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පශන්වලට වාචික පිළීතුරු  
 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය : 
 ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් 

සිසුන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු 
 

ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් නව කමෙව්දය :  
 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමාෙග් 

පකාශය 
 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : 
 පළමුවන වර කියවන ලදි. 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තියෙව්දී ආයතනය 

(සංස්ථාගත කිරීෙම්) –[ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා 
මහතා] - පළමුවන වර කියවන ලදි. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 Problems Faced by Students of Engineering Faculty 

in South Eastern University of Sri Lanka 
 

NEW METHODOLOGY IN COAL PURCHASE: 
 Statement by Minister of Power and Renewable 

Energy 
 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL: 
 Read the First time 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
 Institute of Sri Lanka Professional Psycho Social 

Work (Incorporation) – [The Hon. Piyal 
Nishantha De Silva] –Read the First time 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் 

ெபாறியியல் பீட மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் 

 

நிலக்காி ெகாள்வனவிலான திய ைறைம : 
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் 

கூற்  

ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் : 
 தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

தனி  உ ப்பினர்  சட்ட லங்கள்: 
இலங்ைக உள, ச க ேவைல ெதாழில்வாண்ைம 

நி வகம் (கூட் ைணத்தல்) -[மாண் மிகு பியல் 
நிசாந்த த சில்வா]‐ தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட  

 ෙරෝයල් වැරිටි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) –[ගරු 
මයන්ත දිසානායක මහතා] - පළමුවන වර කියවන 
ලදි. 

 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා: 
 රාජ  පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම 

 නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු යළි 
ආරම්භ කිරීම 

 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් නිල කාලයට පසුද සාමවිනිසුරු 
පදවිය ලබාදීම 

 සියලුම පළාත් සභා ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා 
වරපසාද පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීම 

ேராயல் ண்ணிய அைமப்  மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) 
-[மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க]‐ தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

தனி உ ப்பினர் பிேரரைணகள்: 
 ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல் 
 நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 

பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் 
 மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி நி வனங்களின் 

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலத் க்குப் 
பின்ன ம் சமாதான நீதவான் பதவியிைன 
வழங்குதல் 

 மாகாண சைப மக்கள் பிரதிநிதிகள் அைனவாின ம் 
ெகா ப்பன கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள் குறித்  
மீளாய்  ெசய்தல் 

 உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  மக்கள் 
பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள்மற் ம் 
சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல் 

 Royal Charity Foundation (Incorporation) – [The 
Hon. Mayantha Dissanayake] – Read the First 
time 

PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 
 Re-organizing the Public Administration Structure 
 Resumption of the Further Development Activities of 

the Nilwala Ganga Project 
 Extending the Honorary Post of Justice of the Peace 

Even Beyond the Term of the Peoples 
Representatives of the Provincial Councils and 
Local Government Bodies 

 Reconsideration of Allowances and Privileges of All 
Peoples Representatives of the Provincial 
Councils 

 Reconsideration of Allowances and Privileges 
Granted to All Peoples Representatives in Local 
Authorities 
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්විය.  

 කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 
வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.  
MR . SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

Annual Performance Report of the Office of the Leader of the 
Opposition of Parliament for the year 2014. - [The Hon.  Lakshman 
Kiriella] 

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

2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික 
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් පරිපූරක සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මගින් සිදු කරන ලද පරිපූරක 
ෙවන් කිරීම - 2015. - [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 1  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, විෂයය භාර ගරු අමාත තුමා ඉතා 

ආසන්නෙය් පැමිෙණන බව දන්වා පණිවුඩයක් එවා තිෙබනවා. 
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදවන වටෙය්දී ලබා ගනිමු.  

කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගය: විස්තර 
மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைல : விபரம் 

KANDURATA EXPRESSWAY: DETAILS 
150/’15 

3. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
උසස්  අධ ාපන  හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටසට පසු ගිය මහ 
මැතිවරණයට ෙපර මුල්ගල් තැබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටසට 
මුල්ගල තැබූ දිනය කවෙර්ද;   

 (ii) එම ආරම්භක ෙකොටෙසේ ආරම්භක හා අවසාන 
සථ්ාන කවෙර්ද;  

 (iii) එහි මුළු දුර පමාණය ෙකොපමණද; සහ 
 (iv) පළමු ෙකොටස සඳහා ගමන් මාර්ගයට අදාළ ඉඩම් 

හඳුනාෙගන තිෙබ් නම්, ඒ ගම්මාන හා නගර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉදි කිරීම් සඳහා අවශ  පාරිසරික වාර්තාව 

ලබාෙගන ඇති දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ශක තා අධ යනය සිදු කර ඇති දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ෙමම ඉදි කිරීම සඳහා  ෙතෝරාෙගන ඇති 

ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; සහ 
 (iv)  අදාළ ෙතෝරාගැනීම සිදු කරන ලද කමෙව්දය 

කවෙර්ද; 
 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) ෙමම ෙකොටස සඳහා අවශ  ණය ගිවිසුමට 

අත්සන් තබා තිෙබ්ද; 

 (ii) ණය ලබාගන්නා ආයතනය කවෙර්ද; සහ 

 (iii) ණය මුදල සඳහා වන ෙපොලිය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඉ) (i) කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටස සඳහා 

වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද; සහ 
 (ii) ඒ අනුව කිෙලෝමීටරයකට වැය වන මුදල 

ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඊ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 
ேகட்ட வினா:  

(அ) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் பகுதிக்கு 
கடந்த ெபா த் ேதர்த க்கு ன்னர் அ க்கல் 
நாட்டப்பட்டைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் 
பகுதிக்கு அ க்கல் நாட்டப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஆரம்பப் பகுதி ஆரம்பிக்கின்ற மற் ம் 
வைடகின்ற இடங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) அதன் ெமாத்த நீளம் யா  என்பைத ம்; 

(iv) தல் பகுதிக்கான பாைதக்குாிய காணிகள் 
இனங்காணப்பட் ப்பின், அக்கிராமங்கள் 
மற் ம் நகரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
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(இ) (i) நிர்மாணிப் க்குத் ேதைவயான சுற்றாடல் 
அறிக்ைக ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) சாத்தியக்கூ  கற்ைக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட திகதி 
யா  என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நிர்மாணிப் க்காகத் ெதாி  
ெசய்யப்பட் ள்ள நி வனத்தின் ெபயர் யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) குறித்த ெதாி  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ைறைம 
யா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 
(ஈ) (i) ேமற்ப  பகுதிக்குத் ேதைவயான கடன் 

உடன்ப க்ைக ைகச்சாத்திடப் பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) கடன் ெபற் க் ெகாள்ளப்ப ம் நி வனம் யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) கடன் ெதாைகக்கான வட்  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(உ) (i) மைலயக அதிேவக ெந ஞ்சாைலயின் தல் 
பகுதிக்குச் ெசலவாகும் ெமாத்த பணத்ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கைமய ஒ  கிேலா மீற்ற க்குச் 
ெசலவாகும் பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஊ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a) Is he aware that the foundation stone for the 
construction of the first phase of the Kandurata 
Expressway was laid prior to the previous General 
Election? 

(b) Will he state - 
 (i) the date on which the foundation stone was 

laid for the construction of the first phase of 
the Kandurata Expressway; 

 (ii) the starting and ending points of the 
aforesaid first phase;   

 (iii) the total length of the aforesaid section; and 

 (iv) if lands to be used for the construction of 
the route have been identified in relation to 
the first phase, what those villages and 
towns are? 

(c) Will he also state - 
 (i) the date on which the environment report 

required for construction has been obtained; 
 (ii) the date on which the feasibility study has 

been conducted; 
 (iii) the name of the institution which has been 

selected for this construction; and 

 (iv) the methodology according to which the 
relevant selection has been done? 

(d) Will he inform this House - 
 (i) whether the loan agreement pertaining to 

the construction of this phase has been 
signed;  

 (ii) the institution from which the loan will be 
obtained; and 

 (iv)  the loan interest ? 

(e) Will he also inform this House - 

 (i)  the total amount of money that will be 
spent on the first phase of the   Kandurata 
Expressway; and 

 (ii) accordingly, of the amount spent per 
kilometre? 

(f) If not, why? 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස ් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்  
சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) 2015.08.03වන දින 

 (ii) ආරම්භක සථ්ානය - කඩවත.  

  අවසන් සථ්ානය - මීරිගම.  

 (iii) කිෙලෝමීටර් 37කි. 

 (iv) හඳුනාෙගන ඇත.  

  මහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  

  ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  

  අත්තනගල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  මිනුවන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  මීරිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය   

  දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය  
(ඇ) (i) පරිසර වාර්තාව 2014 ජූනි වන විට මාර්ග 

සංවර්ධන අධිකාරියට ලැබී තිබුණි. නමුත්, පසුව 
ෙමම මාර්ගෙය් ආරම්භක සථ්ානය ෙපර පැවති 
එ ෙඬ්රමුල්ල ෙවනුවට කඩවත ෙලසට ෙවනස ්විය. 
එබැවින් එම පෙද්ශයද ඇතුළත් වන පරිදි මධ ම 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පරිසර වාර්තාව නැවතත් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලසට මධ ම පරිසර අධිකාරිය 
විසින් අප ෙවත දැනුම් දී ඇත. ඒ අනුව එම 
වාර්තාව ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලය මඟින් 
සකස ්කරමින් පවතින අතර, ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිතව ඇත.  

 (ii) මුල් ශක තා අධ යන වාර්තාව 2014 ජූනි මස වන 
විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලැබී තිබුණි. 
ඉහත සඳහන් කළ පරිදි උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය 
මධ ම අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙලස ෙවනස ්වූ පසු ෙපර 
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව නැවත සංෙශෝධනය කිරීම 
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2015 ෙනොවැම්බර් 06 

 ෙමොරටුව විශව්විද ාලය මඟින් සිදු කරෙගන යනු 
ලබයි.  

 (iii) මධ ම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කඩවත සිට මීරිගම 
දක්වා ෙකොටස ෙමටලජිකල් ෙකෝපෙර්ෂන් ඔෆ ්
චයිනා සමාගම (Metallurgical Corporation of 
China) විසින් සිදු කරනු ලබයි. ෙමය පැෙක්ජ 
ෙදකකින් යුක්ත ෙව්.  

  i. කඩවත-ෙකොසස්ින්න ෙකොටස -කි.මී. 4.54 

  ii. ෙකොසස්ින්න - මීරිගම ෙකොටස - කි.මී. 32.55 

 (iv) පසු ගිය රජය මඟින් ෙපොතුහැර - රඹුක්කන දක්වා 
ෙකොටස සඳහා ෙමටලජිකල් ෙකෝපෙර්ෂන් ඔෆ ්
චයිනා සමාගම ෙතෝරාෙගන ගිවිසුම් ඇති කර 
ෙගන තිබුණි. එම සමාගම විසින් අදාළ ගිවිසුම 
පකාරව මාර්ග ඉදිකිරීම කටයුතු ආරම්භ කිරීමට 
අවසථ්ාවක් ලබා ෙදන ෙලස අවසථ්ා ගණනාවකදී 
ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එෙසේ වුවද, වර්තමාන 
රජය මඟින් එම ෙකොටසට වඩා පළමු ෙකොටස වන 
කඩවත -මීරිගම ෙකොටස සඳහා පමුඛතාව ලබා දුන් 
අතර, ෙකොන්තාත් සමාගම සමඟ දැනටමත් 
ගිවිසුමක් පැවැති ෙහයින් කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් පත් කරන ලද මිලදී ගැනීම සඳහා වන 
සාකච්ඡා කමිටුව (Cabinet Appointed 
Negotiating Committee - CANC) විසින් ඉදිරිපත් 
වූ මිල ගණන් ඉංජිෙන්රු ඇසත්ෙම්න්තුව සමඟ 
සසඳා අදාළ සමාගම සමඟ මිල ගණන් සම්බන්ධව 
සාකච්ඡා කර එකඟතාවකට පැමිණීමට කියා කර 
ඇත.  

(ඈ) (i) ණය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අවශ  කටයුතු 
කරමින් පවතී.  

 (ii) චීනෙය් Exim  බැංකුව මඟිනි.  

  (Export Import Bank of China)  

 (iii) සහනදායී ෙපොලිය මත ණය ලබා ගැනීම සඳහා 
ඉල්ලුම් කර ඇත.  

(ඉ) (i) ඇසත්ෙම්න්තු මුදල රුපියල් බිලියන 145.8කි.  

  (ෙකොසස්ින්න සිට මීරිගම දක්වා කි.මී. 32.55 
ෙකොටස සඳහා පමණි.) 

 (ii) රුපියල් බිලියන 4.48කි.  

  (ෙමහිදී මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් ඉදිකිරීමට 
යන පිරිවැය ගණනය කිරීෙම්දී පහත සඳහන් අංග 
ඉදිකිරීම ද ඇතුළත් ෙව්.) 

  කණු මතින් - on columns - ඉදිවන අධිෙව්ගී මාර්ග 
ෙකොටෙසේ මුළු දුර කි.මී. 14.6කි.  

  එය පහත සඳහන් පරිදිය.  

  කණු මතින් ඉදිවන මාර්ගය   - 
කි.මී. 12.35 

  අධිෙව්ගී මාර්ග පාලම් දුර  - කි.මී. 1.4 

  ගුවන් පාලම් මුළු දුර  - කි.මී. 0.845 

  ෙමයට අමතරව  පහත සඳහන් ෙකොටස ් ද ෙමම 
මාර්ග ෙකොටසට අදාළ ෙව්.  
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(ඊ) පැන ෙනොනඟී 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන 
අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  පසු ගිය කාලෙය්  මැතිවරණ ෙව්දිකා 
සියල්ලකදීම පසු ගිය රජයට එල්ල කළ පධාන ෙචෝදනාවක් 
තමයි, ෙටන්ඩර් කමෙයන් බැහැර ෙවලා unsolicited කමයක් 
යටෙත් සියලුම ඉදි කිරීම් ලබා දුන්නාය කියන එක. ඒක වැරැදියි 
කියලා ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් රෙට් විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් ෙගන ගියා; මහජන මතයක් ෙගොඩ නැඟුවා. මෙග් 
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
කිෙලෝමීටර් 37ක් වූ පළමුවන ෙකොටෙසේ ඉදි කිරීම් කටයුතු භාර 
දීෙම්දී අනුගමනය කරන්ෙන්ත් එම කියා මාර්ගයම ෙන්ද? 
Unsolicited කියන්ෙන් single-source.  ෙමම  කමෙව්දය යටෙත් 
ෙන්ද, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ඉදි කිරීම් භාර දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්?  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙවනසක් තිෙබනවා. ෙමවර ෙපොලිය 

හුඟක් අඩුයි. ඒ කාලෙය් ණය දුන්ෙන් සියයට 8ක ෙපොලියටයි. 
ෙමවර ඉතාම සහනදායී ෙපොලියක් යටෙත් ණය ලබා ෙදනවා. 
අන්න ඒකයි ෙවනස. ගියවර ෙපොලිය සියයට 8යි. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා අහපු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.  

තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ වුණු, දැඩිව විෙව්චනයට ලක් වුණු  එම 
Unsolicited  කමෙව්දයම ෙන්ද, ෙමවරත් ෙම් සඳහා පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන් කියන එකයි මෙග් පශ්නය වුෙණ්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Unsolicited කථාව නම් මට එතරම්ම මතක නැහැ. අපි හැම 

දාම කිව්ෙව් ෙපොලිය ගැනයි. අපි හැම දාම කථා කෙළේ ෙපොලිය 
ගැනයි. ෙමොකද, ෙපොලිය ෙගවන්න බැරි වුණාම ජනතාවෙග් 
අත වශ   භාණ්ඩවල මිල වැඩි ෙවනවා.   [බාධා කිරීම්] අන්න 
ඒකයි.  
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගිනි ෙපොලිය. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්යි,  අෙපයි ෙවනස ඒකයි. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
මම කියන්නම්.  ගිවිසුමක් අත්සන් කර  Metallurgical 

Corporation of China එකට ෙකොටසක්   unsolicited  හැටියට 
ලබා දී තිබුණා. [බාධා කිරීම්] එෙහම දුන්නා කියලා පිළිගන්නවා 
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ෙන්. ඔබතුමන්ලා දීලා තිබුණා.  ඒ ගිවිසුම අෙහෝසි කළා නම් අපට 
ඒ ෙවනුවට වන්දි ෙගවන්න  සිදු ෙවනවා. ඔබතුමන්ලා ෙකොටසක් 
දීලා තිබුණා. අර ෙකොටෙසේ ෙවනසක් ඇති වුණා විතරයි. ඒ 
ෙකොටස දුන්ෙන් ඔබතුමන්ලා. ඒ කියන්ෙන්  පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්. 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හුඟාක් පව් අපි ෙගන යනවා. මැද ෙකොටස 
හැටියට තිෙබන කෑගල්ල පැත්තට යන ෙකොටස තමයි  දුන්ෙන්. 
කඩවත සිට මීරිගමට යන ෙකොටස සම්බන්ධෙයන් තමයි  පශ්නය 
ඇතිෙවලා තිබුෙණ්. ඒ ෙගොල්ලන් සූදානම් වුණා, කඩවත සිට 
මීරිගමට යන ෙකොටස ලබා ගන්න. ඊළඟ ෙකොටස භාර දුන්නා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට. දැන් ෙපොතුහැර සිට නුවර ෙකොටස 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි  පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට 
ෙපොතුහැර සිට දඹුල්ල දක්වා ෙකොටස තිෙබනවා.  අපි භාර ගන්නා  
අවස්ථාෙව්  ෙමහි unsolicited  ඒවා ගණනාවක් තිබුණා. අපට ඒවා 
අවසන් කරන්න සිදු වුණා. නැත්නම් දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
අවසාන ෙකොටස කරන්න බැරි ෙවනවා. එය unsolicited  ෙලස 
චීනය සමඟ අත්සන් කරලායි තිබුෙණ්. අපි unsolicited  එක 
අෙහෝසි කළා නම් ඒ ෙවනුෙවන් වන්දි ෙගවන්න සිදු ෙවනවා.  

ඊළඟට, ඔබතුමන්ලා කියනවා,  දකුණට යන පාර අවසන් 
කෙළේ නැහැ කියලා.  ඒ අය කිව්වා, "නැහැ, අපි ලැහැස්තියි ෙම් 
පශ්නය විසඳා ගන්න, එෙහම නම් කඩවත සිට මීරිගම දක්වා අපි 
භාර ගන්නම්" කියලා.  ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, කඩවත සිට 
මීරිගම  දක්වා අපි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට භාර දුන් බව.  ඔය 
ෙදෙක්ම ෙවනසක් නැහැ. කෑගල්ල පැත්ත Metallurgical 
Corporation of China එකට ෙදන්න ඔබතුමන්ලා එකඟ වුෙණ් 
ඇයි කියලා මට කියන්න. නැත්නම් වැඩක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් හිටපු 

ඇමතිවරයකු  විධියට ඉතාම පැහැදිලිව, වග කීෙමන්  කියන්න 
කැමැතියි, ෙම් කඳුරට අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙද්ශීය 
ෙකොන්තාත්කරුවන් පස්ෙදෙනකුටයි  පවරා තිබුෙණ් කියන එක.  
ෙම් ෙකොටස කාටවත් පවරා තිබුෙණ් නැහැ.  එනම්,  කඩවත 
ෙකොස්සින්ෙන් සිට මීරිගම දක්වා වූ පළමුෙවනි ෙකොටස කිසිම ඉදි 
කිරීම්කරුෙවකුට පවරා තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොටස් පහක් ෙද්ශීය 
සමාගම්වලට  පවරා තිබුණා.  මා ඒ ගැන ෙවනම අහන්නම්.  ඒකට 
අදාළව ඇස්තෙම්න්තු මුදලක් තිෙබනවා. නමුත් චීන සමාගමට ෙම් 
ෙකොටස පවරා තිබුණාය කියන කථාව සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදියි.  

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  
ෙමහි මිල කිෙලෝමීටරයකට බිලියන 4.48යි.  ඔබතුමා සඳහන් කළ 
ඒ මිල නිවැරදියි ෙන්ද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔව්.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් මංතීරු හයක  පාෙර් 

කිෙලෝමීටරයක් බිලියන 4.8ක් වුණාම,  ෙම් පාර හදන්ෙන් 
රත්රන්වලින් ද කියලා පසිද්ධ ෙව්දිකාෙව් සහ විවාදවලදීත්, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දීත් ඇහුවා ඔබතුමාට මතක ඇති.  ඒ මංතීරු 
හයක  පාර -  [බාධා කිරීමක්] ෙවනම ෙපොතක් ගැහුවා. [බාධා 

කිරීමක්] ඔබතුමන්ලාත් ඒ කාලෙය් ෙමෙහමම තමයි. එදා මංතීරු 
හයක පාෙර් කිෙලෝ මීටරයක්  බිලියන 4.8ක් වුණා, දැන් ෙම් 
උත්තරය අනුව මංතීරු හතරක  පාෙර්  කිෙලෝ මීටරයක් බිලියන 
4.48ක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් පාර රත්රන් 
සහ ප්ලැටිනම් එකතු කර හදනවා ද කියන පශ්නය සමාජය මතු 
කරයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මහනුවර - ෙකොළඹ මාර්ගයට ඔච්චර 

කැක්කුමක් තිෙබනවා නම්, - [බාධා කිරීම්] 2004  අෙප් 
නායකතුමා මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා, - [බාධා කිරීම්] අහෙගන 
ඉන්න. මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා, - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
අහෙගන ඉන්න.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක ෙනොෙවයි අහන පශ්නය. අහපු  ෙදයට උත්තරය ෙදන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
උත්තරය තමයි ෙදන්ෙන්. 2004 අෙප් නායකතුමා 

මැෙල්සියාවට ගිහිල්ලා BOT කමයට ෙම් පාර හදන්න ෙකෙනකු 
අරෙගන ආවා. සම්පූර්ණ වියදම බිලියන 60යි. අද ෙම් පාර හදන්න 
බිලියන 325ක් යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔච්චර කැක්කුමක් 
තිෙබනවා නම් 2005 බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් පාර හදන්න 
තිබුණා. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
2005 ගැන ෙනොෙවයි, අහපු පශ්නයට උත්තරය ෙදන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර හදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] 

මම ඒ ගැන කියන්නම්. 2005 ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්ද 
75,000කින් මහනුවර දිස්තික්කය පැරදුණු නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කිව්වා, "මම මහනුවරට පාර හදන්ෙන් නැහැ" කියලා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
නැහැ, නැහැ. ඒ පකාශය සම්පූර්ණ වැරැදියි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒක තමයි. [බාධා කිරීම්] ෙකොළඹ කියන්ෙන් අගනුවර. 

මහනුවර කියන්ෙන් ෙදවැනි අගනුවර. තමුන්නාන්ෙසේලා අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් හැදුවා. ඒෙක් කාර්වත් යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් සම්පුර්ණෙයන් පැහැදිලි 

කරන්න පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමාට ඕනෑම පශ්නයක් අහන්න 
පුළුවන්. පළමුෙවන්ම ෙම් සමාගමට unsolicited ගිවිසුමක් 
අත්සන් කරලා තිබුණා, ෙපොතුහැර ඉඳලා රඹුක්කනට පාර හදන්න. 
ඒක හරි පුදුම එකක්. ෙම් පාෙර් වැඩ කටයුතු මහනුවරින් පටන් 
ගන්ෙන් නැතිව, කඩවතින් පටන් ගන්ෙන් නැතිව, උත්සව 
පවත්වලා මැදදී හදන්න පටන් ගත්තා. පුදුම පාරක්. ඒ කියන්ෙන්, 
ෙපොතුහැර ඉඳලා රඹුක්කනට පාර හදනවා. හැබැයි, රඹුක්කන 
පැත්ෙත් පාරකුත් නැහැ, ෙකොළඹට එන්න පාරකුත් නැහැ. අපට 
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණා පාෙර්- [බාධා කිරීම්] අහන්න 
ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] මම කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහන්න ෙකෝ. ඊට 
පස්ෙසේ පශ්න අහන්න.  

අපි රජය භාර ගත්තාට පස්ෙසේ ෙපනුණා නුවරට යන මාර්ගය 
පිළිබඳ විශාල පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන බව. [බාධා කිරීම්] හරි, 
මම කියන්නම් ෙකෝ. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කථා කරන්න. [බාධා 
කිරීම්]  ඒ නිසා අපි ෙම්ක නැවත අලුෙතන් කරන්න හැදුවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම කඩවත ෙකොටස හදන්න යාළුකමට 
ෙකොන්තාත්කාරයන් පස් ෙදෙනකුට  දීලා තිබුණා. ඒත්, ඉදිකිරීම් 
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙදන්න තිබුෙණ් ආණ්ඩුෙවන්. අපි කිව්වා, "අපට 
මුදල් නැහැ. අපට පඩි වැඩි කරන්න තිෙබනවා. අපට ඒ මුදල් 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. එවිට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කිව්වා, 
"මීරිගම ඉඳලා ෙපොතුහැර දක්වා ෙකොටස කරන්න අපි ලෑස්තියි" 
කියලා. එතෙකොට ෙකොන්තාත්කරු ෙවෝ තුන්ෙදනා ඇවිල්ලා 
කිව්වා, "අපි ෙම් ෙකොන්තාත්තුෙව් වැඩ කරලා තිෙබනවා. ඔය 
ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව නඩු දාලා අපි වන්දි ඉල්ලනවා" කියලා. 
දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් අය ෙකොමිස් අරෙගන 
අපිට වන්දි ෙගවන්න කියනවා. [බාධා කිරීම්] පුදුම වැඩක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඉන්න, ඉන්න. ඒ නිසා ඒ ගැන සාකච්ඡා 
කරලා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නයට උත්තරය ෙනොෙවයි 

ලැෙබන්ෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතුරු ටිකත් කියන්නම්. [බාධා 

කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා.  

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අහන්න පශ්නයට උත්තර ෙදන්න බැහැ. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි,-  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Hon. Prime Minister, you can finish your reply. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ නිසා- 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ගරු අගාමාත තුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි. 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
බාධා කරන්න ඕනෑ. අසත  කියනවා ෙන්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
First, let the Hon. Prime Minister finish his reply. 

Then, I will give you the Floor, Hon. Dullas 
Alahapperuma. Hon. Prime Minister, you can reply now. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Sir, my mike is not on.  මම කථා කරන ෙකොට mike එක 

විසන්ධි වුෙණ් ෙකොෙහොම ද කියා ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. මහ 
ෙල්කම්තුමනි, කරුණාකර ඒ ගැන ෙසොයා බලා මට වාර්තාව 
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, 
කඩවත සිට මීරිගම ෙවනකම් ෙකොටස ඔය චීන සමා ගමට ෙදන්න. 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, චීන සමාගෙමන් ෙගව්ෙව් 
ඔය ෙගොල්ලන්ට; ඔය ෙගොල්ලන් ෙකොමිස් ගත්ෙත්. අපිට සිදු 
වුෙණ්, පව් ටික ෙගවන්නයි. [බාධා කිරීම්] එතැන ඉඳලා ඊළඟ 
ෙකොටස ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට භාර දුන්නා. දැන් ලංකාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොන්තාත්කරුවන්ටත් අප අවස්ථාව ෙදනවා. අපට තීරණයක් 
ගන්න තිෙබනවා, ඒ අයට ෙදන්ෙන් ෙපොතුහැර ඉඳලා දඹුල්ලට ද, 
ෙපොතුහැර ඉඳලා මහනුවරට ද කියන එක ගැන. ඒ සඳහා අවශ  
කරන මුදල් පමාණය ආණ්ඩුෙවන් ෙදන්න බැරි වුණාට, අප දැන් ඒ 
සම්බන්ධව ෙලෝක බැංකුව එක්ක කථා කර ෙගන යනවා. එෙහත් 
එම කටයුතු විනිවිදභාවෙයන් යුතුව සිදු කරනවා. ලංකාෙව් ඕනෑම 
ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට ෙම් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, අනිත් කාරණය තමයි, අපි ඉස්ෙසල්ලා 
-2003 දී- ෙම් මහාමාර්ගය සකස් කෙළේ, කටුනායක ඉඳලා 
මහනුවරට. ෙමොකද, ෙකොළඹ ඉඳලා කටුනායකට අධිෙව්ගී 
මාර්ගයක් තිබුණා. එතෙකොට කටුනායක ඉඳලා මහනුවරට හදනවා 
නම් අඩු ගණෙන් ෙකොළඹ ඉඳලා කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 
මුදල් ලබා ගන්න තිබුණා. එෙහත් කවුරු හරි ගිහින් ඒක මාරු 
කළා. ඇයි ඒ? වැඩිෙයන්ම ෙගවන්න තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹ ඉඳලා 
ෙපොතුහැර පැත්ත දක්වා යන ඔය ෙකොටස්වලට. එතෙකොට 
ෙකොමිස් එක වැඩි ෙවනවා. නැත්නම් ෙගවන ගණන අඩු ෙවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලා ෙකොළඹ සිට මීරිගමට 
යනෙතක් තිෙබන ඉඩම් ඔක්ෙකෝම අත්පත් කර ෙගන තිබුණා. 
නැත්නම් ඇත්ත වශෙයන්ම අපට කරන්න තිබුෙණ්, ඔය 
ඔක්ෙකෝම නවත්වා ආපසු කටුනායක ඉඳලා මහනුවරට හදන 
එකයි. කවුද ෙම්ක ආපසු කඩවත ඉඳලා ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්]  
කඩවත ඉඳන් මහනුවරට ෙම් පාරට හදනවාට වඩා අපි කටුනායක 
ඉඳලා මහනුවරට හැදුවා නම් යන වියදම කීය ද? [බාධා කිරීම්] 
ෙමොකක් ද ඒ ෙවනස? පාරවල් හදන එක පටන් ගත්තාට පසුව 
ඕවා සාක්කුෙව් දමාගත්ෙත් කවුද කියා තමයි දැන් අපට ෙහොයන්න 
තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් තුන්වන 

අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අගාමාත තුමා පකාශයක් කළා. 

එතුමා ෙම් පශ්නයට උත්තරයක් ෙනොෙවයි දුන්ෙන්.  ඒ ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙම් මුදල කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් බිලියන 4.48ක් 
වනවා. එය රුපියල් මිලියන  ගණනක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙමය 
මහා මාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි  කිරීෙම් ඉතිහාසෙය් ෙමෙතක් 
නියම වුණු වැඩිම මිල.  ෙම් සඳහා වූ ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ෙග් 
ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව කීය ද? ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි දී 
ඒ පශ්න යට ෙදන උත්තරය වැදගත් වන්ෙන්  ෙමන්න ෙම් නිසයි. 
ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් අප ෙනොෙවයි.  අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන 
කථා කර ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි  ඔබතුමාෙග් වර්තමාන රාජ  
ඇමතිතුමා වන මෙග් හිත මිත ඩිලාන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අර වස 
ෙබෝතල් ටික දුන්ෙන්.  ඡන්දයට ෙපර වස කුප්පියක් ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කෙළේ, අද ඔබතුමාෙග් රාජ  ඇමතිතුමා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් අප විතරක් 
ෙනොෙවයි.  ෙම් කාරණයට  සාධාරණ පදනමක් තිෙබනවා.  ෙම් 
කාරණාව හාස ෙයන් බැහැර කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ ඉංජිෙන්රු ඇස්තෙම්න්තුව කීයද කියා 
සඳහන් කරන්න. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පිළිතුර හරි ද ගරු ඇමතිතුමා? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ආණ්ඩුව 

බලයට පත් ෙවන්න ඉස්සර ෙවලා තමයි ෙම් ගිවිසුම් ඔක්ෙකෝම 
සකස් කර තිබුෙණ්. ෙබොෙහෝදුරට මුදල් ෙගවා අවසන් ෙවලා 
තිබුණා.  ෙම්සය යටින් ෙගවන මුදලත් දීලා තිබුණා.  [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙකොෙහේද ෙගවලා තිෙබන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමා නැහැ කිව්වාට, අපට ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා.[බාධා 

කිරීම්] කාටද දුන්ෙන් කියා මම කියන්නද? [බාධා කිරීම්] 
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු අමාත තුමා ඒ කාරණය ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් කඳු රට අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන ෙලොකු කැක්කුමක් 

තිෙබනවා. 2004 දී US Dollar බිලියන 60ට හදන්නට තිබුණු 
පාරක් ෙම්ක. ෙම් වාෙග් හය ගුණයක් අඩුයි. දැන් තමයි කැක්කුම 
හැදිලා තිෙබන්ෙන්. කඳු රට අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කැක්කුම 
හැදිලා තිෙබන්ෙන් දැන්ද? [බාධා කිරීම්] දැන්ද? 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් අතුරු පශ්න තුනම අවසානයි. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
කිඹුල් කඳුළු හලනවා. [බාධා කිරීම්] දැන් කිඹුල් කඳුළු 

හලනවා. 2004 දී පාර හැදුවා නම් අද අපි පැෙයන් නුවරට යනවා. 
[බාධා කිරීමක්] 2004 දී පාර හැදුවා නම් අපි පැෙයන් නුවරට 
යනවා. ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් පස් ෙදනාට දුන් මුදල- [බාධා කිරීම්] 

බිලියන 2.5- [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කවුද ඒ පස ් ෙදනා, නම් කරන්න? [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 

කියන්න අපට ඒ පස් ෙදනා කවුද කියා. කියන්න. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉල්ලීමක් කරනවා - Hon. 

Member you name the contractors.  

431 432 

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Yes, Hon. Member, you name the contractors.  
 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Okay. Shall we go to the next Question?  
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මන්තීතුමා, කවුද ඒ පස් ෙදනා? කියන්න බලන්න, නම්. [බාධා 

කිරීම්] 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
Order, please! පශ්න අංක 4, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

[බාධා කිරීම්] 

 
මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීම: 

පියවර 
மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்திைய 

ேமம்ப த்தல் : நடவ க்ைக 
INCREASE OF MILK POWDER PRODUCTION IN MILCO 

COMPANY : ACTION TAKEN 
49/’15 

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගාමීය  ආර්ථික  කටයුතු  පිළිබඳ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
(අ) (i) මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටී 

ඇති බවත්; 
 (ii) ඒ අනුව ෙවළඳ ෙපොළ තුළ හයිලන්ඩ් කිරි පිටි 

ෙනොමැති බවත්; සහ 
 (iii) ෙමය පාරිෙභෝගිකයන්ට හා සමාගමට විශාල 

පාඩුවක් බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2010.01.10 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 

තුළ මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය 
කිෙලෝග ෑම් වලින් වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; සහ 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුව තුළ නිෂ්පාදිත කිරි 
පිටි ප මාණය කිෙලෝගෑම් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) මිල්ෙකෝ සමාගෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදනය ඉහළ 

දැමීමට පියවර ගන්ෙන්ද; සහ 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
கிராமியப் ெபா ளாதார விவகாரங்கள் பற்றிய 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்தி 
ழ்ச்சியைடந் ள்ள  என்பைத ம்;  

 (ii) இதற்கைமய சந்ைதயில் ைஹலன்ட் பால் மா 
இல்ைல என்பைத ம்; 

 (iii )  இ  கர்ேவா க்கும் கம்பனிக்கும் பாாிய 
இழப்பாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  2010.01.10ஆம் திகதி தல் 2014.12.31ஆம் 
திகதி வைரயான காலப்பகுதிக்குள் மில்ேகா 
கம்பனியின் பால் மா உற்பத்தி கிேலா 
கிராம்களில் வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய எவ்வள  என்பைத ம்; 

 ( i i )  2015ஆம் ஆண் ன் தல் காலாண் ல் உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட்ட பால் மாவின் அள  கிேலா 
கிராம்களில் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i )  மில்ேகா கம்பனியின் பால் மா உற்பத்திைய 
ேமம்ப த்த நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அந்நடவ க்ைககள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Rural Economic Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the milk powder production of Milco 
Company has decreased; 

 (ii) accordingly, Highland milk powder is not 
available in the market; and 

 (iii) this is a huge loss for the consumers and the 
company? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the milk powder production of Milco 
Company during the period from 
10.01.2010 to 31.12.2014 separately  for 
each year in kilograms; and 

 (ii) the amount of milk powder produced 
during the first quarter of the year 2015 in 
kilograms? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether action will be taken to increase the 
production of milk powder of Milco 
Company; and  

 (ii) if so, what those steps are?  

(d) If not, why? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய 
அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economy) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i)  කිරි පිටි නිෂ්පාදනය පහත වැටී නැත. සාමාන  
වශෙයන් දිනකට කිෙලෝගෑම් 12,000 - 14,000 
අතර පමාණයක් නිෂ්පාදනය ෙකෙර්. වර්ෂෙය් කිරි 
සැපයුම අඩු කාලය වන ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් 
පසු හා අෙපේල් මාසයට ෙපර කාලය තුළදී කිරි පිටි 
නිෂ්පාදනය අඩු ෙව්.  

 (ii) ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ හයිලන්ඩ් කිරි පිටි ෙනොමැති 
වීමට ෙහේතුව අධික වූ පාරිෙභෝගික ඉල්ලුම ෙව්. 

 (iii) ඉහත (i) සහ (ii) පරිදි පැන ෙනොනඟී. 

(ආ) (i) වාර්ෂික කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කිෙලෝ ගෑම්වලින්; 

  2010 - 4,290,223 

  (හතළිස ්ෙදලක්ෂ අනූදහස ්ෙදසීය විසිතුනයි.) 

  2011  -         3,766,956 

  (තිසහ්ත්ලක්ෂ හැටහයදහස ්නමසීය පනසහ්යයි.) 

  2012  -  4,694,702 

  (හතළිසහ්යලක්ෂ අනූහතරදහස ්හත්සීය ෙදකයි.) 

  2013  -  4,413,221 

  (හතළිසහ්තරලක්ෂ දහතුන්දහස ්ෙදසීය විසිඑකයි.) 

  2014  -  4,251,035 

  (හතළිසේදලක්ෂ පනසඑ්ක්දහස ්තිසප්හයි.) 

 (ii) 2015 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුව තුළ නිෂ්පාදිත කිරි 
පිටි පමාණය කිෙලෝ ගෑම් හත්ලක්ෂ විසිනවදහස ්
හත්සීය පනහයි.  (729,750Kg යි) 

(ඇ) (i) ඔව්. කිරි පිටි නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට දැනටමත් 
පියවර ෙගන තිෙබ්.  

 (ii) අලුතින් කිරි පිටි නිෂ්පාදන යන්ත සථ්ාපනය ෙකොට 
නිෂ්පාදන ධාරිතාව දැනට ඇති පමාණය ෙමන් 
තුන් ගුණයකින් වැඩි කිරීමයි. ෙමම ව ාපෘතිය 
2016 මාර්තු මාසය වන විට අවසන් වීමට 
නියමිතයි. 

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

අහනවා. ලංකාෙව් මිල්ෙකෝ සමාගම කිරි පිටි නිෂ්පාදනය කරන 
බව අපි දන්නවා. ඊට අමතරව හයිලන්ඩ් වාෙග් සමාගම් දියර 
කිරිත් නිෂ්පාදනය කරනවා. දියර කිරිවලටත් විශාල ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුෙව් කිරි පාෙර්ත් ෙදෝෙර් ගලාපු 
යුගයක් තිබුණා. දැනට තිෙබන ෙම් කිරි පිටි නිෂ්පාදන පමාණය 
යම් කිසි මට්ටමකින් -කිෙලෝගෑම් ගණනකින් ෙසොච්චම් 
පමාණයකින් ෙනොෙවයි- ෙදගුණයකින් ෙහෝ තුන් ගුණයකින් වැඩි 
කිරීෙම් මැදි කාලීන සහ දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් සහ දැක්මක් 
අමාත ාංශයට තිෙබනවාද කියා මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන 
ගන්න කැමැතියි.  

 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, කිරි පිටි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා 

දැනටමත් නුවරඑළිෙය් දැනට තිෙබන හයිලන්ඩ් කිරි පිටි නිෂ්පාදන 
කර්මාන්තශාලාවට අමතරව අලුතින් තවත් කර්මාන්තශාලාවක් 

ඉදිෙවමින් පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම බඩල්ගම පෙද්ශෙය් ෙදවැනි 
කර්මාන්තශාලාවත් ඉදි ෙවනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් මාර්තු මාසය 
වන විට ෙම් නිෂ්පාදනය ෙදගුණයකින් වැඩි කරන්න අපිට පුළුවන් 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2017 වසර වන විට ෙම් නිෂ්පාදනය තුන් 
ගුණයකින් වැඩි කරන්න හැකියාව තිෙබනවා.  

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

පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ යුගෙය් මිල්ෙකෝ සමාගෙම් මුදල් 
ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට අවභාවිත කිරීම පිළිබඳව අපි කථා කළා. 
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ ඇමතිවරයා විධියට එම මුදල් අවභාවිතය 
පිළිබඳව ෙතොරතුරු ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා ද? ෙකොපමණ මුදලක් 
අවභාවිත කරලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී මිල්ෙකෝ 

සමාගෙමන් රුපියල් මිලියන 15ත් - 20ත් අතර පමාණයක් 
අවභාවිතා කර තිෙබනවා කියලා දැනට අපිට ෙතො රතුරු ලැබිලා 
තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් අරලියගහ 
මන්දිරෙය් පැවැති දන් සැල් සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක කිරි, 
ෙයෝගට් සහ කිරි පිටි ලබා දී තිෙබනවායි කියලා අපට ෙතොරතුරු 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි අවශ  කටයුතු කර එම 
මුදල් ඒ පුද්ගලයින්ෙගන් අය කර ගැනීම සඳහා දැනටමත් කටයුතු 
කරෙගන යනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ඔව්. මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය. ඊෙය් වාෙග් ෙනොෙවයි. 

මමත් දැන් ලියා ගන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

මිල්ෙකෝ සමාගෙම් ෙයෝගට් ෙව්වා, දියර කිරි පැකට් ෙව්වා, 
කිරි පිටි ෙව්වා ෙම්වා අරලියගහ මන්දිරයට නිකම් යන්න බැහැ 
ෙන්. එක්ෙකෝ ෙද්ශපාලනඥයන් ලියුම් දීලා තිෙබන්න ඕනෑ. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලනඥයන් ලියුම් දුන්නත් අවසානෙය්  නිලධාරින් 
ඒවා අනුමත කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. එෙහම  ලියුම් දුන්නු 
ෙද්ශපාලනඥයන් සහ ඒවා අනුමත කළ නිලධාරින් කවුද කියලා 
අපි දැනගන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා ගත්ත කියා මාර්ග 
ෙමොනවාද කියලාත් අපි දැනගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අලුතින් පශ්නයක් අහනවා නම් 

ඒ ලියුම් දුන් ෙද්ශපාලනඥයන් සම්බන්ධ ලියකියවිලි සියල්ල 
සභාගත කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් 
අපි ඉදිරිෙය්දී නීත නුකූලව කටයුතු කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. [බාධා කිරීමක්] කලින් කියලා තිබුණා නම්,  නම් 
ලැයිස්තුව ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණා. කියලා ඉවර කරන්න බැරි 
තරම් නම් ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා. 
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා] 
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කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න දැන් සූදානම් නැති නිසා ඉදිරිෙය්දී 

නැවත පශ්නයක් අහන්න, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අලුත් පශ්නයක් අහන්න. මා පිළිතුරු ෙදන්නම්. 
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 133/'15 - (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මහතා. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.  

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 6 - 151/'15 - (1), ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 

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

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
පශ්න අංක 7 - 52/'15 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் 
அரசாங்கக் கட்சியின்  தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

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

 
ප මිතිෙයන් ෙතොර කුරුඳු අපනයනය : වැළැක්වීෙම් 

කියාමාර්ග 
தரமற்ற க வா ஏற் மதி : த ப்  வழி ைறகள்  
 EXPORT OF SUBSTANDARD CINNAMON : PREVENTIVE 

MEASURES  
48/’15 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙවළඳුන්ෙග් කූට උපක ම ෙහේතුෙවන් කුරුඳු 
කර්මාන්තය බිඳ වැටීෙම් අවදානමක් ඇති බවත්; 

 (ii) ප මිතිෙයන් බාල කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය කළ 
පසු නැවත ආපසු හරවා එවා ඇති බවත්; සහ 

 (iii) ෙමම තත්ත්වය ශ  ීලංකාෙව් කීර්ති නාමයට විශාල 
හානියක් බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2014 වර්ෂෙය්දී අපනයනෙයන් පසු ප මිතිෙයන් 
බාල වීම ෙහේතුෙවන් ආපසු හරවා එවන ලද කුරුඳු 
නිෂ්පාදන කවෙර්ද; 

 (ii) ඒවාෙය් ප මාණය හා වටිනාකම ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම නිෂ්පාදන අපනයනය කෙළේ කවුරුන්ද; සහ 

 (iv) එම පුද්ගලයාෙග් සමාගම සම්බන්ධව නීතිමය 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) අපනයනය කරන කුරුඳු නිෂ්පාදනයන්හි ප මිතිය 
පරීක්ෂා කිරීමට ෙම් වනවිට ගනු ලබන කියාමාර්ග 
කවෙර්ද; සහ 

 (ii) ප මිතිෙයන් ෙතොර කුරුඳු අපනයනය වැළැක්වීමට 
ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) வர்த்தகர்களின் சூழ்ச்சியான ேலாபாயங்கள் 
காரணமாக க வா ைகத்ெதாழில் 

ழ்ச்சியைட ம் அபாயம் காணப்ப கின்ற 
ெதன்பைத ம்; 

 (ii) தரத்தில் குைறந்த க வா உற்பத்திகள் ஏற் மதி 
ெசய்யப்பட்ட பின்னர்  மீண் ம் தி ப்பி 
அ ப்பப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நிைலைம இலங்ைகயின் நற்ெபய க்கு 
ெப ம் பாதகமாகும் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் ஏற் மதியின் பின்னர் 
தரத்தில் குைறவா ள்ளைமயால் மீண் ம் 
தி ப்பி அ ப்பப்பட்ட க வா உற்பத்திகள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அவற்றின் அள  மற் ம் ெப மதி தனித்தனிேய 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்தவர் 
யாெரன்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  நபாின் நி வனத்திற்கு எதிராக சட்ட 
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம் க வா உற்பத்திகளின் 
தரத்ைதப் பாிேசாதிப்பதற்கு தற்ேபா  
எ க்கப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) தரமற்ற க வா ஏற் மதிைய த ப்பதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் வழி ைறகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Primary Industries:  

(a) Is he aware that - 
 (i) the cinnamon industry is faced with the risk 

of being collapsed owing to fraudulent 
activities of the merchants;  

 (ii) the substandard cinnamon products, which 
were exported, have been returned to the 
country; and 

 (iii) this situation is a great damage to Sri 
Lanka’s goodwill? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the cinnamon products that have been 
returned back after exportation in the year 
2014 owing to being substandard;  

 (ii) separately, the quantity and the value of the 
said products; 

 (iii) those who exported the aforesaid products; 
and 

 (iv) whether legal action has been taken in 
pertinence to the company of the said 
person? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the measures currently taken to check the 
standard of the cinnamon products that are 
exported; and 

 (ii) the measures taken to prevent exportation of 
substandard cinnamon? 

(d)  If not, why? 
 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා (පාථමික කර්මාන්ත අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயா கமேக - ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்) 
(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට  පිළිතුර ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) ඔව්. 
 (ii) ඔව්. 
 (iii) ඔව්. 
(ආ) (i) කුරුඳු කූරු. 

 (ii) එකතු කළ පමාණය = 142,656kg 

  සම්පූර්ණ දළ වටිනාකම = රු.මිලියන 185.42 

 (iii) සමාගම් 11කි. 
  දත්ත සංරක්ෂණ සාරධර්මතා සහ ආචාරධර්ම 

අනුගමනය කරමින් ඉහත විසත්ර දක්වා ඇත. 

 (iv) නැත. 
(ඇ) (i) අංක 1806/6 දරන 2013 අෙපේල් 29 දින අති විෙශේෂ 

ගැසට් පතෙයන් කුරුඳු නිෂ්පාදන අපනයනය 
කිරීෙම්දී එම නිෂ්පාදන බලයලත් 
පරීක්ෂණාගාරයකින් ෙහෝ ශී ලංකා පමිති 
ආයතනය විසින් පිළිගනු ලබන 
පරීක්ෂණාගාරයකින් නිකුත් කරනු ලබන 
අනුකූලතා සහතිකය ලබා ගැනීෙමන් පසු පමණක් 
සිදු කළ යුතු බවට අනිවාර්ය කරන ලදී. එම ගැසට් 
පතය කුරුඳු අපනයනකරුවන්ෙග් විෙරෝධය මත 
පසුව නිකුත් කරන ලද අංක 1813/15 දරන 2013 
ජුනි 5 දිනැති අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් අත් 
හිටුවා ඇත. එෙසේ වුවද, ආනයනකරුවන්ෙග් 
ඉල්ලීම මත පමිතිය පරීක්ෂා කිරීෙම් කමයක් 
දැනට කියාත්මක ෙකෙර්. 

 (ii)  ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීමට අදාළ පුහුණු 
වැඩසටහන් ක්ෙෂේත දින වැඩ මුළු සහ සම්මන්තණ 
ආදිය මඟින් පාර්ශව්කරුවන් දැනුවත් කිරීමට 
අවශ  කියා මාර්ග අපනයන කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගන ඇත. ගාල්ල, මාතර, 
තිහෙගොඩ, මාතෙල් පුහුණු මධ සථ්ානවල වැඩ 
මුළු පවත්වා ඇත.  

  තවද ජාත න්තර පමිතීන්ට අනුව කුරුඳු නිෂ්පාදන 
පමිතිෙයන් යුතුව සැකසීම සඳහා සැකසුම් 
මධ සථ්ාන පිහිටුවීමට පියවර ෙගන ඇත. 
ඉදිරිෙය්දී ෙමම වැඩසටහන තවදුරටත් ශක්තිමත් 
කරනු ලැෙබ්. 

  ගරු අගමැතිතුමා ඊෙය් ඉදිරිපත් කරපු වැඩ 
පිළිෙවළත් සමඟ අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, 
අෙප් රෙට් කුරුඳු නිෂ්පාදනය ඉදිරි අවුරුදු හතරපහ 
ඇතුළත වැඩි කරලා අපනයන වටිනාකම 
ෙදගුණයකින් වැඩි කිරීමට.  

(ඈ)  ඉදිරිෙය්දී පශන් පැන ෙනොනඟී. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, ලංකාෙව් කුරුඳුවලට ලංකාවටම 

ආෙව්ණික වූ විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. ලංකාෙව් කුරුඳුවලට 
ෙලෝකෙය් ෙලොකු මිලක් නියම වන්ෙන් ඒකයි. ගරු පාථමික 
කර්මාන්ත අමාත තුමා එතුමාෙග් පිළිතුෙරන්  පිළිගන්න ෙයදුණා, 
ෙවෙළඳුන්ෙග් කූට උපකම ෙහේතුෙවන් කුරුඳු කර්මාන්තය බිඳ 
වැටීෙම් අවදානමක් තිෙබනවාය කියන කාරණයත්, අප 
අපනයනය කරපු කුරුඳු ආපසු ලංකාවට එවා තිෙබනවා කියන 
කාරණයත්, එමඟින් ලංකාෙව් කීර්ති නාමයට හානියක් ෙවලා 
තිෙබනවාය කියන කාරණයත්. එෙහම නම් බරපතළ තත්ත්වයක් 
තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් 
දැනගන්න කැමැතියි, තත්ත්වෙයන් බාල ෙමවැනි කුරුඳු 
අපනයනය කරන පුද්ගලයන්  සහ ආයතන සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලැබූ  -ඒ අයෙග් බලපත අෙහෝසි කිරීම ඇතුළු-  කියා මාර්ගවල 
පගතිය ගැන.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම කරුණු ෙසොයා බැලුවා. අපනයනය කළ 

කුරුඳුවලින් reject ෙවලා ඇවිත් තිෙබන්ෙන් සියයට 1ක් වාෙග් 
පමාණයක්. පුහුණු වැඩ මුළු හරහා ඒ සියයට 1 තවත් අඩු කරන්න 
අවශ  ෙවනවා. 

සමහර අවස්ථාවලදී ගැනුම්කරුවා ඒ රෙට් LC එකක් ඇරලා 
කුරුඳු order කරලා තිබුණත්, ඒ රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොළ වටිනාකම 
අඩු නම් ඒවා ෙනොගන්නත් ඉඩ තිෙබනවා. එෙහම ඒවාත් reject 
ෙවලා ලංකාවට එන්න පුළුවන්.  

අපි අෙප් අපනයනකරුවන් ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් අපනයනකරුවන් පමිතිෙයන් යුත් භාණ්ඩ අපනයනය කිරීම 
සඳහා පුහුණු කරන්න ඕනෑ; දිරි ගන්වන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් 
අලුත් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය.   

 

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

විෙශේෂෙයන් ගාල්ල දිස්තික්කෙය්ත්, මම නිෙයෝජනය කරන මාතර 
දිස්තික්කෙය් අකුරැස්ස, කඹුරුපිටිය සහ හක්මන මැතිවරණ බල 
පෙද්ශවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබොෙහොමයකත් ෙම් 
කුරුඳු වගාව කරනවා. කුරුඳු, ගම්මිරිස්, කහ වැනි  ෙබොෙහෝ 
නිෂ්පාදනවල තිෙබන පශ්නය තමයි පමිතිය පිළිබඳ පශ්නය. 

කුරුඳු අපනයනෙය් පමුඛෙයකු වන ජී.පී. ද සිල්වා සමාගෙමහි 
අධ ක්ෂවරෙයක් වරක් මට කිව්වා, "එක සමාගමකින් ගම්මිරිස් 
වගයක් ඇෙමරිකාවට අපනයන කළා, ඒ ගම්මිරිස් ඇතුෙළේ 
ගම්මිරිස් එකතු කරන සවලකුත් තිබිලා, ඒ සවලත් එක්ක ආපසු ඒ 
ගම්මිරිස් ලංකාවට එවලා තිබුණා" කියලා. ඊළඟට,  ෙමොනවා හරි 
ෙතල් වර්ගයකට කුරුඳු essence දමලා කුරුඳු ෙතල් විධියට පිට 
රට යවනවා. ෙම්ක රටක් විධියට ලජ්ජා සහගත සහ අපකීර්තිමත් 
කාරණයක්.  

ෙම් කාරණා එක්ක බලනෙකොට ඔබතුමා කියපු  නරක 
''සියයට එක'' පමාණයක් විධියට කුඩා තමයි. සමහර විට ඒ 
''සියයට එකම'' ඇති අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය සම්පූර්ණෙයන්ම 
පතික්ෙෂේප කරන්න. ඒ නිසා ඒ කාරණය බරපතළ කාරණයක් ෙසේ 
සලකා අමාත ාංශය යම් මැදිහත් වීමක් කරනවාද? එකක්, ෙම්වා 
ව ාජ සහ අනුකරණ භාණ්ඩ. අෙනක, ෙනොසැලකිල්ෙලන් සිදුවන 

කියා නිසා සිදු වන පාඩුව. ගම්මිරිස් එක්ක සවලකුත් ගියාය කියන 
එක ඒකට ෙහොඳ උදාහරණයක්.  

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට ඉදිරිපත් කරපු ඒ කාරණය 

ගැන අෙප් අලුත් අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, 
ඉදිරිෙය්දී අෙප් අපනයනකරුවන් දැනුවත් කරන්න කටයුතු 
කරනවා. අපනයනය දිරි ගන්වන එක තමයි මෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව. කවුරු හරි ව ාපාරිකෙයකුෙගන් සමහර 
ෙවලාවට ෙපොඩි වැරැද්දක් ෙවන්න පුළුවන්.  අපි ඒ ව ාපාරික 
නාමය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙවොත්, තව ව ාපාරිකෙයක් ඒක 
පෙයෝජනයට ගන්නත් පුළුවන්.  එෙහම නැත්නම්, අෙප් රෙට් 
ෙනොවන, ෙවන රටක අපනයනකරුෙවක් ඒක පෙයෝජනයට 
අරෙගන අෙප් ර ටට හානියක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඇමතිවරුන් හැටියට එෙහම නැත්නම් 
මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් වරපසාද පාවිච්චි කරලා අෙප්  
ව ාපාරවලට හානියක් සිදුවන ආකාරයට කිසි ෙදයක් කියන්න 
නරකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊෙය්ත් අෙප්ම 
මන්තීවරයකුෙගන් එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
ව ාපාරයක කීර්ති නාමයට හානියක්  ෙවන ආකාරෙය් ෙදයක් 
කියැවිලා තිෙබනවාය කියලා මට දැන ගන්නට ලැබුණා.   

අපි අෙප් රෙට් අපනයනය වැඩිදියුණු කරන්න නම්  
ව ාපාරිකයන්ට අත ෙදන්න ඕනෑ. කූට ව ාපාරිකෙයෝ 
එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් ඉන්න පුළුවන්.  නමුත් හැෙමෝම ඒ 
තත්ත්වයට දමලා සලකන්ෙන් නැතුව, හැම ෙකෙනකුම දැනුවත් 
කරලා, ඒ අය  ඉදිරියට ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක 
කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු මන්තීතුමා කියපු ෙද් මම සැලකිල්ලට ෙගන 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමාෙග් පෙද්ශෙය් තිෙබන කුරුඳුවලට වැඩි 
වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම කුරුඳු ෙතල්වලටත් වැඩි වටිනාකමක් ගන්න 
පුළුවන්. ගම්මිරිස්වලටත් ෙලොකු ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරන්නට 
පුළුවන්.  ඉදිරි අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ලංකාෙව් විශාල පමාණයක  -
ෙහක්ටයාර් ලක්ෂයක- සුළු අපනයන ෙභෝග වගා කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  එෙහම වගා කරලා අෙප් අපනයන 
ආදායම  වැඩි කර ගන්නට කටයුතු කරනවා.  හැම 
කර්මාන්තයකටම  අගමැතිතුමා අභිෙයෝගයක් භාර දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ අභිෙයෝගය හරහා රැකියා දසලක්ෂයක් ඇති කරන 
වැඩසටහනට දායකත්වයක් ෙදන්න ඉදිරි අවුරුදු හතර ඇතුළත 
අෙප් අපනයන ආදායම  ෙදගුණයකින් වැඩි කරනවා.  

තායිලන්තය ගත්ෙතොත්, පසු ගිය අවුරුදු පෙහේදී ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් අපනයන ආදායම ෙදගුණයකින් වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. වියට්නාමයත් අපනයන ආදායම ෙදගුණයකින් වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. බංග්ලාෙද්ශයත් අපනයන ආදායම 
ෙදගුණයකින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ, 
අවුරුදු පහෙළොවක් ගියත්  ලංකාෙව් අපනයනය ෙදගුණයක් කර 
ගන්නට බැරි වීම ගැන.  2005දී  දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන්  සියයට 
36ක්ව තිබුණු අෙප් අපනයන ආදායම සියයට 14.5 වන ෙතක් 
පහළට වැටිලා තමයි අපට  ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ පමාණය 
අනිවාර්යෙයන්ම වැඩි කරනවා.  

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

කුරක්කන් පාට සාටක තිබුණාට පසු ගිය වකවානුෙව්  
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට  කුරක්කන්  ලංකාවට  ආනයනය කරන්න 
තමයි සිද්ධ වුෙණ්.  කුරහන් හැලපවලටයි, තලපවලටයි  ෙදකටම 
ආනයනික  කුරක්කන් තමයි පාවිච්චි කෙළේ.  ගරු  ඇමතිතුමා 
කිව්වා, නම් සඳහන් කරන්නට එපා කියලා.   -මාතර හරිශ්චන්ද 
කර්මාන්තායතනය- නමුත් උදාහරණවලට සමහර නම් සඳහන් 
කරන්න ෙවනවා. ඇමතිතුමා ඊෙය් සඳහන් කරපු ආයතනයක 
නමක් ගැන කිව්වා. මා නම් එෙහම සඳහන් කෙළේ නැහැ. මා 
හිතනවා, ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ෙනොෙවයි කියලා. එක පැත්තකින් 
කුරහන් ආනයනය කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ඊළඟට, තල. ඇත්තටම තල අපනයනය සඳහා ෙලොකු 
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් තල නිෂ්පාදනය අඩුයි. ඊළඟට, 
උඳු. විෙශේෂෙයන්ම තල, උඳු සහ කුරහන්වලට ෙලෝකය තුළ 
ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. එයට ෙහේතුව ෙකොලස්ටෙරොල් සහ 
දියවැඩියාව යන ෙරෝග සඳහා ඒ ධාන  වර්ග අඩු වැඩි වශෙයන් 
යහපත්ය කියන එක ෛවද  මතය වන නිසා. එම නිසා උඳු, 
කුරහන් -කුරක්කන්-, හා තල නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න 
අමාත ාංශයට තිෙබන දැක්ම ෙමොකක්ද? 

 
ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
(மாண் மிகு தயா கமேக) 
(The Hon. Daya Gamage) 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඉදිරිපත් කෙළේ 

ඉතාමත් ෙහොඳ ෙයෝජනාවක් . දැනටත් මා ඒ ගැන සැලසුම් සකස ්
කරලා ඉවරයි. කෘෂිකාර්මික පෙද්ශයක ජීවත් වන මා  ෙහොඳින්ම 
දන්නවා, අපි වගා කරන කන්න ෙදක අතර කාලෙය් දී තල වගා 
කිරීෙමන් අෙප් රටට විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්ය 
කියලා. ඒ ගැනත් දැනට අෙප් අවධානය  ෙයොමු කරලායි 
තිෙබන්ෙන්. අත් හදා බැලීමක් හැටියට ඉතාමත් ඉක්මනින් අක්කර 
100ක් වගා කරලා, ඊට පස්ෙසේ විශාල පමාණයක් වගා කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කුරුඳු ගැනත් 
සඳහන් කළා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්ෙන් නැහැ, කුරුඳු 
diabetesවලට  ෙහොඳයි කියලා. ඒ නිසා  diabetes තිෙබන අය  
කුරුඳු පාවිච්චි කරනවා නම් ෙහොඳයි.  ෙත් සමඟ කුරුඳු කලවම් 
කරලා ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන්. අගය එකතු 
කරන ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් දැනටමත් අෙප් අමාත ාංශය 
යටෙත් අපි සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. අපි එය කියාත්මක 
කරනවා. 

 

කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

පශ්න අංක 2 -132/'15- (1), ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර 
මහතා. 
 

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

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Industry and 

Commerce, I ask for two weeks’ time to answer that 
Question.  

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි,  අපි ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව ෙම් 

ගරු සභාෙව් පශ්න ඇහුවාම ඒ පශ්නවලට පිළිතුරු ෙනොදී,  පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් අපි  ඒවාට වග කිව යුතු බව කීම පිළිතුරු  ෙනොදී සිටීමට 
ෙහේතුවක් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම කිව්වාට අපට කමක් නැහැ. 
නමුත් අෙප් පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න ඕනෑ, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
ගන්නා වූ පියවර කුමක්ද කියලා.  

ඊෙය් මම ඇසූ පශ්නයට  පිළිතුර ෙදන අතරම  කිව්වා, "ෙම් 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණ, ඒවා ගැන වග 
කිවයුත්ෙත් ෙම් පශ්නය අහන මන්තීවරයාමයි" කියලා. ඒක 
එෙහම වුණත් අද  අහන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නට ඕනෑ ෙන්. 
එෙසේ ෙනොකර මම ඇසූ තුන්වන පශ්නයට පිළිතුර දීෙමන් එතුමා 
මඟ හැරියා. ෙමොකද, නිවැරැදි කිරීෙම් කියා මාර්ගයක් එතුමන්ලා 
ගන්ෙන් නැහැ. මම වැඩිදුර කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් එක ෙදයයි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් අපි 
කවුරුන් ෙහෝ ෙම් පිළිබඳව වගකිව යුත්තන් වුණා නම්, ඒක 
කිව්වාට කමක් නැහැ.  නමුත් අසා තිෙබන පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන 
ෙලස නියම කරන්නය  කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ෙහොඳයි, ඒ පිළිබඳව ගරු සභානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 

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

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

කුමාර දිසානායක මැතිතුමා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 
ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු 

පීඨෙය් සිසුන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු 
இலங்ைக ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகப் 

ெபாறியியல் பீட மாணவர்கள் எதிர்ேநாக்கும் 
பிரச்சிைனகள் 

PROBLEMS FACED BY STUDENTS OF ENGINEERING 
FACULTY IN  SOUTH EASTERN UNIVERSITY OF SRI LANKA 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම 

පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන්ට 
මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. 

සුදුසුකම් සහිත ආචාර්යවරු හා පුහුණුවීම් සඳහා අවශ  
ෙභෞතික සම්පත් පමාණවත්ව ෙනොමැතිවීම නිසා ශී ලංකා 
අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසු සිසුවියන් 300කට 
ආසන්න පිරිසක් තම අධ යන කටයුතු කර ගැනීමට ෙනොහැකිව 
බලවත් අපහසුතාවකට මුහුණ දී සිටිනවා.  

2012 වර්ෂෙය් අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
ආරම්භ කරනු ලබන්ෙන්, ඉංජිෙන්රු පීඨයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
කරනු ලබන ශක තා අධ යනයකින් පසුව ඒ සඳහා එවකට පැවති 
සුදුසුම සථ්ානය ෙලස හඳුනා ගැනීෙමන් ෙහෝ අවශ  පහසුකම් 
පිළිබඳව අධ යනයකින් ෙතොරවයි. 2011 වර්ෂෙය් උසස් ෙපළ 
විභාගෙය් පතිඵල සම්බන්ධෙයන් ඇති වූ ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 
නිසා වැඩි සිසුන් පමාණයක් බඳවා ගැනීමට සිදුවීම ෙහේතුෙවන්, 
බලධාරින් ෙසවූ කඩිනම් විසඳුමක් ෙලස අග්නිදිග සරසවිෙය් 
ඉංජිෙන්රු පීඨය 2012 වසෙර් ආරම්භ ෙකරුණා. ඒ අනුව විදුලි හා 
විද ත් සන්නිෙව්දන, සිවිල් ඉංජිෙන්රු, යාන්තික ඉංජිෙන්රු ආදී 
වශෙයන් අංශ තුනකට සිසුන් බඳවා ගනු ලැබුවා.  

ඉංජිෙන්රු පීඨයක් සඳහා පැවතිය යුතු සුදුසුකම් සහිත 
ආචාර්යවරුන්, තාක්ෂණාගාර පහසුකම්, පුස්තකාල පහසුකම් හා 
ක්ෙෂේත පුහුණුවීම් ලබා දිය හැකි ඉංජිෙන්රු ආයතන වැනි 
අත වශ  සාධක අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨයට ලබා 
ගත හැකිදැයි එවකට ආණ්ඩුව කල්පනා කෙළේ  නැහැ. අතිශය 
දුෂ්කර ගම්මානයක් වන ඔලුවිල් හි ෙමම ඉංජිෙන්රු පීඨය ස්ථාපිත 
කරනු ලැබූ අතර, අවශ  ගුණාත්මක මට්ටෙම් පරිපාලනයක් හා 
අත්දැකීම් හා සුදුසුකම් සහිත අධ යන කාර්ය මණ්ඩලයක් ද ඊට 
සැපයීමට බලධාරින් අෙපොෙහොසත් වුණා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් 
හිඟකම, ෙභෞතික සම්පත්වල හිඟකම, පුස්තකාල පහසුකම්වල 
හිඟකම  පිළිබඳව ෙතොරතුරු සඳහන් ෙල්ඛනයක් මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් විශ්වවිද ාලයක් තියා, ගෙම් 
කම්මලක මට්ටමකවත් නැති තත්ත්වයක් දැන් එහි උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

අද වන විට ෙමම පීඨයට ශිෂ  කණ්ඩායම් 03ක් බඳවා ගනු 
ලැබ ඇති නමුත් ෙමම දුබලතා ෙහේතුෙවන් පීඨෙය් සමස්ත 
සිසුන්ෙග් අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක මට්ටම හා ඔවුන්ෙග් අධ ාපන 
මානසිකත්වය බරපතළ ෙලස කඩා වැටී තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු පීඨ 
පවතින ෙසසු ආයතන වන ෙමොරටුව, ෙප්රාෙදණිය, රුහුණ, හා 
යාපනය යන විශ්වවිද ාලවල අධ යන වර්ෂ සමඟ සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී අග්නිදිග පීඨෙය් සිසුන් සිටින්ෙන් ෙබොෙහෝ පසුපසින්. 

ගරු කථානායකතුමනි, එකට උසස් ෙපළ විභාගය ලියනවා. 
හැබැයි, සරසවිෙය් දී ඔවුන් ෙවනස් මට්ටම්වල තමයි ඉන්ෙන්. 
අග්නිදිග විශ්වවිද ාලෙය් සිසුන් මාස ගණනාවක සැලකිය යුතු 
කාලයක පිටුපසින් තමයි අධ යන කටයුතු හදාරමින් සිටින්ෙන්. 
ෙසසු විශ්වවිද ාලවල ඉංජිෙන්රු සිසුන් ලබන පාෙයෝගික පුහුණු 
අවස්ථාව,  අවට එවැනි ආයතන ෙනොමැති කෘෂිකාර්මික 
පරිසරයක පිහිටි අග්නිදිග විශ්වවිද ාල සිසුන්ට අහිමි වී තිෙබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ඉංජිෙන්රු පීඨයක 
ඉෙගන ගන්නා සිසුන් එක් එක් කර්මාන්තශාලාවල, ආයතනවල 
පාෙයෝගික පුහුණුව සඳහා යවන බව. හැබැයි, ඔළුවිල් අවට 
පෙද්ශෙය් එවැනි කර්මාන්ත ශාලාවක්වත් නැහැ. අප දන්නවා,   
සාමාන ෙයන් ෙමම ඉංජිෙන්රු සිසුන් පුහුණුව සඳහා වරායට, 
එෙහම නැත්නම් රත්මලාන  දුම්රිය අංගනයට  එවන  බව. නමුත් 
දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කුමක්ද?  

සුදුසුකම් සහිත ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟය බරපතළ වන අතර, 
පිටතින් පැමිෙණන  ආචාර්යවරුන් පැමිණීෙම් දුෂ්කරතා  නිසා 
එකවර කරනු ලබන දිගු ෙද්ශන සිසුන් දැඩි අපහසුතාවකට ඇද 
දමනු ලබනවා. ආචාර්යවරෙයක් ඇවිත් ඔක්ෙකොම ෙද්ශන ටික 
එක දවෙසේ කරනවා. ෙමොකද, සමන්තුෙර්ට ගිහින් පැය ෙදකක 
ෙද්ශනයක් කරලා  එන්න බැහැ ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ 
නිසා ෙමෙහේ ඉඳලා යන එකම ආචාර්යවරයා විසින් මුළු දවස තුළ 
එකම ෙද්ශනය ෙදනු ලබන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

ඉංජිෙන්රු පීඨයක පා ෙයෝගික කියාකාරකම් සිදු කළ හැකි 
තාක්ෂණ විද ාගාර පහසුකම්ද ඔවුන්ට අහිමියි. ඒ නිසා පළමු 
වසෙරන් පසුව පා ෙයෝගික පුහුණු කටයුතු සඳහා දුරකතර ෙගවා 
ගනිමින් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය කරා යාමට ඔවුන්ට සිදුව 
තිෙබනවා. සමන්තුෙර් පළමුෙවනි වසර සඳහා පමණයි පාෙයෝගික 
පහසුකම් තිෙබන්ෙන්. ඒ අය practicals කරන්න සමන්තුෙර් සිට 
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලයට එනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 
ෙමොකක්ද ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 

පුස්තකාලෙය් ෙපොත්පත් පවා ඇත්ෙත් පළමු වසරට අදාළ ඒවා 
පමණක් බවද සිසුන් විසින් පකාශ කරනවා. ෙසසු සරසවිවල 
සිසුන්ට ලැෙබන අධ යන කාල සටහන්, ෙබොෙහෝ අධ යන 
ෙමොඩියුලවලට අදාළ විෂයමාලා සම්බන්ධ විස්තර ඔවුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පීඨෙය් එක් එක් අංශවලට අදාළව ෙවන  
ෙවනම ගැටලු විශාල පමාණයක් ඇති බවද සිසුන් කියා සිටිනවා. 
ෙම් සියලු කරුණු ෙහේතුෙවන් අනාගතෙය් සුදුසුකම් සහිත වෘත්තීය 
ඉංජිෙන්රුවකු වීම පිළිබඳව ඔවුන්ෙග්  සිහිනය ෙබොඳවී යමින් 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට 
පිළිතුරු අදාළ අමාත වරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි 
අෙප්ක්ෂා කරනවා.  

01. අග්නිදිග විශව්විද ාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු පීඨයක් 
ඇරඹීමට ශක තා අධ යනයක් සිදු කර තිබුෙණ් ද? 

02. පීඨය ආරම්භ කිරීෙම්දී හඳුනාෙගන ඇති ගැටලු පිළිබඳව 
සලකා බලා ෙනොමැතිද? 

03. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් මතුවී 
ඇති ආචාර්ය ගැටලු, පාෙයෝගික පාඨමාලා ගැටලු, ඒ 
වාෙග්ම එම පාඨමාලා පවත්වා ෙගන යාෙම්දී ඇති වී 
තිෙබන ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුව ගන්නා වූ පියවර 
කුමක්ද? 

04. ෙමම පාඨමාලාව සුදුසුකම් සහිත ෙවනත් 
විශව්විද ාලයකට අනුබද්ධව සථ්ාපිත කරන ෙලසට වන 
සිසුන්ෙග් ඉල්ලීම සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් සථ්ාවරය 
කුමක්ද? 

 ෙමොකද, සිසුන්ෙග්ත් ෙලොකු ඉල්ලීමක් තිබුණා, 
විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවත් කිව්වා, ශී  
ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු 
පීඨයක් හදනවාය කියලා. එෙහනම් අඩුම තරමින් ඒ 
දරුවන් එතැනට ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙන්. ශී   
ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලයට අනුබද්ධව ඉංජිෙන්රු පී ඨය 
 ෙගොඩනැ  ෙඟන්ෙන් කවදාද කියන කරුණු පිළිබඳව ෙම් 
ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි  මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා, ගරු කථානායකතුමනි. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් විශ්වවිද ාලයත් පසු ගිය රජය 

විසින් කරන ලද පර්ෙය්ෂණයක් - experiment එකක්. ඒක තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පශ්නය. We must  rectify it.  But, the fact of the matter is 
what the Hon. Anura Dissanayake stated.   ඔබතුමා කියපු 
 හුඟක් ෙද්වල් ඇත්ත ගරු මන්තීතුමනි. ඇමතිවරයා හැටියට 
ඇත්තම කියන්න එපා යැ.  මම ඔබතුමා අහපු පශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්නම්. 

01. ශක තා අධ යනයක් සිදු කර ඇත. 

02. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
සම්බන්ධ ෙයෝජනාව 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස විශව්විද ාල 
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ලබා දුන් අතර, එහි 
ශක තා අධ යනයක් සිදු ෙකොට පතිලාභ, පවතින සම්පත් 
හා පහසුකම් හඳුනා ගැනීම, අතිෙර්ක සම්පත් පිළිබඳ 
අවශ තාව සහ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම පිළිබඳව 
සලකා බලා ඇත. 

03. ශී ලංකා අග්නිදිග විශව්විද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන් 
කණ්ඩායමක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ගැටලු 
සම්බන්ධෙයන් මාෙග් පදානත්වෙයන් සහ උසස ්අධ ාපන 
රාජ  අමාත තුමා ඇතුළු අදාළ නිලධාරින්ෙග් 
සහභාගීත්වෙයන් සාකච්ඡාවක් 2015.10.29 වන දින 
පැවැත්වූ අතර, එම ගැටලු පිළිබඳව විශව්විද ාල පරිශයට 
ෙගොස ්කරුණු ෙසොයා බලා මා ෙවත වාර්තාවක් ලබා ෙදන 
ෙලසට උසස ් අධ ාපන රාජ  අමාත වරයාට සහ අදාළ 
නිලධාරින්ට දැනුම් ෙදන ලදී. ඒ අනුව ඔවුන් 2015.11.09 
සහ 10 දිනයන්හි අග්නිදිග විශව්විද ාලයට ෙගොස ්
විශව්විද ාලෙය් අදාළ නිලධාරින් සහ ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් 
සිසුන් සමග සාකච්ඡා කර අවශ  ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට 
නියමිතය. ඒ අනුව ෙමම විශව්විද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨය 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන 
සැලැසම්ක් සකස ් ෙකොට එය කියාවට නංවා රෙට් 
සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ඉං ජිෙන්රුවන් බිහි කිරීමට දායක 
වන විශව්විද ාලයක් බවට පත් කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

04. අග්නිදිග විශව්විද ාලෙය් ඉංජිෙන්රු පීඨෙය් සිසුන් විසින් 
2015.10.29 වන දින මා  සමග පැවති සාකච්ඡාෙව්දී 
ෙමවැනි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එම ඉල්ලීම 
ෙකොෙතක් දුරට කියාවට නැංවීමට හැකියාව ඇත්ද යන්න 
පිළිබඳව ෙසොයා බලා මා ෙවත වාර්තා කරන ෙලස 
විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත දැනුම් දී 
ඇත. 

 ෙම් විශව්විද ාලෙය් පශන්යක් තිෙබනවා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඇත්ත වශෙයන්ම එහි අදාළ 
කථිකාචාර්යවරුන්  නැහැ. ශිෂ යන් මා  හමු වුණා.  එම 
ශිෂ යන්ට පාෙයෝගික පරීක්ෂණ - practicals -  කරන්න 
සථ්ානයක්  නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම පශන්යක් තිෙබනවා. 
අපි සියලු ෙදනාම සාකච්ඡා කරලා විසඳුමක් ලබා ෙදමු.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
දැන් විශ්වවිද ාලෙය් තුන්වැනි වසෙර් දරුෙවොත් ඉන්නවා. 

ඇත්තටම පළමුවැනි වසෙර් අධ යන කටයුතු පටන් ගන්න ෙකොට 
ෙද්ශනශාලා, පුස්තකාල පහසුකම් තිබුණා; ආචාර්යවරු හිටියා. 
නමුත්, ඒ දරුවන් ෙදවැනි වසරට එන ෙකොට පළමුවැනි වසරට තව 
කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. ඒ දරුවන් තුන්වැනි වසරට එන ෙකොට 
පළමුවැනි වසරට තවත් කණ්ඩායමක් බඳවා ගත්තා. දැන් 
කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. එතැන 300 ආසන්න සිසුන් පිරිසක් 
ඉන්නවා. ඒ දරුවනුත් ෙම් රෙට් උසස් ෙපළ විභාගයට ලියලා 
ඉංජිෙන්රු පීඨයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබූ දරුවන්. නමුත්, 
ෙවන විශ්වවිද ාලවල ඔවුන්ෙග්ම වසරවල දරුවන් අඩුම තරෙම් 
පීඨය පවත්වා ෙගන යෑමට අවශ  වන අවම පහසුකම් සහිතව 
ෙහෝ කටයුතු කරනවා. ෙම් දරුවන්ට එෙහම පහසුකමක්වත් නැහැ.  

ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, 2015.11.09 සහ 10 දිනයන්හි 
ඔබතුමන්ලා ගිහින් සාකච්ඡා කර කඩිනමින් ෙම් පශ්නය විසඳිය  
යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, දින ගත ෙවමින් තිෙබනවා. අෙනක් 
දරුෙවෝ ෙව්ගෙයන් විභාගවලට මුහුණ ෙදනවා;  pass out වීෙම් 
කාලය ළං ෙවමින් තිෙබනවා. නමුත්, ෙම් දරුෙවෝ ඊට මාස 
ගණනකින් පසු පසිනුයි ඉන්ෙන්. එකම විභාගයට, එකම කාලෙය් 
මුහුණ දුන් දරුවන් පමාණයකට ෙම් අසාධාරණය සිදු ෙවලා 
තිෙබන නිසා ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්,  කඩිනමින් ෙම් 
සඳහා මැදිහත් ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳන ෙලසයි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඇත්ත වශෙයන්ම කථිකාචාර්යවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක 

දීමනාවක් ෙදන්න හදලාත්, ඒ අය යන්න බැහැ කියනවා.  
 
කථානායකතුමා 
(சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(Mr. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා, ඔබතුමා පිළිගත්තා විශ්වවිද ාලෙය් 

පශ්න වගයක් තිෙබන බව. ඒවා විසඳීමට ඉක්මනින් පියවර ගන්නා 
ෙලස මා ෙම් අවස්ථාෙව් දන්වා සිටිනවා.  

ඊළඟට, අමාත ාංශ නිෙව්දන. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත  ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා. 

Order, please! ඊට පථම ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
මුලසුන ගන්නවා ඇති. 

  
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා  [ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  திலங்க 
சுமதிபால ] தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
SPEAKER   [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the Chair. 
 

  
ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් නව කමෙව්දය : 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත තුමාෙග් පකාශය  
நிலக்காி ெகாள்வனவிலான திய 

ைறைம:  மின்வ  மற் ம் 
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சாின் கூற்  

 NEW METHODOLOGY IN COAL PURCHASE: 
STATEMENT BY MINISTER OF POWER AND 

RENEWABLE  ENERGY 
 
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ரன்ஜித்  சியம்பலாபி ய - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya - Minister of Power and 
Renewable Energy) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අදියර තුනකින් සමන්විත 

පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරය ෙමගාෙවොට් 900ක ධාරිතාවෙයන් 
යුක්තව කියාත්මක ෙව්. ෙමම බලාගාර තුෙනන් ෙමරට විදුලි 
අවශ තාෙවන් සියයට 55ක් පමණ විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනු 
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[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා] 
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ලබයි. බලාගාර 3ට වර්ෂයක් සඳහා ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 2.25ක් අවශ  ෙව්. වර්ෂයකට අවශ  ගල් අඟුරු ෙතොගෙය් 
වටිනාකම ෙඩොලර් මිලියන 150ක් පමණ විශාල අගයක් ගන්නා 
බැවින් පසු ගිය වසර 5 තුළම ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය 
පදානය කිරීම පිළිබඳ ගැටලු මතු වී ඇත. අමාත  මණ්ඩලය පත් 
කළ ෙටන්ඩර් මණ්ඩල, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු, අභියාචනා 
මණ්ඩල, ෙටන්ඩර පදානය කිරීම සඳහා කුමන නිර්ෙද්ශ, කුමන 
තීරණ ඉදිරිපත් කළ ද අසාර්ථක ෙටන්ඩර්කරුවන් නිරන්තරෙයන් 
මාධ  මඟින්, අධිකරණ කියා මාර්ග මඟින් රජෙය් තීන්දු 
අභිෙයෝගයට ලක් ෙකොට ඇත.  

ෙමම තත්ත්වය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය පිළිබඳ 
පමණක් ෙනොව අෙනකුත් සමස්ත ෙටන්ඩර් කියාවලියට ෙමන්ම 
රජෙය් යහ පාලන කියාවලියට ද අහිතකර ෙලස බලපෑම් එල්ල 
කර ඇත. ෙම් නිසා ෙමම අමාත ාංශය ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් 
කියාවලිය පිළිබඳ පුළුල් සමාෙලෝචනයකට ලක්ෙකොට, කිසිම 
පාර්ශ්වයකට අභිෙයෝග කළ ෙනොහැකි වන පරිදි සරල ෙටන්ඩර් 
කමයක් ඉදිරිපත් ෙකොට, ක්ෂණික මිල දී ගැනීෙම් කමය හා දීර්ඝ 
කාලීන මිලදී ගැනීෙම් කමය මඟින් ලියා පදිංචි ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් පමණක් ලංසු කැඳවා ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීෙම් නව කමයක් හඳුන්වා දී ඇත. ෙමම කමය යටෙත් දැනට 
ෙටන්ඩර් ෙදකක් පදානය ෙකොට ඇති අතර ෙමම ෙටන්ඩර් ෙදක 
සම්බන්ධව ෙම් දක්වා කිසිදු ගැටලුවක් ඇති වී ෙහෝ එම තීන්දු 
අභිෙයෝගයකට ලක් වී ෙහෝ නැත.  

ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ නිරන්තරෙයන්ම මාධ  මඟින් 
ෙම් දිනවල වාර්තා වන බැවින් ද, ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ 
අමාත  මණ්ඩල තීරණ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ 
අභියාචනාධිකරණෙය් අභිෙයෝගයට ලක්කර ඇති බැවින් ද, ඇතැම් 
සංවිධාන විසින් මූල  අපරාධ ෙකොමිෂන් සභාවට සහ ජනාධිපති 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙපත්සම් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති බැවින් 
ද ෙම් පිළිබඳව ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම සුදුසු යැයි මම 
විශ්වාස කරමි.  

2009 වසෙර් සිට ෙම් දක්වා පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාරයට 
ගල් අඟුරු සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් පහක් කැඳවා ඇති අතර ෙමම 
ෙටන්ඩර්වලින් එකදු ෙටන්ඩරයක්වත් අමාත  මණ්ඩලය විසින් 
පත් කළ පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ අනුව පදානය කිරීමට 
හැකි වී නැත. ෙම් දක්වා කැඳවා ඇති ෙටන්ඩර් පෙහන් එක් 
ෙටන්ඩරයක් ෙටන්ඩර් පදානය කිරීමට ෙපර අවලංගු ෙකොට ඇති 
අතර, ඉතිරි ෙටන්ඩර් හතරම පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය 
මඟින් අවලංගු කිරීමට නිර්ෙද්ශ කිරීම නිසා අමාත  මණ්ඩලය 
විසින් එම ෙටන්ඩර් අවලංගු ෙකොට එකම ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුෙවකුෙගන් දිගින් දිගටම වසර පහක් පුරාම ගල් අඟුරු 
මිල දී ෙගන ඇත. 

ෙම් දිනවල මාධ  මඟින් අභිෙයෝගයට ලක් ෙකොට ඇති 
ෙටන්ඩරය, 2014 ෙනොවැම්බර් මස ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 
මිලියන 6.75ක් මිලදී ගැනීමට කැඳවා තිබුණු පස්වන ෙටන්ඩරයයි. 
ෙමම ෙටන්ඩරය මගින් ගල් අඟුරු බලාගාරෙය් අදියර තුන සඳහා 
අවුරුදු තුනකට අවශ  ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට නියමිත අතර එහි 
වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 450 -රුපියල් මිලියන 
63,000- ඉක්මවයි. ෙමම ෙටන්ඩරය ස්විස් සිංගප්පූර් සමාගමට 
පදානය කිරීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව සහ පසම්පාදන 
කමිටුව නිර්ෙද්ශ ෙකොට ඇත.  ෙමම තීරණයට එෙරහිව ද ෙපර 
පරිදිම අභියාචනා මණ්ඩලයට අසාර්ථක ලංසුකරුවන් අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කර ඇති අතර පසම්පාදන අභියාචනා මණ්ඩලය නැවත 
වරක් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුෙව් සහ පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් 

නිර්ෙද්ශ පතික්ෙෂේප ෙකොට ෙටන්ඩරය අවලංගු කර, නැවත 
ෙටන්ඩරය කැඳවන ෙලස නිර්ෙද්ශ කර ඇත. 

අමාත  මණ්ඩලයට පසම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ හා 
අභියාචනා මණ්ඩලෙය් නිර්ෙද්ශ යන නිර්ෙද්ශ ෙදක පිළිබඳව 
තීරණයක් ගත යුතුව තිබුණි. ෙමහිදී අමාත  මණ්ඩලය විසින් 
විෂය භාර අමාත වරයා වශෙයන් මාෙග් නිර්ෙද්ශ ලබා ගන්නා 
ලදී. පසුව අමාත  මණ්ඩලය අදාළ ලංසුකරු සමඟ සාකච්ඡා 
ෙකොට ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ අද පවතින මිලට ගැළෙපන මිලක් 
නිර්ෙද්ශ කරන ෙලස පසම්පාදන මණ්ඩලයට නිෙයෝග කර ඇත. 

පසම්පාදන මණ්ඩලය හා ලංසුකරු සමඟ සිදු කළ 
සාකච්ඡාවල පතිඵලයක් වශෙයන් මිල දී ගැනීමට ෙයෝජිත ගල් 
අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 2.25න් ෙටොන් 333,000ක් ෙටොන් 1ක් සඳහා  
ෙතොටුෙපොෙළේ මිල  - FOB මිල - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.97ක 
මිලකට මිලදී ගැනීමටත්, ඉතිරි ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 
1.92, ෙටොන් 1ක් සඳහා FOB මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 58කට 
API 4 මිල දර්ශකය පදනම් කර ෙගන ලබා ගැනීමටත් නිර්ෙද්ශ 
කර ඇත.  ෙමය ඉදිරිපත් කර තිබූ මිලට වඩා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 12ක අඩුවීමකි. 

පසු ගිය වසර වලදී ෙමෙසේ ෙටන්ඩර් මණ්ඩල තීන්දු අභියාචනා 
මණ්ඩලය මඟින් අවලංගු කළ විට ඇති වන ගල් අඟුරු හිඟය 
මගහරවා ගැනීමට දිගින් දිගටම එවකට ගල් අඟුරු සැපයුම්කරු 
වන ෙනොෙබල් රිෙසෝසස් සමාගෙමන් ගල් අඟුරු මිලදී ෙගන ඇත.  
ෙමවරද ගල් අඟුරු හිඟය පියවා ගැනීමට එම සැපයුම්කරුෙගන් 
ගල් අඟුරු මිලදී ගත්ෙත් නම්, ගල් අඟුරු ෙටොන් එකක් සඳහා 
FOB මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 75කට වැඩි මුදලක් ෙගවීමට සිදු 
ෙව්.  නමුත් ෙමවර ෙටන්ඩරය පිළිබඳ තීරණය පමාද වන විට 
ඇතිවන ගල් අඟුරු හිඟය මගහරවා ගැනීමට අමාත  මණ්ඩලෙය් 
අනුමැතිය ඇතිව ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් කමය  යටෙත් විවෘත 
ෙවළඳ ෙපොෙළන් ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීමට තීරණය කරන ලදී.  
ඒ අනුව 2015.07.27 දින ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 165,000ක් 
විවෘත ලංසු කැඳවා මිල දී ගන්නා ලදී.  ෙමම ෙටන්ඩරය සඳහා 
ඉතාම තියුණු තරගයක් වාර්තාවීම ෙහේතුෙවන් නිව් කාසල් දර්ශක 
මිලටත් වඩා අඩු මිලකට එනම් FOB මිල ෙටොන් 1ක්  සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 55.70කට මිලදී ගැනීමට ලැබුණි. ෙදවන 
ක්ෂණික මිල දී ගැනීම් ෙටන්ඩරය ද 2015.09.04 දින කැඳවන ලදී. 
එම ෙටන්ඩරය කැඳවීමට පථම අමාත  මණ්ඩල තීරණය මත 
විවෘත ෙයෝජනා කැඳවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ගල් අඟුරු 
සැපයීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කරන ලදී. ෙම් අනුව 
ගල් අඟුරු සැපයුම්කරුවන් 6 ෙදෙනක් ලියාපදිංචී වි සිටි අතර, 
එම 6 ෙදනාෙගන් ෙදවන ක්ෂණික මිලදී ගැනීෙම් ෙටන්ඩරය 
කැඳවන ලදී.  එම ෙටන්ඩරය සඳහා ද තියුණු තරගයක් ඇතිවී ඉතා 
අඩු මිලකට ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 330,000ක් ෙටොන් 1ක් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 51.29 FOB මිලට ගැනීමට හැකිවී ඇත.  
ෙමම මිල මීට ෙපර ගල් අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් 1ක් සඳහා ෙගවන 
ලද ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 75 සමඟ සැසඳීෙම්දී ෙටොන් 1ක් සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 24කින් මිල අඩුවීමකි.  එම ක්ෂණික මිලදී 
ගැනීම් ෙටන්ඩර් ෙදකම මාස 2ක් වැනි ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ 
පදානය කිරීමට හැකිවීෙමන් නව ෙටන්ඩර් කමෙය් සාර්ථකත්වය 
පැහැදිලි ෙව්. 

ෙමම නව වැඩ පිළිෙවළ මඟින් පහත සඳහන් පතිඵල 
අත්කරගැනීමට හැකි වී ඇත. 

1. ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීෙම් කියාවලිය සරල වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ගල් අඟුරු හිඟයක් ඇති ෙනොවන අතර, ඒ තුළින් 
රෙට් බලශක්ති සුරක්ෂිතතාවය ඇති වනු ඇත. 
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2. නව කමෙව්දය තුළින් ෙටන්ඩර් සඳහා ඉදිරිපත් වන 
සැපයුම්කරුවන් විවිධ නීතිමය හා අර්ථ නිරූපණ 
ෙහේතුෙවන් පතික්ෙෂේප වීමක් සිදු ෙනොවන බැවින් වැඩි 
ලංසුකරුවන් පමාණයක් තරගයට ඉදිරිපත් වන අතර, ඒ 
තුළින් අඩු මිලකට ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමට හැකි වන 
අතර, එමඟින් ජාතික ආර්ථිකයට විශාල වාසියක් අත්වනු 
ඇත. 

3. නව කමය යටෙත් දිගුකාලීන මිලදී ගැනීම් ෙමන්ම 
ෙකටිකාලීන ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් මඟින් ගල් අඟුරු මිලදී 
ගන්නා බැවින් ගල් අඟුරු සැපයීම පිළිබඳ ඇති විය හැකි 
ඒකාධිකාරිත්වය ඉවත් ෙව්. ෙම් සඳහා අමාත ාංශය මඟින් 
ෙමෙතක් වසර 03කට අවශ  ගල් අඟුරු එකවර මිලදී 
ගැනීම ෙවනුවට එක් වසරක් සඳහා අවශ  ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීමට තීරණය කර ඇත. ෙමයද ගල් අඟුරු සැපයීම 
සථ්ාවර කර ගැනීමට ෙහේතු ෙව්. 

4.  බලාගාරයට අවශ  ගල් අඟුරු අඛණ්ඩව සපයා ගැනීමට 
හැකිවීම තුළින් විදුලි පද්ධතිෙය් විදුලි ජනන වියදම අඩු ෙව්. 
උදාහරණයක් වශෙයන් පසු ගිය වසෙර් ගල් අඟුරු 
සැපයුම්කරුට ලබා දුන් සැපයුම් ෙකොන්තාත්තුෙවන් ගල් 
අඟුරු ෙටොන් ලක්ෂ 03ක් ලබාදීමට සැපයුම්කරු 
අෙපොෙහොසත් වී ඇත. ෙම් නිසා ඛනිජ ෙතල් භාවිතෙයන් 
විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සිදු 
විය. ෙමම ගල් අඟුරු ෙටොන් ලක්ෂ 03 ෙනොලැබීම 
ෙහේතුෙවන් පමණක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට දැරීමට සිදු 
වී ඇති අමතර වියදම රුපියල් මිලියන 12,750කි. 

5.  ෙමයට ෙපර ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීෙම්දී ෙටන්ඩරයක් 
අවසන් කිරීමට වසරකට අධික කාලයක් ගත වූ අතර, නව 
කමය යටෙත් මසක් ඇතුළත සමසත් ෙටන්ඩර් කියාවලිය 
අවසන් ෙකොට සුදුසු සැපයුම්කරු වකු ෙතෝරා ගැනීමට හැකි 
වනු ඇත. 

6.  නව ෙටන්ඩර් කියාවලිය ඉතාමත් සරල, විනිවිද භාවෙයන් 
යුතු වන බැවින් ඉදිරිෙය්දී ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳ 
කිසිදු අභිෙයෝගයක් ඇති ෙනොවනු ඇත. 

අවසාන වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කළ 
ජනාධිපති විමර්ශන කමිටුව මඟින් අතීතෙය් ගල් අඟුරු මිලදී 
ගැනීම පිළිබඳ සිදු වී ඇති ගැටලු අධ යනය ෙකොට ඉදිරිෙය්දී එම 
ගැටලු මඟ හරවා ගැනීමට නිර්ෙද්ශ ලබා ගැනීමට කටයුතු කර 
ඇති බැවින්, ෙමම තත්ත්වය තව දුරටත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට 
හැකි වනු ඇති බව විශ්වාස කරමි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම 
පිළිබඳව. ෙමොකද, ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඍජුව බලපාන කරුණක් 
පිළිබඳවයි මම පකාශ කෙළේ. ෙම් රෙට් ආනයනික වියදමින් 
සියයට 25ක් දරන්ෙන් විදුලිබල මණ්ඩලයට අවශ  ඉන්ධන ලබා 
ගැනීමට. ඉන් පධාන ෙකොටසක් තමයි ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම. ඒ 
වාෙග්ම අපනයන ආදායමින් භාගයකට, සියයට 50ක වටිනාකමට 
සමාන ෙවනවා අෙප් විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඉන්ධන මිලදී ගැනීෙම් 
වියදම. එම නිසා මට විෙශේෂෙයන් මාධ ෙව්දි මහත්ම 
මහත්මීන්ෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්නට තිෙබනවා. ෙම් ෙටන්ඩරෙය් 
විශාලත්වය නිසා විවිධ අධිකාරින් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
පිළිබඳව පසු ගිය දවස්වල විවිධ අර්ථ නිරූපණ අපි දැක්කා. එම 
නිසා ෙමම පකාශය මම එතුමන්ලාටත් ලබා ෙදනවා. ෙම් තුළ 
තාක්ෂණික කරුණු ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා. එම තාක්ෂණික කරුණු 
ගැන යම් විමසීමක් අවශ  නම්,  වඩාත් පැහැදිලි කරන්නට, රටට 
නිවැරදි පණිවුඩය යැවීම සඳහා මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
ආචාර්ය බටෙගොඩ මැතිතුමා සූදානමින් සිටිනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත 
ஒ க்கீ  (தி த்தம்) சட்ட லம் 

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 
 
"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද්  මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිරිඇල්ල අමාත තුමා විසිනි. 
2015 ෙනොවැම්බර් මස 20වන සිකුරාදා ෙද වන වර කියවිය 

යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

நிதி அைமச்சர் சார்பாக மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 
of Finance ; to be read a Second time upon  Friday, 20th November, 
2015  and to be printed. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 
 
“That for the purpose of the proceedings of the Appropriation Bill 
(2016), Standing Order No.70 (1) of the Parliament shall operate 
with the substitution of the words 'Twenty-four' for the word 
'Twenty-six' and Standing Order No.70 (4) of the Parliament of the 
word 'nine' for the word 'seven'.” 

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

II 
 

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

“That November 21st  Saturday, 23rd  Monday, 24th  Tuesday, 26th  

Thursday, 27th Friday, 28th Saturday, 30th Monday and December 
01st Tuesday and 02nd Wednesday, 2015 be allotted days for 
consideration of the “Appropriation Bill (2016)”.” 

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

451 452 

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

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

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sitting on allotted days for 
consideration of the “Appropriation Bill (2016)” from November 
21st Saturday to December 02nd  Wednesday, 2015 shall be 9.30 a.m. 
to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m. At 6.30 p.m. paragraph (5) 
and (6) of Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 

 

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

 

II 
 

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

“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament this day, 
the hours of sitting on November 27th Friday for consideration of the 
“Appropriation Bill (2016)” shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 
1.30 p.m. to 7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraph (5) and (6) of 
Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 

 

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

 

III 
 

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

 

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 2.00 p.m. 
on Friday 20th November 2015.” 

 

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

 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

I 
 

ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තීයෙව්දී ආයතනය 
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக உள, ச க ேவைல ெதாழில்வாண்ைம 
நி வகம்(கூட் ைணத்தல்)சட்ட லம் 

INSTITUTE OF SRI LANKA PROFESSIONAL PSYCHO SOCIAL 
WORK (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා මෙනෝ සමාජ වැඩ වෘත්තීයෙව්දී ආයතනය සංස්ථාගත කිරීම 
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු සනත් නිශාන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு சனத் நிசாந்த ெபேரரா)  
(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 
வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி  அைமச்ச க்கு  அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
II 

 
ෙරෝයල් චැරිටි පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත 
ேராயல் ண்ணிய அைமப்  மன்றம் 

(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 
ROYAL CHARITY FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 
 
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
I move, 
 
"That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Royal 
Charity Foundation." 
 
ගරු  (ෛවද ) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன) 
(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  
 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 
ෙකටුම්පත සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ச க 

வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Empowerment and Welfare  for report. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට දිනට නියමිත කටයුතු යටෙත් ෙපෞද්ගලික 

මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 1 වන ෙයෝජනාව, ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 

 
රාජ  පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම 

ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப 
ம சீரைமத்தல்  

RE-ORGANIZING THE PUBLIC ADMINISTRATION 
STRUCTURE  

 
[අ.භා. 2.33] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. 

"දැනට රාජ  පරිපාලන අමාත ාංශය මගින් ගාම නිලධාරි වසම් යළි සීමා 
නිර්ණය කිරීම සඳහා කටයුතු කරෙගන යමින් සිටින බැවින් එෙසේ සීමා 
නිර්ණය කරනු ලබන ගාම නිලධාරි වසම් තුළින් නව පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශ සීමා සහ නව දිසත්ික් සීමා නිර්ණය කළ යුතු යැයි ද,  ෙමෙසේ 
නිර්ණය කරනු ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය පළාත් පාලන 
ආයතන බලපෙද්ශය බවට පත්කළ යුතු අතර එකී බලපෙද්ශයට 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන බලපෙද්ශය, ෙපොලිස ් බලපෙද්ශය, ෙගොවිජන ෙසේවා 
බලපෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා නිලධාරි බලපෙද්ශය ඇතුළු සියලු 
රාජ  ආයතනයන්හි බලපෙද්ශ සීමා සංයුක්ත වන පරිදි සමසත් රාජ  
ව හයම පතිසංවිධානය විය යුතු යැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි." 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාතර දිස්තික්කය තුළ කුඩා 
ගම්මාන 1,658ක් නිෙයෝජනය වන ගාම නිලධාරි වසම් 650ක් 
තිෙබනවා. ඒ ගාම නිලධාරි වසම් 650, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස 16කටයි සංයුක්ත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නා 
ෙදයක් තමයි, ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම 
වර්තමානෙය්දී නැවත සමාෙලෝචනය කර බැලුෙවොත් ෙබොෙහෝ 
ස්ථානයන්හී යථාර්ථවාදීව එය සිදු ෙවලා නැහැ කියන එක. 
විෙශේෂෙයන්ම සමහර තැෙනක ගාම නිලධාරි වසෙම් සීමා නිර්ණය 
කිරීම කාර්යාල තුළ සිදු කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට, කවුරු ෙහෝ 
දුන්න ෙතො රතුරු මත සීමා නිර්ණය කිරීෙම් පතිඵලයක් විධියට, 
සමහර අවස්ථාවලදී හදිසි, කඩිනම්, දඩි බිඩි වැඩ පිළිෙවළක් නිසා 
සීමා නිර්ණය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් විධියට, සමහර විට අදිසි 
ෙද්ශපාලන හස්තයන්ෙග් වුවමනාෙවන් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් 
පතිඵලයක් විධියට, ඇතැම් ගාම නිලධාරී වසම් යථාර්ථවාදී 
ස්වභාවෙයන් සීමා නිර්ණය ෙවලා නැහැ. එම නිසා සමහර 

අවස්ථාවලදී ඒ ගාම නිලධාරී වසෙම් සිටින ජනතාවට 
කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ෙහෝ සැතපුම් ගණන් දුර, 
කිෙලෝමීටර ගණන් දුර ෙගවලා ෙසේවය ලබා ගන්නට තමුන්ෙග් 
ගාම නිලධාරිවරයා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරයා, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිවරයා, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා ෙවත යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

එම නිසා යථාර්ථවාදී ගාම නිලධාරී වසම් නිර්මාණය කළ 
යුතුයි කියන කාරණය මුල් කර ෙගනයි ෙම් පළමුවැනි ෙයෝජනාව 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ඉදිරිපත් කෙළේ. අද මම බලාෙපොෙරොත්තු 
වුෙණ් ෙම් ෙයෝජනාව පමණක් ඉදිරිපත් ෙවයි කියායි. ෙමොකද, 
සාමාන ෙයන් මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව පැවැත්ෙවන සති ෙදෙකන් 
පළමුවැනි සතිෙය් අන්තිම සිකුරාදා දිනය ෙපෞද්ගලික 
මන්තීවරුන්ෙග් දිනය, Private Members' Day - විධියට තමයි 
සැලෙකන්ෙන්.  එම නිසා ෙමම ෙයෝජනාව පමණක් ඉදිරිපත් 
ෙවයි කියා මම හිතුෙව්. ෙමොකද, මම ඉදිරිපත් කරපු ෙපෞද්ගලික 
මන්තී ෙයෝජනා 127ක් න ාය පුස්තකයට ඇතුළත් වුණා. එයින් 
එක ෙයෝජනාවක් පමණක් ඉදිරිපත් ෙවයි කියායි මම හිතුෙව්. 
ෙයෝජනා පහම මෙග් ෙයෝජනා බවට පත් ෙවලා තිෙබන නිසා 
බලාෙගන ගියාම අද - “Private Members Day” ෙනොව, අද, 
“බුද්ධික පතිරණෙග් දිනය” බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගාම 
නිලධාරී වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණා. ඒ 
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ඒ ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම 
පිළිබඳව ජනතාව  දැනුවත් ෙවන්ෙන් ඉතා අඩුෙවනුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාධ  ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ෙකනකු වශෙයන් ඔබතුමාත් එය දන්නවා. ෙම් රෙට් රූපවාහිනිය 
බලන, ගුවන් විදුලිය අහන සහ පුවත් පත් බලන පතිශතය රෙට් 
සමස්ත පමාණෙයන් ඉතාම අඩු පතිශතයක්. අන්තර්ජාල 
පවෘත්තිමය ෙවබ් අඩවි පරිහරණය කරන පිරිස ඊටත් වඩා අඩු 
පතිශතයක්. ඒ නිසා ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම්දී,  ඒ සීමා නිර්ණය 
කරන්නට පත් කරන පධාන සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම ෙහෝ කමිටු  
දිස්තික් කමිටු බවට පත් ෙවලා, පාෙද්ශීය කමිටු බවට පත් ෙවලා 
විතරක් මදි. ගාම නිලධාරි වසමින් වසමට ගිහිල්ලා ඒ ගාම 
නිලධාරි වසෙම් සැබෑ භූෙගෝලීය තත්ත්වය, ඒ වසෙම් ජීවත් වන 
අයෙග් භවෙභෝග වගා කිරීම සහ කෘෂිකාර්මික, කාර්මික 
තත්ත්වයන් වාෙග්ම ඒ ජනතාවෙග් ජාතිය, ආගම, සංස්කෘතික 
පෙභ්දයන් තිෙබනවා නම් ඒවා -ෙම් සියල්ල- සලකමිනුයි අෙප් 
රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් යළි රටට ගැළෙපන විධියට සීමා 
නිර්ණය කරගත යුතුව තිෙබන්ෙන්. එෙසේ සීමා නිර්ණය කිරීෙමන් 
ඇති වන නව ගා ම නිලධාරි වසම් එක්කාසු කරලායි අපි යළි 
සමාෙලෝචනයක් කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බලපෙද්ශ පිළිබඳව.  

දැන් තිෙබන සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ යථාර්ථවාදී 
නැති ෙවන්න පුළුවන්. මාතර දිස්තික්කය තුළ ගත්ෙතොත්, අපට 
ෙප්නවා සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශ යථාර්ථවාදී 
ස්වභාවයක සීමා නිර්ණය කිරීම් ෙනොවන බව. මට උදාහරණයක් 
ෙදන්න පුළුවන්, මාතර දිස්තික්කෙය් කඹුරුපිටිය මැතිවරණ 
බලපෙද්ශෙය් තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශය පිළිබඳව. 
තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බලපෙද්ශයට උනැල්ල, පාලටුව, 
එළඹකලාෙගොඩ, ෙදමටෙහට්ටිෙගොඩ කියන ගාම නිලධාරි වසම් 
අයිති වනවා. ෙම් ගාම නිලධාරි වසමක ඉන්න මනුෂ යකුට 
තමන්ෙග් යම් කටයුත්තක් කර ගන්න තිහෙගොඩ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලයට යන්න නම් අඩුම ගාෙන් බස් රථ ෙදකකින් 
පැය එකහමාරක, ෙදකක ගමනක් යන්න ඕනෑ. හැබැයි,  මා ඒ 
සඳහන් කළ ගාම නිලධාරි වසම් හතෙර් පුද්ගලයකුට මාලිම්බඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙහෝ මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට යන්න එක බස් රථයයි, විනාඩි පහෙළොවකට අඩු 
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කාලයක් තමයි අවශ  වන්ෙන්.  විනාඩි පහෙළොවකින් තමුන්ට 
යන්න පුළුවන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල ෙදකක් දිහා බල බලා 
විනාඩි 40ක් තිස්ෙසේ බස් රථ ෙදකකින් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට යන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය 
ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවලට අඩු වැඩි 
වශෙයන් බලපානවා. මා හිතන විධියට ෙම් කාර්යය පටන් ගන්න 
ඕනෑ දිස්තික්කවත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවත් සීමා 
නිර්ණය කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. හරියට වැඩක් කරනවා නම් කාලය 
ටිකක් ගත්තාට කමක් නැහැ. ඒ නිසා සැලකිය යුතු කාලයක් 
අරෙගන ඉස්සර ෙවලාම ගාම නිලධාරි වසම් ටික හරියට සීමා 
නිර්ණය කර ෙගන, ඒ හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සීමා 
නිර්ණය කර ෙගන, අවශ  නම් නැවත වතාවක් ලංකාෙව් 
දිස්තික්ක පවා සීමා නිර්ණය කර ගැනීෙම් තැනට අප යා යුතුව 
තිෙබනවා.  

දැන් බලන්න, බදුල්ල දිස්තික්කයට තමයි මහියංගනය අයත් 
වන්ෙන්. බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල තිෙබන 
ආර්ථික, භූෙගෝලීය තත්ත්ව සහ වැවිලි ෙභෝග සමඟ බලන විට 
මහියංගනෙය් තිෙබන තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස්. බදුල්ල 
දිස්තික්කයට මහියංගනය අයත් වනවා වාෙග්ම තවත් 
උදාහරණයක් තමයි මාතෙල් දිස්තික්කයට දඹුල්ල අයත් වීම. 
මාතෙල් දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ජනතාව වගා කරන භව ෙබෝගවලට, ෙද්ශගුණික 
තත්ත්වයට වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් තත්ත්වයක් තමයි 
දඹුල්ෙල් තිෙබන්ෙන්.  

අධිරාජ වාදී යුගෙය්දී ලැබුණු අති බහුතරයක් දිස්තික්ක සීමා 
තුළ රැ  ෙඳමින්, අධිරාජ වාදීන් අපට තිළිණ කළ පළාත් සීමා තුළ 
හිඳිමින් තමයි තවමත් අපි අෙප් සියලු න ාය පත හදන්ෙන්. රටට 
ගැළෙපන විධියට අෙප් ගාම නිලධාරි වසම් සීමා නිර්ණය කර 
ෙගන, දිස්තික්ක සීමා නිර්ණය කර ෙගන, රටට ගැළෙපන 
ආකාරෙයන් පළාත් සීමා නිර්ණය කර ගන්න ඕනෑ කියලායි මා 
කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අන්න එවැනි තැනකට අප යා 
යුතුයි කියන එකයි මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙයෝජනාෙවන් මා ඉදිරිපත් කරන 
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. නැවත වතාවක් මම මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශය උදාහරණයක් හැටියට ගන්නම්. මාලිම්බඩ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයට ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස තුනක් 
අයිතියි. එනම් මාතර, වැලිගම සහ අකුරැස්ස. පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමක් පවත්වන විට ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිවරුන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. අපරාධයක් සිදු වුණාම 
පරීක්ෂණ සිදු කිරීම හරිම ගැටලුවක්. මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල පෙද්ශෙය් ගාම නිලධාරි වසම් වැඩි පමාණයක් නැහැ; 29යි 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාස තුනක් තිෙබනවා. සහකාර 
ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් ෙදෙදෙනකුට අයත් පෙද්ශ තිෙබනවා. ඒ 
නිසා නගර සභා ෙව්වා, පාෙද්ශීය සභා ෙව්වා, මහ නගර සභා 
ෙව්වා ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයත්, පළාත් පාලන 
ආයතන බල පෙද්ශයත් කියන ෙදකම එකක් විය යුතුයි. එතෙකොට 
තමයි පරිපාලනය පහසු වන්ෙන්. එපමණක් ෙනොෙවයි, ෙකොට්ඨාස 
අධ ාපන බල පෙද්ශය බවටත් ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයම 
පත් වන්න ඕනෑ. ෙබොෙහෝ තැන්වල එෙහම නැහැ. අකුරැස්ස සහ 
අතුරලිය යනුෙවන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ ෙදකක් තිබුණාට 
එක ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලයකුයි තිෙබන්ෙන්; එක 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන පෙද්ශයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙසෞඛ  
ෙසේවා නිලධාරි බල පෙද්ශය, ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශය ආදි 
සියල්ල එකම ව හයක් බවට පත් වුෙණොත් තමයි රාජ  
පරිපාලනය වඩා කාර්යක්ෂමව සහ විධිමත්ව කියාත්මක කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා අෙප් ගාම නිලධාරි වසම් ටික ගම් 
මට්ටෙම් ෙහවත් තෘණමූල මට්ටෙම් පරිපාලන ඒකකය බවට පත් 

ෙවද්දී පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය රජයට අයිති සියලු 
පාෙද්ශීය ආයතනයන්හි පදනම බවට පත් විය යුතුව තිෙබනවා.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ඒ සියල්ල සකස් වනවාත් සමඟම 
උප්පැන්නය, මරණ සහතිකය, ජාතික හැඳුනුම්පත, පුද්ගලයාෙග් 
රුධිර වර්ගය, බැංකු ගිණුම්,  credit card ෙතොරතුරු ඇතුළු සියල්ල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තැනුම් ඒකකය බවට පත් 
කරගනිමින් පරිගණකගත වුණු ව හයකට ෙගන යා හැකිව 
තිෙබනවා සහ ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. විෙද්ශ රටවල ෙම් 
අද්දැකීම් තිෙබනවා. එෙහම කෙළොත් තමයි ෙම් සියල්ල සිදු කර 
ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ගාම නිලධාරි වසෙම් සිටින සියලු 
නිලධාරින්, -ගාම නිලධාරිවරයා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාරවරයා, පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා නිලධාරිනිය, ආර්ථික 
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා ෙහෝ නිලධාරිවරිය, සමෘද්ධි සංවර්ධන 
නිලධාරි ආදි සියලු ෙදනාට ඉන්න පුළුවන් එක කාර්යාලයක් 
ෙගොඩ නඟන වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය රජය යටෙත් කියාත්මක 
වුණා. අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ සංකල්පයක් විධියට අගය කරනවා. 
එය සංකල්පයක් විධියට ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක්. හැබැයි ගාම 
නිලධාරි වසම් සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ යළි විද ානුකූල 
පදනමකින් සීමා නිර්ණය කරෙගන රෙට් සියයට සියෙයහිම 
හැෙදන සෑම ගාම නිලධාරි වසමකම එවැනි ෙසේවා පියසක් ෙගොඩ 
නැඟීම පමණක් මදි. එතැනට පරිගණක සහාය ලබා දීලා, අවශ  
සියල්ල පරිගණකගත කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයත් 
සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ ඒ සියල්ල සකස් කළ යුතුයි. අවශ  නම් 
එතැනින් ෙද්ශීය ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් එක්ක, එතැනින් 
විවිධ බලපත ෙදන ආයතනයන් සමඟ සම්බන්ධ වූ පරිගණකගත 
ජාලයක් නිර්මාණය කර ඒ ජාලය දිස්තික්ක කාර්යාලත්, පළාත් 
කාර්යාලත්, විෙශේෂෙයන් පළාත් සභා අමාත ාංශ සහ ෙර්ඛීය 
අමාත ාංශත් එක්ක බද්ධ වන විධියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ සිදු 
ෙනොවන තාක් ෙම් රෙට් ෙබොෙහෝ ෙසොරකම්, වංචා නැති කරන්න 
තබා අවම කරන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා ඒ සියල්ල ජාලගත කිරීම 
අවශ යි.  

ඒ ජාලගත කිරීෙම්දී ජාතික හැඳුනුම්පත ෙව්වා, රියැදුරු 
බලපතය ෙව්වා, ගුවන් ගමන් බලපතය ෙව්වා, ෙබොෙහෝ අයට 
තිෙබන ෙවනත් ෙවනත් හැඳුනුම්පත් -වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත ෙවන්න 
පුළුවන්, ආබාධිත හැඳුනුම්පත ෙවන්න පුළුවන්- ආදිය ෙව්වා, ඒ 
සියල්ල එකම අංකයකට ගන්න ඕනෑ. සංකීර්ණ මනුෂ යකුට 
හැඳුනුම්පත්, credit cards ආදි ඔක්ෙකෝම දමාගන්න දැන් ෙවනම 
බෑග් එකක් ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සියල්ල එක අංකයකින් 
නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ සියල්ල එකිෙනක අංක යටෙත් ෙනොව, 
එකම අංකයකට ගන්න පුළුවන්. ෙකෙනකුට තිෙබන ජාතික 
හැඳුනුම්ප ෙත් අංකය ලංකාෙව් තවත් ෙකනකුට නැහැ.  

අපි උදාහරණයක් විධියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන 
ෙකෙනක් ගනිමු. ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදෙල් සහ 
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් අංක පවා ඒ  අංකය බවට පත් 
කරන්න පුළුවන්. රෙට් ඕනෑම පුද්ගලයකුටම අයත් ඕනෑම 
හැඳුනුම්පතක් එකම අංකයක් යටතට ෙගන ඒමත් ෙමහි අතුරු 
කාරණයක් බවට පත් ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් බදු එකතු 
කරගැනීම, බදු අය කරගැනීම, බදු  ෙගවීම, වැරැදි කර තිෙබන අය 
ෙසොයා ගැනීම, උප්පැන්න සහතිකයක් ලබා ගැනීම, ආදායම් 
සහතිකයක් ලබා ගැනීම ඇතුළු සියල්ල ඉතා පහසු ෙවනවා. ඒ 
නිසායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මා කියන්ෙන්, රාජ  
පරිපාලන ව හය දැවැන්ත ආෙයෝජනයක් හරහා පතිසංවිධානය 
කළ යුතුව තිෙබනවා කියා. මා හිතන්ෙන් නැහැ ෙම් රෙට් අධිෙව්ගි 
මාර්ගයක් හදන්න යන වියදම ෙම් කටයුත්තට යාවි කියලා.    

මම හිතන්ෙන් නැහැ, කඩිනම් මහවැලි ව ාපාරය ෙවනුෙවන් 
වියදම් වුණු මුදල ෙම් වැඩ පිළිෙවළට යයි කියලා. හැබැයි ෙම් වැඩ 
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පිළිෙවළ තුළින්, රෙට් ඇති වන කාර්යක්ෂමතාව, රට නව 
පෙව්ගයකින් ඉදිරියට පනින ෙපොලා පැනීම නැත්නම් ඉදිරියට 
තියන ඒ පිම්ෙමන්, අපි ෙමෙතක් කියාත්මක කරපු ෙබොෙහෝ 
සංවර්ධන ෙයෝජනා කමවලටත් වඩා වැඩි ශක්තියක්, වැඩි බලයක්, 
වැඩි ජවයක් ලබා දිය හැකි පෙව්ශයක් නිර්මාණය ෙවනවාය කියන 
එකයි මෙග් විශ්වාසය. අන්න ඒ අර්ථෙයන් තමයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ.  

ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් එක පැත්තකින් ගාම නිලධාරි වසෙම් 
සිට දිස්තික්කය දක්වා -අවශ  නම් පළාත දක්වා- පෙද්ශ සීමා 
නිර්ණය කර ගැනීම හරහා, මහ නගර සභා බල පෙද්ශය, නගර 
සභා බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය යන ෙම් සියල්ල 
එකම බල පෙද්ශයක් බවට පත් කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. 
සියලු රාජ  ආයතනවල සීමාව  එක ඒකකයක් බවට පත් කළ 
හැකියි. සමහර විට අධිකරණ බල පෙද්ශය තීරණය කිරීෙම්දී  
අධිකරණ හතරක් විතර එකතු ෙවන්න ඉඩ තිෙය්වි. ෙමොකද, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයකට එක අධිකරණයක් බැගින් 
වුවමනා නැති නිසා. අධිකරණ බල පෙද්ශය හැර, ෙගොවිජන 
ෙසේවා, අධ ාපන ෙසේවා, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා බල පෙද්ශ  
සියල්ල එක ඒකකයක් බවට පත් කළ හැකියි.  

මම උදාහරණ ෙදකකින් ෙපන්වපු මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 
තත්ත්වයට වඩා ෙවනස් දඹුල්ෙල් තත්ත්වය. බදුල්ෙල් තත්ත්වයට 
වඩා ෙවනස් මහියංගණය වැනි පාෙද්ශීය බල පෙද්ශවල තත්ත්වය. 
ඒවා ඊට වඩා යථාර්ථවාදී ස්වරූපයකට ෙගන ඒම කළ යුතුයි. ඒ 
වාෙග්ම ෙතොරතුරු තාක්ෂණය හරහා ෙර්ඛීය අමාත ාංශ, 
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය, අගාමාත  ෙල්කම් කාර්යාලය, 
පළාත් පධාන අමාත  සහ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය, පළාත් අමාත  
කාර්යාල ඇතුළු ෙම් සියල්ල එක්ක බද්ධ වුණු පළාත් කාර්යාල, 
දිස්තික්ක කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සහ පළාත් 
පාලන ආයතන  සහ ගාම නිලධාරිවරයා පවා රැස්ෙවන "ෙසේවා 
පියස" දක්වා ශක්තිමත් ජාලගත කමෙව්දයකට යන්න පුළුවන් නම් 
මිනිසුන්ට බදාදා දවසට කාර්යාල ගණෙන් දුවන්න ෙවන්ෙන් 
නැහැ; සන්ෙතෝසම් ෙදන්න ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙහොරු බිහි ෙවන්ෙන් 
නැහැ; එක එක්ෙකනාට අතමිට ෙමොළවන්න  ෙවන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් නි වස අසල 
තමයි ආගමන හා විගමන කාර්යාලය -passport office- 
තිෙබන්ෙන්.  මම ඊෙය්-ෙපෙර්දා ඇෙහන්ම යම් සිද්ධියක් දැක්කා. 
ඔබතුමාෙග් ෙගදර ළඟ තිෙබන passport office එක ළඟ  නිල 
ඇඳුම් ඇඳපු  ආරක්ෂක නිලධාරින් ඉන්නවා වාහන ඇතුළට ගන්න. 
මෙග් ඇස් පනාපිටම දැක්කා, රුපියල් 500 ෙකොළයක් ගුලි කරලා 
අතට  දීලා  ඇතුළට යන හැටි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
එෙහම දැකලා තිෙබනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. බදාදා දවසට ෙම් 
තැන්වලට ගිහිල්ලා රස්තියාදු ෙවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් 
සියල්ල ෙගොනු කරලා දුන්නා නම් මනුස්සෙයකුට පුළුවන් අඩු 
ගණෙන් තමන්ෙග් කිට්ටුවම තිෙබන cybercafe එකකට හරි 
ගිහිල්ලා තමුන්ෙග් වැෙඩ් අන්තර්ජාලය හරහා කර ගන්න. 

e-Sri Lanka වැඩ පිළිෙවළ වාෙග්ම e-government වාෙග් 
වැඩ පිළිෙවළ  තිෙබනවා. විශාල මුදල් ආෙයෝජනයක් කරලා ෙහෝ 
ෙම් සියල්ල ඒකාබද්ධ වුණු ඒකමතික වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළ 
යුතුයි කියන අදහසින් තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. මම ඉතාම  සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අටවැනි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් 
පළමුවැනි ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අද දින ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා ෙලස එක 

මන්තීවරෙයකුෙග් ෙයෝජනා පමණක් තිෙබන නිසා ෙම් පිළිබඳව 

කථා කරන්න අවශ  මන්තීවරුන් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් ෙවන්න. 
එතෙකොට අපට අද දවෙසේ සභාෙව් වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න 
පහසුයි. ඒ නිසා ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන සියලුම මන්තීවරුන් 
නම් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන්  ෙහක්ටර් අප්පුහාමි ගරු 
මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් 

කරන ලද රාජ  පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම සම්බන්ධ 
ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්ථිර කරනවා. එය ස්ථිර කරන 
ගමන්ම ඒ පිළිබඳව අදහස් කිහිපයක් ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්නයි මෙග් සූදානම. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් හයෙවනි පරිච්ෙඡ්දෙය් රාජ  
පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම සහ මූලික යුතුකම් ෙමොනවාද 
කියලා හඳුන්වා දීලා තිෙබනවා.  රාජ  ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින අය 
වාෙග්ම, ෙද්ශපාලනය කරන කණ්ඩායම්, ෙම් රෙට් තිෙබන 
අෙනකුත් සිවිල් සංවිධාන ඇතුළු  සියලු ෙදනාම ආපහු හැරිලා 
බලන්න ඕනෑ, අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්  හයෙවනි 
පරිච්ෙඡ්දෙය් සමස්ත රට ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන ෙයෝජනා ටික 
හරියට කියාත්මක ෙවනවා ද කියලා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වගකීම 
ෙමොකක්ද කියලා අපි හරියට හඳුනා ෙගන තිෙබනවා ද බලන්න 
ඕනෑ.     

රාජ  පරිපාලනය සම්බන්ධව ගත්තාම නිතැතින්ම අෙප් ඇහැ 
මුලින්ම යන්ෙන් ගාම නිලධාරිවරයාටයි. අද ගාම 
නිලධාරිවරයාෙගන් පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ, ගෙම් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ෙසේවා සැපයීමට පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙගොඩක් 
නිලධාරින් ඉන්නවා. අද පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක් 
ගත්ෙතොත්, ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ඉඳගන්න තැනක් 
නැති තරමට රාජ  ෙසේවෙය් නිලධාරින් ඉන්නවා. එෙහම නම්, අපි 
ෙකොෙහොමද ඒ රාජ   නිලධාරින්ෙගන් ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවට 
ෙසේවාව සැපයීම සඳහා අවස්ථාව උදා කර ගන්ෙන්?  

විෙශේෂෙයන්ම මම මීට ෙපර කථා කරපු අවස්ථාවක කිව්වා, 
රාජ  ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින් සම්බන්ධව යම් කිසි පගති 
සමාෙලෝචනයන් සිදු කරන්න අපට පැහැදිලි වගකීමක් තිෙබන 
බව. මම එදා කිව්වා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිවරුන් ගැන පගති 
සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑය කියලා.  පත් වුණ දා සිට ෙම් 
දක්වා ඒ අය කරපු රාජකාරිය ෙකොතරම් ජනතා හිතවාදී ද, 
ජනතාවට පතිඵලදායක ද කියලා සමාෙලෝචනයක් කරන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම  ඒ අයෙග් මානසික තත්ත්වය, ඒ අයෙග් රැකියාෙව් 
ගරුත්වය සහ ඒ අය කරපු රාජකාරිය සම්බන්ධෙයන් ඒ අය සතුටු 
ද කියලා පගති සමාෙලෝචනයක් කරන්න  ඕනෑ. අපි යම් කිසි 
විධියකින් ඒ ගැන ෙසොයලා බලලා ඒ අය කරපු රාජකාරිය ගැන,  
ඒ අය කරපු ෙසේවාව ගැන යම් කිසි ෙගෞරවයක් දක්වලා, ඒ අය 
ගැන පගති සමාෙලෝචනයක් කර ගන්න  ඒ අයටත් අවස්ථාවක් 
ලබා ෙදනවා නම්, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්, අෙප් 
සැලසුම් ෙවනුෙවන්,  අෙප් අලුත් යහ  පාලන ආණ්ඩුෙව් වැඩ 
සටහනට ඒ අයෙග් දායකත්වය වැඩිෙයන් ලබා ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ඊෙය් අෙප් ගරු අගාමාත තුමා විශාල විශ්වාසයක් තබා ෙගන 
ෙම් අලුත් ආණ්ඩුෙව් වැඩ සටහන කියාත්මක කරන ආකාරය 
පැහැදිලි කළා.  අෙප් පතිපත්තිය, අෙප් ආණ්ඩුෙව් අනාගත 
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පතිපත්තිය 2016 වසෙර් සිට ඉදිරියට යන කම ෙව්දය  එතුමා 
හඳුන්වා දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙම් රාජ  පරිපාලනය ගැන 
විශාල හැඳින්වීමක් කරලා තිෙබනවා.  ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් 
පමණක් ෙනොව, ෙද්ශපාලන, සමාජ, අධ ාපන  හා ෙසෞඛ  ආදී 
විවිධ ක්ෙෂේත ශක්තිමත් කරලීම සඳහාත්, වර්ධනය කරලීම 
සඳහාත් පදනම සැකසීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ 
වාෙග්ම, ඉදිරි අවුරුදු ෙදක තුළ ඒ පදනම සකස් කර රටක් 
වශෙයන් ඉදිරිෙයන් ඉදිරියට යෑම තමයි අෙප් පරමාර්ථය. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා, "රාජ  
ආයතන වඩාත් කාර්යක්ෂම විය යුතු බව සියල්ලන්ම පිළිගන්නා 
කරුණක්"  කියලා. ඒ වාෙග්ම, "යහපත් ආර්ථික කළමනාකරණය 
වර්ධනය කිරීෙමන් සහ දක්ෂ කළමනාකරුවන් පත් කිරීෙමන් 
අපට ෙම් ඉලක්කයට ළඟා විය හැකියි" කියලාත් එතුමා පකාශ 
කළා. එම නිසා ඒ ගැන අද අපි විශ්වාසයකින් ඉන්නවා. 
විෙශේෂෙයන්ම, එදා ෙම් පරිපාලනය, රාජ  පරිපාලනය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලායි තිබුෙණ්. එදා දිවි නැගුම 
නිලධාරින්ෙගන් පටන් ෙගන ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරියාත් ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනය සඳහා පාවිච්චි කළා. ෙද්ශපාලනය සඳහා ඒ අය 
පාවිච්චි කළාට පස්ෙසේ, හැම තිස්ෙසේම ඒ අයෙග් මානසිකත්වය 
තිබුෙණ් ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඒ 
නිලධාරින් ෙද්ශපාලන අතෙකොළු කරෙගන තිබුණු සමහර තැන් 
අපි දැක්කා. ඒ අතෙකොලු කරෙගන හිටපු තැන්වල, ඒ පෙද්ශවල 
සම්පත් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙකොයිතාක් දුරට පෙයෝජන 
ගත්තා ද කියන එක සම්බන්ධව අපට පශ්නයක් මතු ෙවලා 
තිබුණා. නිලධාරින් ෙකොෙතක් දුරට ෙද්ශපාලනීකරණය කළා ද  
කියනවා නම්, සමහර මැතිවරණවලදී රාජ  ෙසේවකයා තමයි 
මැතිවරණ ටික ෙමෙහයවූෙය්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර 
අවස්ථාවල මැතිවරණ ෙව්දිකාවල කථා කෙළේ රාජ  ෙසේවකෙයෝ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ රාජ  ෙසේවකෙයෝ සමහර ෙවලාවට 
ගම්වලට ගිහිල්ලා ජනතාවට බලපෑම් කරපු අවස්ථා තිබුණා. අද 
අලුත් ආණ්ඩුෙව් යහ පාලනයත් එක්ක ෙම් ෙකොට්ඨාස ෙදකම 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය් ඉඳලා ෙම් දක්වා අපට පාඩම් 
තිෙබනවා, අපි ෙකොෙහොමද වැඩ කළ යුත්ෙත් කියන එක ගැන. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා හා සමානවම අපි 
පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕනෑ, අෙප් ගම්වල තිෙබන සම්පත් ටික. 
ඒ ඒ ගම්වල ෙමොන ආකාරෙය් වැඩ කටයුතුද කළ යුත්ෙත් කියන 
එකත් අපි හරියට හඳුනා ගන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගෙම් 
සම්පත් ටික අපි හඳුනා ගත්තාට පස්ෙසේ විෙශේෂෙයන්ම ඒ හඳුනා 
ගත් සම්පත් ටික ජනතාවට හිතකර විධියට පාවිච්චි කිරීමත් සිදු 
කරන්නට ඕනෑ. රෙට් පරිසරයට හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව, රෙට් 
ගරුත්වයට සහ සංස්කෘතික අංගයන්ට හානියක් ෙවන්ෙන් නැතිව,  
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ සම්පත් පාවිච්චි කරන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයන්  අප වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ගතයුතු ෙවනවා.  

අෙප් ගරු අගාමාත තුමා නැවත නැවතත් පකාශ කර 
තිෙබනවා, රාජ  ආයතනවලින් ජනතාවට ෙසේවයක් සිදු වීමට නම් 
එම ආයතන ස්වාධීනව පැවැතිය යුතුයි කියලා. එෙහම නම් අපි 
දැන් තීන්දුවක් ගන්න ඕනෑ, යහ පාලනය තුළ ෙද්ශපාලනීකරණය 
කරන්ෙන් නැති රාජ  ෙසේවයක් තුළින් ජනතාවට අෙප් ෙසේවාව 
නිවැරදිව ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව. ෙමන්න 
ෙම් කාරණා නිවැරදිව සකස් කරන්න තමයි රාජ  ෙසේවය 
පතිව හගත කිරීමක් අවශ  වන්ෙන්. ෙම් පතිව හගත කිරීෙම් දී, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල රජෙය් ෙසේවෙය්  නියුතු නිලධාරින් 
ගෙම් සම්පත් ටික හරියට හඳුනා ෙගන ඒ සම්පත් ටික ජනතාවට 
සරිලන ආකාරෙයන් සකස්  කළ යුතුවාක් ෙමන්ම ජනතාවෙග්  
අනාගත අභිවෘද්ධිය සඳහා ඒ සම්පත් ටික පාවිච්චි කරන ආකාරය 
සම්බන්ධෙයනුත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ  යුතු ෙවනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම රෙට් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු වෙග්ම අෙප් තරුණ 
තරුණියන්ෙග් අනාගත බලාෙපොෙරොත්තු සම්පූර්ණ වන විධියට 

රට නිර්මාණය කරන්නට නම්  ඒ වැඩ පිළිෙවළ හරි විධියට 
විනිවිදභාවයකින් යුතුව ගම තුළින් කියාත්මක කළ යුතු ෙවනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ම ට  නියමිත කාලය 
අවසානයි ද? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තව කථිකයන් හතර ෙදෙනක් ෙම් විෂය සම්බන්ධෙයන් කථා 

කරන්නට ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නට ෙව්ලාව හරි.  

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy)  
 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අවසාන වශෙයන්  ෙම් 

අවස්ථාෙව් දී තව කාරණයක් පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. අෙප් ගරු අගාමාත තුමා ගම්කාර්ය සභා පිහිටුවා, 
එෙහම නැත්නම් ගම්කාර්ය සභා ෙලස හඳුනා ෙගන,   ගම 
ශක්තිමත් කරන්න, ගම දියුණු කරන්න,  ඒ සඳහා ඵලදායී වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න විෙශේෂ වැඩසටහනක් සකස් කරමින් 
සිටිනවා.  ඒක තමයි රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් අප කළ යුතු ෙද් 
කියලා මම හිතනවා. ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට අපිත්, රාජ  
පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින සියලුම නිලධාරිනුත්, රෙට් තිෙබන 
සිවිල් සංවිධානත්, ආගමික නායකයන් සියලුම ෙදනාත් එකතු 
ෙවලා,   අපි අලුත් රටක්  හදන්නට නම් ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් 
ෙතොරව වූ රාජ  ෙසේවයක්  සමඟ ග ෙම් අප සියලු ෙදනා පවුලක් 
හැටියට එකට ඉඳ ෙගන ඒ කටයුත්ත කරමුයි කියලා ෙයෝජනා 
කරනවා.  විෙශේෂෙයන් මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය ෙගෞරවය පුද කරමින්  මම නිහඬ 
ෙවනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
[අ.භා. 3.04] 

 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අද දින ෙමම විවාදයට 

සහභාගි වන්නට මටත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම පිළිබඳව ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  රාජ  ෙසේවය 
ගැන නැවත සිතා බැලිය යුතු, පතිසංවිධානය විය යුතු කාලය දැන් 
එළඹ තිෙබන බව විෙශේෂෙයන්ම  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. රාජ  
ෙසේවය ලබා ගැනීම සඳහා යන ෙබොෙහෝ ජනතාව අසරණ ෙවලා 
එයින් ඈත් ෙවන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. බලවත්, ධනවත්, ඒ 
වාෙග්ම හැකියාව ඇති පුද්ගලයන් ෙකොෙහොම හරි තමන්ෙග් 
කාර්ය භාරය රාජ  ෙසේවය තුළ ඉෂ්ට කර ගන්නවා. නමුත් දුබල, 
දුප්පත්, අසරණ ජනතාව ෙබොෙහෝ විට රාජ  ෙසේවය ඉදිරිෙය් 
අසරණ වුණු අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් ෙම් සමාජෙය් අපි දැකලා 
තිෙබනවා. උසාවියකට ගියත් අපි දකිනවා, අහිංසක අසරණ 
මිනිස්සු තමයි උසාවිෙය් රස්තියාදු ෙවමින්  සිටින්ෙන්.   ෙලොකු 
මිනිස්සු, පුළුවන්කාරකම් තිෙබන මිනිස්සු වැරදි කරන්ෙන් නැද්ද 
කියලා එක ෙවලාවකට හිෙතනවා. ඒ අය උසාවිවලට යන්ෙන් 
නැහැ, අහිංසක මිනිස්සු තමයි උසාවිවල සිටින්ෙන්; ඒ අය තමයි  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අසරණ ෙවලා සිටින්ෙන් කියන එක අපි ෙබොෙහෝ ෙවලාවට දැක 
තිෙබන ෙදයක්.  

වර්තමානය වන විට ෙම් රෙට් මහ රෙජක්  නැහැ. ෙම් රෙට් 
සියලු ජනතාව රජවරුන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙව්ලාෙව් 
සැමට එක ෙසේ රාජ  ෙසේවය ගැළෙපන පරිදි කටයුතු කිරීමට, 
ව හගත කිරීමට නියමිත කාලය දැන් උදා ෙවලා තිෙබන බව 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒ සඳහා රාජ  ෙසේවෙය් පරිපාලන රටාව 
නිවැරදි  කරන්න ඕනෑ; නව මාවතකට ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ. ඒ 
අවස්ථාව දැන් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රජෙය් කාර්යාලයකට යන 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ කාර්යාලෙය් අඳුනන අය ඉන්නවාද කියලා  
ෙසොයා බලන බව අපි දකිනවා. සමහර ෙවලාවට ෙරෝගියකු 
ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න ෙරෝහලකට යනවා නම්,  එහි ෙසේවය කරන  
attendent  තමන් හඳුනන ෙකෙනක් ද,  nurse තමන් හඳුනන 
ෙකෙනක් ද,  ෛවද වරයා තමන් හඳුනන ෙකෙනක් ද කියලා 
ෙසොයලා බලනවා.  යම් හැඳුනුම්කමක් ෙසොයා ෙගන තමයි එහි 
යන්ෙන්. තමන්ට  සම ෙසේ ෙසේවයක් සැලෙසයි; කාටත් එක හා 
සමාන ෙසේවයක් සැලෙසයි කියන විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා 
හඳුනන අය ෙසොයා ෙගන යන කාලයක් උදා ෙවලා තිබුණා. 
විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට යනවා නම් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වැඩ කරන්ෙන් කවුද, අර අක්කා ඒ 
කාර්යාලෙය් වැඩ කරනවාද, අර අයියා ඒ කාර්යාලෙය් වැඩ 
කරනවාද, අර නංගි ඒ කාර්යාලෙය් වැඩ කරනවාද කියලා 
සිතමින්, හඳුනන ෙකෙනකු ෙසොයා ෙගන තමයි රාජ  ෙසේවය ලබා 
ගන්න යන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොලීසිය ගැන කියනවා 
නම්, ෙපොලීසියට යන පුද්ගලයා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙපොලීසිෙය් 
හඳුනන නිලධාරියකු ෙසොයා ගන්නවා. එෙහම නැත්නම් 
ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් පිහිට පතනවා. සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවයිද, 
නැද්ද කියන එක පිළිබඳව ඔහුට විශ්වාසයක් නැහැ. රාජ  ෙසේවය 
ඒ තරමට පිරිහුණු අවධියක් තමයි අපි දැක්ෙක්. රෙට් සැමට එකම 
නීතියක්, සමානව පිළිගන්නා කමෙව්දයක් තිෙබනවා නම් රාජ  
ෙසේවය ලබා ගැනීමට යන කිසිම පුද්ගලයකුට හඳුනන ෙකනකු 
ෙහෝ ෙද්ශපාලනඥයකු ෙසොයා ෙගන යෑමට අවශ තාවක් ඇති 
වන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ෙපන්ෂන් එක ගන්න කාර්යාලයට 
ගියත් කාෙග් ෙහෝ උදවු ඕනෑ ෙවනවාය කියලා. එෙහම නැත්නම් 
ෙපන්ෂන් එක හදා ගන්න දහ වතාවක්, පහෙළොස් වතාවක් 
ෙනොෙවයි සිය වතාවක් රස්තියාදු ෙවන්න සිදු වන යුගයක් උදා 
ෙවලා තිබුණා. වර්තමාන රජය ඒ ගැන සැලකිල්ලට ෙගන තමයි 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් රාජ  
පරිපාලනයට යම් සහෙයෝගයක් -සහායක්- ශක්තියක් ඇති 
කරන්නට කටයුතු කෙළේ. රාජ  පරිපාලන ව හය අදට ගැළෙපන 
අයුරින් පතිසංවිධානය කිරීමට අවශ  වටපිටාවක්, වාතාවරණයක් 
ෙම් කාලය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජෙය් පරිපාලනය 
දිහා බැලුෙවොත්, ඒකාධිපති කමෙව්දයක් නිසා රාජ  පරිපාලනෙය් 
නියමිත යන්තණය කියාත්මක කිරීමට බැරි වුණා. එක හස්තයකට 
යට වුණු රාජ  පරිපාලනයක් තිබුෙණ්. අපි දැක්කා, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ඒකාධිපතිභාවය වඩාත් 
තහවුරු කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් ආපු ඒකාධිපති පාලනය තුළ රාජ  පරිපාලන 
ව හය ෙපොදු ෙලස සංවිධිධානය කිරීමට, කාටත් එක ෙසේ 
ගැළෙපන විධියට සංවිධානය කිරීමට අපට ෙනොහැකි වුණා. එම 
නිසාම තමයි වර්තමාන රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළින් ෙම් යන්තණෙයන්, ඒකාධිපති පාලනෙයන් 
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙබ්රා ෙගන යහපත් පාලනයක් ඇති කිරීම 
සඳහා පතිඥාව දුන්ෙන්. ෙම් වාතාවරණය තුළ රාජ  පරිපාලනය 

ව හගත කරලා, නව සමාජයට ගැළෙපන අයුරින් සකස් කිරීම 
නිසා ඒ කටයුතු කිරීමට තිබුණු බාධාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. 
රාජ  ෙසේවකයාට තමන්ෙග් බුද්ධිය, උගත්කම, දැනුම අනුව වැඩ 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය, අවකාශය, අවශ  වට 
පිටාව නව රජය විසින් සකස් කර දීලා තිෙබනවා. අදට ගැළෙපන 
අයුරින් තීන්දු තීරණ ගන්න එදා කමෙව්දයක් තිබුණා ද? ඒ බලතල 
හා කමෙව්ද දිය යුතු ෙවනවා. එදා තිබුණු රාජ  පරිපාලන ව හය, 
රාජ  පරිපාලන රටාව තවමත් කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. අදට 
ගැළෙපන රාජ  පරිපාලන ව හයක් නිර්මාණය කරලා අෙප් රෙට් 
රාජ  ෙසේවය ෙසොයා ෙගන එන ජනතාවට, රාජ  ෙසේවය අවශ  
වන ජනතාවට,  සැමට එක ෙසේ ෙබදන කමෙව්දයක් නිර්මාණය 
කරන්නට,  ජනතාව රස්තියාදු ෙනොකර ඔවුන්ෙග් අවශ තාවන් 
ඉෂ්ට කර ෙදන්නට අවශ  බලතල ඒ නිලධාරින්ට තිෙබනවා ද? 
එෙහම නම් එදා තිබුණු බලතලවලට වඩා වැඩි බලතල පවරා, 
රාජ  ෙසේවය ලබා ගන්න එන මහ ජනතාවට රස්තියාදු ෙනොවී එක 
වහළක් යටින් එය ඉෂ්ට කර ගැනීමට හැකි බලතල ලබා දිය යුතු 
ෙවනවා.  

ෙබොෙහෝ විට අපි දකිනවා, කාර්යාල පධානියකුට තීන්දු තීරණ 
ගැනීෙම් හැකියාව නැති ෙවලා තිෙබන බව. අන්න ඒ හැකියාව 
නව චකෙල්ඛ තුළින් ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, උදාහරණයක් විධියට, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයක බලයලත් නීති නිලධාරිෙයක් නැහැ. තීන්දු තීරණ 
ගන්න පුළුවන් නීති නිලධාරියකු පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක 
නැහැ. ඒ නිසාම තමන්ෙග් ඉඩෙම් උරුමය ලබා ගන්නට, වන්දි 
මුදල ලබා ගන්නට, විවිධ කටයුතු සඳහා තමන්ෙග් සුදුසුකම්, 
තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පකාශ කරන්න එන පුද්ගලයාෙග් ෆයිල් 
එක අන්තිමට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා සැනෙසන්නට 
ෙවනවා. සමහර විට ෙම් වරපසාද ලැෙබන ෙකොට, නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් උත්තරය ලැෙබන ෙකොට ඒ උත්තරය හම්බ 
ෙවන්ෙන් අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න ගිය පුද්ගලයාට ෙනොෙවයි, 
ඊළඟ පරම්පරාවටයි. ඒ තරම් කාලයක් ගත ෙවනවා. ෙපොලීසියට 
ගිහින් බැලුවත් එෙහමයි. ෙපොලීසිෙයන් පවරා තිෙබන නඩු දිහා 
බැලුවාම, සමහර විට පීඩිතයාට ෙවන්න පුළුවන්, වින්දිතයාට 
ෙවන්න පුළුවන්, සාක්ෂිකරුට  ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පුද්ගලයාට 
නඩුවක් ෙනොමැතිව කිහිප වතාවක් උසාවිෙය් ෙපනී සිටින්න සිද්ධ 
ෙවනවා. සමහර විට කියනවා, "නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් 
තවම උත්තර ඇවිල්ලා නැහැ"යි කියලා. ඒ නිසා මා විෙශේෂෙයන් 
කියනවා, ෙම් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව අද යල් පැන ගිය, ගල් 
යුගෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා.  

අවසාන වශෙයන් ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වත්මන් 
රජය දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් රාජ  
ෙසේවය ශක්තිමත් කර තිෙබනවා, නිවහල් කර තිෙබනවා. එහි 
පතිඵල ජනතාවට ලබා ගන්නට නම්, විෙශේෂෙයන්ම රාජ  
පරිපාලන ව හය අදට ගැළෙපන අයුරින් සකස් කළ යුතුව 
තිෙබනවාය කියන කරුණ අවධාරණය කරමින්, මා නිහඬ වනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට, ගරු චන්දිම ගමෙග් මැතිතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.11] 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.   
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ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා යටෙත් කරුණු 
දැක්වීෙම්දී රාජ  පරිපාලන අමාත ාංශය යටෙත් ගාම නිලධාරි 
වසම් සීමා නිර්ණය කිරීම, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ දිස්තික් 
සීමා නිර්ණය කිරීම හරහා පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශ තුළ 
යම් ගැලපීමක් තිබිය යුතු බව ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි.  

ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයක් හා ඡන්ද බල පෙද්ශයක් තුළ 
ෙලොකු විෂමතාවක් තිෙබන බව අද අප දකිනවා.  ඡන්දය පකාශ 
කරන්න ගිය විට ගාම නිලධාරි තුලාන සහ මැතිවරණ බල පෙද්ශය 
තුළ තිෙබන විෂමතාව ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට පශ්න ගත වනවා. ෙම් 
තත්ත්වය පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස කියාත්මක වීෙම්දී තවදුරටත් 
ව ාකූල වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද වන විට මැතිවරණ සඳහා 
වන ෙකොට්ඨාස සියයට සියයක් කියාත්මක වනවාද නැතිද කියන 
කරුණ නිශ්චිතව තවම තීරණය වී නැහැ. ජනාධිපතිවරණය 
කාලයට, මහ මැතිවරණය කාලයට සහ පළාත් සභා මැතිවරණ 
කාලයට එක ෙකොට්ඨාසයක්, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට තව ෙකොට්ඨාසයක් වශෙයනුත්, ගාම නිලධාරි 
තුලාන සඳහා ෙවනම ෙකොටසක් ආදී වශෙයනුත් බරපතළ 
විෂමතාවකට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ ෙවනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙකොට්ඨාස සකස් කිරීෙම්දී කමවත් 
ගැළපීමක් අනුව සකස් ෙනොකළෙහොත්, ඉදිරිෙය්දී ජනතාව විවිධ 
අපහසුතාවන්ට ලක් ෙවනවා. මීට අමතරව ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් වී ඇති පරිදි ෙපොලිස් බල පෙද්ශය, ෙකොට්ඨාස අධ ාපන 
බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා නිලධාරි බල පෙද්ශය 
තිෙබනවා. ෙම්වා තුළත් ගැළපීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් විෂයය ගැන කථා 
කරන විට රාජ  ෙසේවය ගැන කථා කිරීමට සිදු ෙවනවා. අද රාජ  
ෙසේවය පිළිබඳව ජනතාව තුළ තිෙබන්ෙන් අයහපත් හැඟීමක්. 
නිතරම අලස ෙලස, ඒ වාෙග්ම අල්ලස් ලබා ගන්නා හා 
සාම්පදායික ෙලස කටයුතු කරන ස්ථානයක් බවට රාජ  ෙසේවය 
පිළිබඳව ජනතාව තුළ මතයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
ආසියාෙව් සිදුවූ ෙලොකුම අල්ලස් ගැනීම ලංකාෙවන් වාර්තා වුණු 
බව විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ෙර්ගු නිලධාරින් විසින් කරන 
ලද අල්ලස් ගැනීම වටලා ගැනීමට හැකි වුණා. රාජ  ෙසේවය තුළ 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් පැවතීම ගැන අප කනගාටු ෙවන්න සහ 
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිදු වුණු වැට් බදු වංචාව, ෙපොලිස් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගත්තාම ෙසේයා දැරියෙග් ඝාතනයත්, ඊට සමාන 
සිද්ධීන් තුළ වැරැදි සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගැනීම සහ ඒ අත් 
අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් හිංසනයට ලක් කිරීම ගැනත් අද 
ජනතාව තුළ සැකයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් පාතාලය 
මර්දනය කරනවාය කියා අවි ආයුධ ෙසොයා ගන්නට ෙගොස් 
ඝාතනයට ලක් වුණු පිරිස් සිටිනවා. ඒ උදවිය ඇත්තටම ඒවාට 
සම්බන්ධ අයද, නැතිද කියන කරුණ ගැන ෙලොකු පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආගමන හා විගමන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි ෙමම ආයතන සම්බන්ධෙයන් 
ස්ථාන මාරුවීම් කිරීෙම්දී, ෙම් ආයතන අතර ස්ථාන මාරු වීමට 
රාජ  ෙසේවකයන් දැඩි කැමැත්තක් දක්වන බව නිරන්තරෙයන්ම 
කථා ෙවනවා. ෙම් තුළ යම් කිසි රහසක් තිෙබන බව එයින්ම අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. රාජ  ෙසේවෙය් ලක්ෂ 14ක් පමණ ෙසේවය 
කරනවා. හැබැයි, එයින් ෙසේවය ලබා ගන්න ගියාම ජනතාවට යම් 
යම් ගැටලුවලට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවනවා. කලින් කථා කළ අෙප් 
ගරු මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ෙමොකක් හරි සම්බන්ධතාවක් -අඩුම 
ගණෙන් ෙද්ශපාලන බලපෑමක්වත් නැතිව- වැඩක් කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙමහිදී හැම තිසේසේම ෙචෝදනාව එල්ල 
වන්ෙන් පහළ නිලධාරින්ටයි. ඉහළ නිලධාරින් යටෙත් පහළ 
නිලධාරින් ඉන්නවා නම් ඒ පහළ නිලධාරින් නියමිත පරිදි 
කමවත්ව කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ වගකීම 

තිෙබන්ෙන් ඉහළ නිලධාරින්ටයි. පසු ගිය කාලෙය් අප දැක්කා, 5s  
කමෙව්දය රාජ  ෙසේවය තුළ කියාත්මක වුණු ආකාරය. හැබැයි, ඒ 
කියාත්මක කිරීම ෙකොතරම් දුරට පාෙයෝගික වුණා ද කියන එෙක් 
ගැටලුවක් තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නා 
එක් කාරණයක් කියන්නම්. අම්මයි, තාත්තයි ෙදන්නාම නැති වුණු 
පවුලක වැන්දඹු අනත්දරු විශාම වැටුප -ඒ අම්මාෙග් pension එක
- දරුවාට හරවා ගන්න ගියා. නමුත් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලත් ඒ වැෙඩ් 
ෙකරුෙණ් නැහැ. ඔවුන් මා ළඟට ආවා අවුරුද්දක් ගත ෙවලා. ෙම් 
කියන පශ්නයට මුහුණ දුන් ඒ පවුෙල් වැඩිමහල් දරුවාට අවුරුදු 
20යි. බාල දියණියෙග් වයස අවුරුදු 15ක් විතර ෙවනවා. 
අවුරුද්දක් විතර ෙම් විධියට අනත්දරු විශාම වැටුප පමාද කළාම 
අර ඉස්ෙකෝෙල් යන ගැහැනු ළමයා ඉස්ෙකෝෙල් ගිෙය් 
ෙකොෙහොමද? පන්ති ගිෙය් ෙකොෙහොමද? ඒ පහසුකම් සලසා 
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඔවුන් විශාල අසීරුතාවකට මුහුණ දුන්නා. 
එම නිසා රාජ  ෙසේවය, ෙම් රාජ  ෙසේවය කියාත්මක වන 
ෙකොට්ඨාස වාෙග්ම, රාජ  ෙසේවෙය් ඉන්න පිරිස සම්බන්ධෙයනුත් 
මීට වැඩිය අෙප් අවධානය ෙයොමු විය යුතුයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි. අපට තව විනාඩි 12ක 

විතර කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.  
 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
 රාජකාරි  කටයුතු කිරීෙම්දී ෙම් රාජ  ෙසේවකයන්ට යම් යම් 

බලපෑම්වලට යටත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඔවුන් ලබා ෙදන රාජ  
ෙසේවයට ඒවාත් බලපානවා. ඒ නිසා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන 
තමන්ෙග් ෙසේවය කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ෙම් යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළ නිර්මාණය කරන්න කැප ෙවන්න ඕනෑ බව පකාශ 
කරමින්, මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! The next speaker is the Hon. 

Mylvaganam Thilakarajah. Before he starts, the Hon. 
Lucky Jayawardana will take the Chair.   

 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 

අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  
அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and  THE 
HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[பி.ப. 3.18] 
 

ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා 
(மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ெபா நிர்வாகக் கட்டைமப்ைப ம சீரைமத்தல் ெதாடர்பாக 
தனிநபர் பிேரரைண ஒன்ைறக் ெகாண் வந்தி க்கும் ெகளரவ 
உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்க க்கு த ல் என  
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ  

க்கியமான ஒ  காலகட்டமாகும். இந்த ெபா  நிர்வாக 
ைறைமயிேல மாற்றங்கைளச் ெசய்யக்கூ ய வைகயிேல 

கடந்த காலங்களிேல எல்ைல மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட் , 
தற்ெபா  வர்த்தமானி அறிவித்த ம் கிைடக்கப் 
ெபற்றி க்கின்ற . எவ்வா  அந்த எல்ைல மீள்நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற  என்  பார்த்தால், திதாக 
வட்டார ைற அறி கப்ப த்தப்பட்  அத டாக அ த்த 
கட்டத்தில் பிரேதச ெசயலகங்கள் எவ்வா  ேமலதிகமாகப் 
பிாிக்கப்பட ேவண் ம் அல்ல  அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்பன ெதாடர்பான விடயங்கள் ன்ைவக்கப்பட் ப்பைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கிற .  இதன் ெதாடர்ச்சியாக  
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல் ைறைம ம் மாற்றியைமக்கப் 
ப வதற்கான வாய்ப் கள் இ க்கின்ற . நான் என  
கன்னி ைரயிேல குறிப்பிட்ட ஒ  விடயத்ைத இச்சந்தர்ப் 
பத்திேல மீண் ம்  நிைன ப த்த வி ம் கின்ேறன். அதாவ , 
இந்த நா  நகரம், கிராமம், ேதாட்டம் என ன்  நிைலயில் 
பிாிக்கப் பட் க்கின்றெபா , estate sector எனப்ப கின்ற 
ேதாட்டத் ைறயான  இன் ம்கூட ெபா நிர்வாகத் க்குள் 

ைமயாக உள்வாங்கப்படாத நிைலயில் இ ப்பைத  இந்த 
உச்ச சைபயிேல சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்த 
நாட் க்குக் காலனித் வ ஆட்சி ைறேயா  வந்த ேதாட்டத் 
ெதாழில் ைறயான  200 வ ட காலத்ைத அண்மித் க் 
ெகாண் க்கின்ற இச்சந்தர்ப்பத்தில் ெவ ம் 20 வ ட காலம் 
மாத்திரேம இந்தத் ேதாட்டங்கைள நிர்வகிக்கும் ெபா ப்ைப 
அரச கூட் த்தாபனங்கள் ேமற்ெகாண் க்கின்றன என்பைத  
இந்த சைபயிேல ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
'ஜனவசம' எனப்ப கின்ற நி வன ம் 'எஸ்பீசி' எனப்ப  
கின்ற மக்கள் ெப ந்ேதாட்ட யாக்க ம் 1972க்கும் 1992க்கும் 
இைடப்பட்ட காலத்தில்தான் அந்தத் ேதாட்டங்கைள 
நிர்வகித்தி க்கின்றன. இ  சம்பந்தமாக நான் இங்கு 
ேபசுவதற்கான காரணம், ேதாட்டங்கைள நிர்வகிப்ப  
மாத்திரமல்ல, அந்த மக்களின் நிர்வாக விடயங்கைள ம் 
அந்தத் ேதாட்ட நிர்வாகேம கவனிக்கின்ற  என்பைதத் 
ெதாிவிப்பதற்காகேவ. இந்த மக்கைள - இந்த ச கத்ைத இந்த 
அரசாங்க நிர்வாகத் க்குள் உள்வாங்காமல்தான் எம  அரச 
நிர்வாகப்ெபாறி ைற காணப்ப கின்ற . இ  மிக ம் 
பார ரமான விடயமாகும்.  

உதாரணமாக, நான் ேதாட்டத்தில் பிறந்தவன். இந்த 
நாட் ேல ேதாட்டத்தில் பிறப்பவர்க க்கு பிறப் ச் சான்றிதழ் 
அல்லாமல் birth card எனப்ப கின்ற ஓர் அட்ைடதான் 
வழங்கப்ப ம். ஒ  ேதாட்டப் பகுதியில் ஒ  குழந்ைத 
பிறந்தால் அந்தத்  தகவைலச் ெசால்பவர் அத்ேதாட்டத்தின் 

காைமயாளராக இ க்கின்றார். இந்த விடயம் உங்களில் 
எத்தைன ேப க்கு ெதாிந்தி க்குேமா ெதாியா . இந்த 
நிைலைம எனக்கும் ஏற்பட் க்கிற . நான் சாதாரண தரப் 
பாீட்ைசக்குத் ேதாற் ம்ேபா தான் அரசாங்கத்தினால் 
வழங்கப்ப ம் பிறப் ச் சான்றிதைழப் ெபற் க்ெகாண்ேடன் 
என்பைத மிகுந்த கவைலேயா  இந்த உச்ச சைபயிேல  
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அந்தள க்கு ஒ  

குழந்ைதயின் பிறப் ப் பதி கூட தனியாாின் - ேதாட்ட 
காைமயாளாின் ைகக்கு ஒப்பைடக்கப்ப கின்ற 

நிைலைமதான் ேதாட்டத் ைறயிேல காணப்ப கின்ற .  

கடந்த ஆட்சியிேல எல்ைல மீள்நிர்ணயம் என்ற ேபாில் 
எல்ைலகள் மீள்நிர்ணயம் ெசய்யப்பட்டேபா  அரசியல் 
ாீதியாக தாங்கள் ெதாடர்ச்சியாக எவ்வா  உள் ராட்சி 
மன்றங்கைளக் ைகப்பற்றி ைவத் க்ெகாள்ளலாம் என்ற 
அ ப்பைடயில்தான் அ  இடம்ெபற்றேத தவிர, இந்தத் 
ேதாட்டத் ைற ைமயாக உள்வாங்கப்படவில்ைல. 

வெர யா மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்ைத 
பிரேதசத்தில் 120 கு ம்பங்க க்காக  கிராம ேசவகர் ஒ வர் 
கடைமயாற் கின்றார். ஆனால், ெபாகவந்தலாைவ 
பிரேதசத்தில் ேகக்கேசால் எனப்ப கின்ற கிராமேசவகர் பிாி  
3,200 கு ம்பங்கைளக் ெகாண் க்கின்ற . இந்தப் 
பிாிவி ம் கிராமேசவகர் ஒ வர்தான் கடைமயாற் கின்றார் 
என்ப  ஓர் ஆச்சாியமான ெசய்தியாக இ க்கின்ற . 3,200 
கு ம்பங் க க்கு கிராமேசவகர் ஒ வர் எவ்வா  
ேசைவயாற்ற ம்? இ  க்கியமான ஒ  விடயமாகும். 

இன்  நாங்கள் ைகதிகைளப் பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம்; 
அவர்களின் வி தைல பற்றிப் ேபசுகின்ேறாம். இவ்வா  
மைலயக இைளஞர்கள் பல ம் ைக ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள். 
இதற்கான பிரதான காரணம் அவர்களிடம் அைடயாள 
அட்ைட இல்ைலெயன்ப தான். அவர்கள் வாழ்கின்ற 
பிரேதசத்தில் கிராமேசவகர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவாக 
இ ப்ப ம் இந்த நிைலைமக்கான காரணமாகும். 3,200 
கு ம்பங்கைளக் ெகாண்ட பிரேதசத்தில்  கிராமேசவகர் ஒ வர் 
எவ்வா  அங்குள்ள அைனவ க்கும் அைடயாள அட்ைட 
ெப வதற்கு ஒ ங்கு ெசய்ய ம்? இ  அதிகாாிகளின் 
தவறல்ல; நம  நிர்வாக ைறைமயிேல உள்ள  தவறாகும். 
அங்கு எந்த விதத்தி ம் சமநிைலயற்ற ைறயிேலேய இந்த 
நிர்வாக ைறைம  அைமக்கப்பட் ள்ள . 120 கு ம்பங் 
க க்கும்  3,200 கு ம்பங்க க்கும் ைறேய தலா ஒ  கிராம 
ேசவகர் ேசைவ ெசய்ய ெமன்ப  எந்தவைகயில் 
நியாயமானதாகும்?  

சாதாரணமாக 6,000 கு ம்பங்க க்கு ஒ  பிரேதச 
ெசயலகம் இ க்கிற . ஆனால், வெர யா மாவட்டத்திேல 
இரண்டைர இலட்சம் மக்க க்கு ஒ  பிரேதச ெசயலகம்தான் 
இ க்கின்ற .  அந்தப் பிரேதச ெசயலகத் க்குப் ெபா ப்பான 
மாவட்டச் ெசயலாளேர இப்ெபா  5 ஆக இ க்கும் பிரேதச 
ெசயலகங்கைள 12 ஆக ஆக்கேவண் ெமன்  ஒத் க் 
ெகாண் ள்ளார். கடந்த காலங்களிேல இடம்ெபற்ற பல்ேவ  
கலந் ைரயாடல்களின்ேபா ம் சிவில் ச கப் பிரதிநிதிகள், 
அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள், அரசியல் பிர கர்கள் 
ஆகிேயாரால் ெதாடர்ச்சியாக வி க்கப்பட்ட ேவண் ேகாளின் 
அ ப்பைடயிேல அதற்கான திட்டம் தயாாிக்கப்பட்  
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள . அவ ம் உாிய அதிகாாிக க்கு 
அதைன அ ப்பி ைவத்தி க்கின்றார். எனேவ, இந்த 
மாற்றங்கைளச் ெசய் ம்ேபா  வெர யா மாவட்டத்தில் 5 
ஆக இ க்கின்ற பிரேதச ெசயலகங்கைள 12ஆக உயர்த்  
வதற்கு நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். நான் வெர யா 
மாவட்ட பிரதிநிதி என்ற வைகயிேல வெர யா மாவட்டம் 
சம்பந்தமாகப் ேபசினா ம் மைலயகத்தில் ெப ந்ேதாட்டங்கள் 
அைமந்தி க்கின்ற எல்லா மாவட்டங்களி ம் இந்த 
நிைலைமதான் காணப்ப கின்ற .  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இந்தப் 
பிேரரைண சம்பந்தமாகப் ேபசுவதற்குக் கிைடத்த இந்த 
ேநரத்தில், தனியார் காைமத் வத் க்குள் உள்ளடக்கப் 
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பட் க்கும் ேதாட்ட நிர்வாக ைறைமயான  அரச நிர்வாக 
ைறைமக்குள் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்; அங்கு 

கிராமேசவகர் பிாி கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; பிரேதச 
ெசயலகங்கள் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; பிரேதச ெசயலகங் 
களின் அ ப்பைடயில் உள் ராட்சிச் சைபகள் மாற்றப்பட்  
அைவ ம் அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாாிக்ைககைள 
இந்த உச்ச சைபயிேல ன்ைவத் , வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට 

විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.24] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (කම්කරු හා 
වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெதாழில் மற் ம் 
ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 
Trade Unions Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන  

ඇමති ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට මා පළමුෙවන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් අමාත ාංශය 
හසුරුවපු ආකාරය ගැන අපි ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
ෙමොකද, ෙම් අමාත ාංශෙය් ෙනොදැකපු පවණතාවක් අද අපි 
දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන්නට 
යන ෙම් අවස්ථාෙව්දී පතිපත්තිගරුකව එතුමා ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද 
ඉදිරියට ෙගනි යනවා. ඒ වාෙග්ම කාර්යක්ෂමව එතුමා ඒ කටයුතු 
ඉදිරියට කරෙගන යන බවත් අපි කියන්නට ඕනෑ. මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණයත් ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා රජය දැනුවත් කර, පළාත් සභා මැතිවරණ 
කමයත් ෙවනස් කරන්න. ෙමොකද, දැනට පළාත් පාලන මැතිවරණ 
කමය ෙවනස් කර තිෙබනවා; එය නීතිගත කර තිෙබනවා. ඒ 
මැතිවරණ කමය මුල් ෙකො ටෙගන තමයි මීළඟ පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පවත්වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මහ මැතිවරණයත් ෙවනස් 
කිරීමට විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන ඒම 
සඳහා දැනට ෙම් ආණ්ඩුව සපථ  කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉදිරි 
කාලෙය්දී විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ඒ 
මැතිවරණ කමය ෙවනස් ෙව්වි කියා මම හිතනවා. පළාත් සභා 
මැතිවරණ කමෙය්ත් අද විශාල අඩුවක් තිෙබනවා. මම එෙහම  
කියන්ෙන් අද පළාත් සභා මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වන 
අෙප්ක්ෂකයා එය ජයගහණය කරන්න ඉදිරිපත් වන්ෙන් විශාල 
අපහසුකම් මැද්ෙද් වන නිසයි.   

මහ මැතිවරණෙය්දීත්, පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දීත් අද ඇති 
කර තිෙබන ෙවනස්කම්වලට අනුරූප වන විධියට -ඊට සමාන වන 
විධියට- යම්කිසි භූමි පෙද්ශයක් සඳහා මන්තීවරෙයක් පත් කරන 
කමයක් පළාත් සභා තුළත් ඇති කිරීම ඥානවන්තයි කියා මම 
කියන්නට ඕනෑ. එෙහම ෙනොවුෙණොත් මම හිතනවා අවුල් සහගත 
තත්ත්වයක් උද්ගත ෙව්වි කියා. සමානුපාතික ඡන්ද කමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පළාත් පාලන ආයතනවලත් ෙනොමැතිව 
පළාත් සභාවල කියාත්මක වුෙණොත් ඒක අඩුවක් වනවා. ඒක සුදුසු 
නැහැ කියා මම හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ගරු ඇමතිතුමා 
ආණ්ඩුව දැනුවත් කර, ෙම් සම්බන්ධවත් පැහැදිලි පතිපත්තියකට 
එනවා  නම් ෙහොඳයි.  

එක්තරා විධියකින් පළාත් සභා ජනතාව අතර අපසාදයකට  
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර පළාත් සභා අමාත වරු 
කටයුතු කරන ආකාරය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඒ අය සමහර 
විට මහ ඇමතිවරයාටත් පාලනය කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබන බව. 
ඒ අය මහ ඇමතිවරයාටත් නතු ෙනොවන විධියට කටයුතු කරනවා. 
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් සමහර ඇමතිවරු මුදල් ෙවන් කරන 
ආකාරය දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඇත්ත වශෙයන්ම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ වන අපි යම් යම් අඩු පාඩුකම් හඳුනාෙගන ඒවා 
ඉදිරිපත් කළත් ඒවාට අවධානයක් ෙයොමු කරන්ෙන් නැති බව. ඒ 
අය ෙතෝරා ගත් ෙකොන්තාත්කාරයන්ෙග් පාරවල්වල ලැයිස්තුවලට 
තමයි මුදල් ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම් නිසා ජනතාවට අවශ  කරන 
පාරවල් ෙනොෙවයි හුඟක් දුරට පතිසංස්කරණය වන්ෙන්. ජනතාව 
පාවිච්චි ෙනොකරන, ගමනාගමනය අඩු, අනවශ  පාරවල් හුඟක් 
ෙවලාවට පතිසංස්කරණය ෙවනවා. ෙමෙහම වන්ෙන් 
ෙකොන්තාත්කරුවන් සමඟ එකතු ෙවලා වැඩ කරන  කමයක් අද 
ඇති ෙවලා තිෙබන නිසයි. ඒ නිසා පළාත් සභා කමයටම ශාප 
කරන තත්ත්වයක් අද සමාජය තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇමතිතුමා ෙම්වා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ඉතාමත්ම අවශ යි කියා 
මම හිතනවා. මහජන මුදල් නිරපරාෙද් වැය  වන කමයක් අද ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මට ලැබී තිෙබන සුළු ෙව්ලාව තුළ මම ෙම් කාරණයත් 
කියන්න ඕනෑ. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් කුරුවිට, ඇහැලියෙගොඩ, 
කිරිඇල්ල කියා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුනක් තිෙබනවා. ඒ 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුෙන්ම මායිම් ෙවනස් කර මෑතකදී 
ගැසට් කළා. කුරුවිට තිබුණු භූමි පෙද්ශයන් ඇහැලියෙගොඩටත්, 
තව භූමි ප ෙද්ශයක් කිරිඇල්ලටත් සම්බන්ධ කර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාස වශෙයන් ගැසට් කළා. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම 
ඉල්ලනවා, ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කරෙගන 
පාෙද්ශීය සභා ගැසට් කරන්න කියා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල ෙම් විධියට මායිම් ෙවන් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්, 
පතිෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ වුෙණ් පධාන වශෙයන්ම පාෙද්ශීය 
සම්බන්ධීකරණ කමිටු ඇති කිරීම සඳහායි. විශාල ජනතාවක් ජීවත් 
වන, විශාල භූමි පෙද්ශ යක් ඇතුළත් වන ෙමම පෙද්ශයට 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන සභා මඟින් වැඩි ෙසේවාවක් කරන්න 
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
තුනට පාෙද්ශීය සංවර්ධන සභා තුනක් මීළඟ මැතිවරණයට ෙපර 
ගැසට් කර, ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්නට කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මම මෙග් වචන කීපය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா) 
(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙමම ෙයෝජනාව 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම 
පිළිබඳව මම සතුටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහ ජනතාවෙග් මුදල් 
ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කර, මහ ජනතාවට නැවත ෙසේවය කිරීම 
තමයි අෙප් මූලික අරමුණ වන්ෙන්.  රාජ  පරිපාලන  ව හය 
පිළිබඳව කථා කරනෙකොට අෙප් මහජන පඩිවලින් ෙසේවය කරන 
නිලධාරින් විශාල පමාණයක් ගාමීය වශෙයන් සිටිනවා. ෙම් 
වනෙකොට එක් ගාම ෙසේවක ෙකොට්ඨාසයක විතරක් රජෙය් 
ෙසේවකයින් හතර පස් ෙදෙනකු ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙසේවය 
කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ගාම නිලධාරිතුමා, දිවි නැඟුම සංවර්ධන 
නිලධාරිතුමා, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරිතුමා, කෘෂිකර්ම 
උපෙද්ශකතුමා, ඊටත් අමතරව අෙප් ෙකොට්ඨාසවල මහජන 
ෙසෞඛ  පරීක්ෂකවරු -PHI මහත්වරු- පවුල් ෙසෞඛ  නිලධාරී 
මහත්මීන් ෙවනුෙවන් පඩි ෙගවීම සඳහා විශාල මහජන මුදලක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වැය කර මහජනතාවට ෙසේවය සපයනවා. ගාම නිලධාරී 
ෙකොට්ඨාසයක වුණත් නිලධාරින් හතර පස් ෙදෙනක් එකතු ෙවලා 
ෙම් ෙසේවය කරනවා. නමුත්, අපි ඇත්ත කථා කරමු. මහජන මුදල් 
ෙයොදාෙගන ෙම් නිලධාරින්ෙගන් මහ ජනතාවට නැවත වන 
ෙසේවාව පිළිබඳව සෑහීමකට පත් වන්න පුළුවන් ද කියා අෙප් ගෙම් 
පුද්ගලෙයකුෙගන් ඇහුෙවොත්, ඔවුන් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් 
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අප නැවතත් ෙම් රජෙය් ෙසේවය පිළිබඳව 
සිතා බලලා ඔවුන්ට නව කමෙව්ද පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා දිය 
යුතුයි.  

ෙම් අවස්ථාෙව් මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය කියන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්මයි රජෙය් බැංකුවලට උදා 
ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ දවස්වල ජනතාව තුළ රජෙය් බැංකු ගැන විශාල 
කලකිරීමක් තිබුණා. විශ්වාසය නිසා ඔවුන් රජෙය් බැංකුවල මුදල් 
තැන්පත් කරන්න ගියාට එයින් සිදු වන ෙසේවය -customer service 
එක- ෙහොඳ මට්ටමක තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්, දැන් ෙවන ෙකොට 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවක් හා සමානව ෙහොඳ ෙසේවාවක් රජෙය් 
බැංකුවලින් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක පැත්තකින් 
අප ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙකොම්පැනියකින් වැඩ කරන 
ෙසේවකෙයකුෙග් ෙසේවාවම ලබා ෙදන්න පුළුවන් මට්ටමින් රජෙය් 
ෙසේවකයාට දැනුම ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම උනන්දුවත්, ඒ 
අවශ තාවත් තිබිය යුතුයි.  

අෙප් රාජ  පරිපාලන ව හය දිහා බලන ෙකොට මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, අෙප් ෙපොලීසිය විශාල 
ෙසේවාවක් සිදු කරන බව. පාෙද්ශීය සභාවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවල සිටින ෙසේවකයන්ට එම ආයතන පිළිබඳව වැඩි 
අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. අද ජනතාවට ඒ ආයතන පිළිබඳව 
තිෙබන විශ්වාසය අවම ෙවලා තිෙබනවා. අද රජෙය් ආයතනයකට 
යන්න ඉස්ෙසල්ලා බලන්ෙන් හඳුනන ඇමතිව රෙයකු ෙහෝ 
මන්තීවරෙයකුව සම්බන්ධ කර ෙගන ඒ අය මාර්ගෙයන් දුරකථන 
පණිවුඩයක් දීලා ෙහෝ ෙවනත් කවුරු ෙහෝ පුද්ගලයකුව සම්බන්ධ 
කර ෙගන වැඩකටයුතු කර ගන්නයි. අද එවැනි තත්ත්වයක් උදා 
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙපොලීසියකට යන්න ඕනෑ වුණාම 
ඉස්ෙසල්ලා පළාෙත් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාව, එෙහම 
නැත්නම් පළාත් සභා මන්තීවරයාව හමු වනවා. එතුමන්ලා 
මාර්ගෙයන් OIC මහතාට, එෙහම නැත්නම් HQI මහතාට කථා 
කරලා, අවශ  කාරණය සඳහන් කරලා විෙශේෂ සැලකිල්ලක් ලබා 
ගන්න තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි, අද සමහර රජෙය් 
ආයතනත් විශාල වශෙයන් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා. 
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම පමණක් ෙනොෙවයි. එම ආයතනවලින් 
සාධාරණ ෙසේවාවක් ලැෙබයි කියන විශ්වාසය මහ ජනතාවට අද 
නැති ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම් ව හය පිළිබඳව නැවතත් 
අෙප් අවධානය ෙයොමු කිරීම අත වශ  කාරණයක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ෙම් රජෙය් ආයතන නැවතත් ජනතාවට ෙසේවය කරන්න 
පුළුවන් ආයතන බවට පත් කිරීම සඳහා අවශ  දැනුම අපි ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම තිෙබන උපාධිධාරින් ඉන්නවා. ඒ 
උපාධිධාරින්  රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් කියලා ඒ අයව රජෙය් 
ෙසේවයට බඳවා ගත්තා. දැන් ඒ අය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල 
ඉන්නවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල අෙප් පරම්පරාෙව් 
බුද්ධිමත්ම පිරිස හිටියත් ඒ අයෙගන් අෙප් රටට පෙයෝජනයක් 
ලබා ගන්න තවමත් අපට හැකි ෙවලා නැහැ. අෙප් රෙට් ඉන්න 
බුද්ධිමත්ම, තරුණම පිරිස පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ගස් යට 
තවමත් වාඩි ෙවලා නිකරුෙණ් බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ උගත්, 

බුද්ධිමත් තරුණ කණ්ඩායෙමන් උපරිම ෙසේවාවක් සිදු කර ගන්න 
නම්, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරන මහජන මුදල්වලට 
සාධාරණයක් සිදු වන්න නම්, අපි ෙම් රාජ  පරිපාලන ව හය 
පිළිබඳව නැවතත් හිතා බැලිය යුතුය. අෙප් බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා කළ ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරවය හා 
ස්තුතිය පුද කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 
5ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.35] 
 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් 
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමා පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතන සම්බන්ධව කරුණු රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. මමත් 
පළාත් සභාෙව් කාලයක් හිටපු ෙකෙනකු වශෙයන් මා පළාත් 
සභාවට ගරු කරනවා; පළාත් සභාෙව් වැඩ කටයුතුවලට ගරු 
කරනවා. නමුත්, 1988 සිට පවත්වා ෙගන ආපු පළාත් සභා කමය 
තුළින් අපි නම් දැක්ෙක් නැහැ එදා ෙමදා තුළ මධ ම පළාතට යම් 
කිසි ෙමෙහවරක් වුණාය කියලා. ෙමොකද, එක්තරා පන්තියකට, 
ෙකොටසකට තමයි වැඩකටයුතු සිදු වුෙණ්. අනිත් එක, සමහර 
රාජ  නිලධාරින්ෙග් අවශ තාව අනුව තමයි පසු ගිය කාලෙය් ඒ 
වැඩකටයුතු සිදු වුෙණ්. සාමාන ෙයන් මාස 8ක්, 9ක් මධ ම 
කඳුකරයට වහිනවා. නමුත්, ඒ වැහි කාලයට තමයි පාරවල් ටික 
හදන්න මුදල් ෙවන් වන්ෙන්. ඒ කාලෙය් පාරවල් හදනවා. ඊට 
පස්ෙසේ ජනවාරි, ෙපබරවාරි හා මාර්තු කියන -පායන- මාස වන 
විට අර පාරවල් සියල්ලම, වැහැලා විනාශ ෙවලා ගිහිල්ලා නැවත 
පරණ තත්ත්වයටම පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කාල රාමුවක් 
තුළ එම වැඩ කටයුතු ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

පළාත් සභාවල ඉඳලා මන්තීවරෙයකු වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වී ආවාය; නමුත් පළාත් සභාෙව් 
මන්තීවරුන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; පළාත ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ කියා දැන් අපට ෙදොස් කියනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, කථා කරන්න ෙදයක් තිෙබනවා ද? ඔබතුමාත් 
පළාත් සභාෙව් ඉඳලායි ෙමතැනට ආෙව්. අපත් එෙහමයි. පළාත් 
සභාව කියන්ෙන් එම පළාතට විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න 
පුළුවන් තැනක්. මධ ම පළාත ගත්තත් ඒ වාෙග් තමයි.   ඒ පළාත් 
සභාවලින් ෙමෙහන් ෙදන ෙදය අරෙගන ඒ කටයුතු කරනවා හැර 
එතැන නිෂ්පාදනයක් සිදු කරලා ඒ පළාත දියුණු කරන වැඩ 
පිළිෙවළකට එන වැඩසටහනක් සිදු ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් 
නැහැ. නිලධාරි මට්ටෙමන් ඒ අවශ  කරන වැඩ පිළිෙවළවල් 
කියාත්මක කරන වැඩසටහන් සිදු ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙකොෙතක් කථා කළත්, ඒවාෙයන් එෙහම ෙදයක් සිදු 
ෙවනවා කියා අප දකින්ෙන් නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් 
කරන්න ඕනෑ. 
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දිවංගත අලුවිහාෙර් මැතිතුමා ස්වෙද්ශ කටයුතු, පළාත් පාලන 
හා පළාත් සභා අමාත වරයාව සිටි කාල සීමාව තුළ මමත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. අපි එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා, ගාම 
ෙසේවා වසම් වශෙයන් අරෙගන ඒ එක් එක් වසම තුළ -ෙම් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමා කිව්වා හා සමානව- ඒ 
පෙද්ශයට පෙයෝජනවත් වන අන්දමට විශාල පමාණෙය් පජා 
ශාලාවක් ඉදි කරන්න කියා. ඒ කියන්ෙන් දුප්පත්, අහිංසක 
ළමෙයකුෙග් උත්සව කටයුත්තකදී එයට අවශ  කරන පහසුකම් 
ලබා ගන්න; ළමෙයකුෙග් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතු කුඩා 
කාලෙය් සිට ආරම්භ කරන්න වාෙග්ම ගාම නිලධාරි කාර්යාලය, 
ෙගොවි නියාමක කාර්යාලය, සමෘද්ධි නියාමක කාර්යාලය හා පවුල් 
ෙසෞඛ  ෙසේවා කාර්යාලය වැනි ගමට අවශ  වන කාර්යාල තුන, 
හතරක්  ස්ථාපිත කරන්න එවැනි පජා ශාලා ආරම්භ කරන්න කියා 
අප ඉල්ලා සිටියා. ආරම්භයක් හැටියට අපි දැනට අඹගමුව 
ෙකෝරළෙය් එවැනි පජා ශාලා ෙදකක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. 
ගම්මුන්ම එකතු ෙවලා සාකච්ඡා කර, ඉතා මහන්සිෙයන් ඒවා 
ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. අපි එතැනට ෙපොඩි ආධාරයක් කර 
තිෙබනවා. ඒ විධියට අලුවිහාෙර් මැතිතුමාෙග් කාල සීමාව තුළ 
මාතෙල් දිස්තික්කෙය්ත් ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර 
තිබුණා. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා නම් -ලංකාව 
පුරාම විශාල පමාණෙය් පජා ශාලා ටිකක් ඇති වුණා නම්- අද ෙම් 
පශ්නවලට විසඳුම් ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාෙද්ශීය ෙල්කම් ගිහිල්ලා 
ෙලෙහසිෙයන් වැඩක් කර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. කීයක් හරි අත මිට ෙමොළවා දුන්ෙනොත් තමයි, ඒ කටයුත්ත 
කර ෙදන්ෙන්. එක වැඩක් කර ගන්න දහ, ෙදොෙළොස් සැරයක් 
යන්න ඕනෑ. අපි ෙකොච්චරවත් කෑ ගහනවා. අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයට ගිය අවස්ථාවලදී අප -මන්තීවරයා- ඉල්ලීමක් කළත්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා රඳවා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරුන් අවුරුදු තුනකට වඩා එක ස්ථානයක තබන්ෙන් 
නැතුව වහාම කියාත්මක වන පරිදි එම ෙසේවා ස්ථානවලින් ෙවනත් 
පෙද්ශවලට මාරු කර යවන්න ඕනෑය කියා. එෙහම යැව්ෙවොත් 
තමයි, අපට ෙම්වා අලුතින් හදා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලනඥයන්, එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් හිතවතුන්, මිතයන් 
අල්ලා ෙගන තමන්ෙග් වැඩ කටයුතු කර ගන්නවා හැර ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට, එම පළාතට වැඩක් වන විධිෙය් වැඩ 
පිළිෙවළවල් පළාත් සභාෙවන් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියාත් 
මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඹගමුව ෙකෝරළය කියන්ෙන් 
විශාල බල පෙද්ශයක්. අෙප් ගරු  තිලකරාජා මන්තීතුමාත් 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ ගැන සඳහන් කළා. නුවරඑළිය 
දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පහක් තිෙබනවා. එය 
විශාල දිස්තික්කයක්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa) 
මම අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

එම දිස්තික්කෙය් ඡන්ද දායකෙයෝ හයලක්ෂයකට ආසන්න 
පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, අඩුම 
තරමින් තවත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුනක්වත් ඉදිරිෙය්දී ඒ 
දිස්තික්කය තුළට ඇති කර ෙදන්නය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. 
ඒ වාෙග්ම ෙමම ෙයෝජනාව ෙගන ආ අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මැතිතුමාටත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය  අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි පහක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 3.40] 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 

ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මම 
මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම  ලංකාෙව් ගාම නිලධාරි 
වසම්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අරෙගන 
බැලුෙවොත්, අෙප් දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම තවත් ෙබොෙහෝ 
දිස්තික්කවල නැවත සීමා නිර්ණයක් කිරීම අත වශ  වූ 
කාරණයක්ය කියා මා හිතනවා. ෙම් පිළිබඳව වරින් වර ෙම් ගරු 
සභාව තුළත් පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරුන් කථා කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, සමහර අවස්ථාවලදී රාජ  පරිපාලන අමාත ාංශෙය් 
නිලධාරින් ඒ කරන ඉල්ලීම් ෙදස නිලධාරිවාදී ඇසකින් බලන 
නිසා එම කටයුත්ත නැවතිලා තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් මම රාජ  පරිපාලන හා 
ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ 
කාලෙය් මමත් උත්සාහ කළා, ඇටැම්පිටිය පෙද්ශයට ෙවනම 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක් ලබා ගන්න. බදුල්ල දිස්තික් 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු පිරිස විවිධ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා, ඒක 
කරන්නට ඕනෑය කියා. නමුත් රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය ඒකට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳ 
අද අපි සාකච්ඡා කරනෙකොට ගාම නිලධාරින්ට, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලාට තිෙබන ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් ගැන ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. හැබැයි  මීට අවුරුදු පහකට විතර 
ඉස්සර ෙවලා ෙම් රෙට් තිෙබන විවිධ රාජ  ආයතන - පාෙද්ශීය 
සභා, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල, ගාම නිලධාරි කාර්යාල, පළාත් 
සභා - සහ ජනතාව අතර තිබූ සමීපභාවය පිළිබඳව රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන ගණනාවක් එකතුෙවලා කරපු සමීක්ෂණයකදී ෙහළිදරවු 
වුෙණ්, පාෙද්ශීය සභාව, පළාත් සභාව කියන ආයතනත් එක්ක 
සංසන්දනය කරනෙකොට මිනිස්සු වැඩිෙයන්ම සමීප සහ 
වැඩිෙයන්ම ෙසේවයක් ලබා ගන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලින් කියන එකයි.  එහි  යම් යම් වැරැදි තිෙබන්න 
පුළුවන්.  නමුත්  පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හා ගාම නිලධාරි 
කාර්යාල මට්ටෙම්දී ඒ සීමා නිර්ණය කිරීම් යනාදී කටයුතු හරියට 
සිද්ධ වුණා නම්, මම හිතන හැටියට මීට වඩා ෙහොඳ 
සම්බන්ධතාවක්  ජනතාවත් එක්කත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ රාජ  
ආයතන එක්කත් ඇති කර ගැනීමට හැකි වනවා.   

පළාත් සභා පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙකොපමණ 
කථා කළත්, පළාත් සභාවලින් ෙම් රෙට් ජනතාවට යම් ෙසේවයක් 
වුණා. මම, මූලාසනෙය් සිටින ඔබතුමා, රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
අමාත තුමා, මහින්ද යාපා මන්තීතුමා වැනි අය පළාත් සභාවල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඳලා ෙම් ගරු සභාවට ආපු උදවිය.  අපි දන්නවා, පළාත් 
සභාවලින් යම් ෙසේවයක්  සිද්ධ වුණා කියලා.  හැබැයි, අපට ඒ 
ෙසේවය පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාට පස්ෙසේ අමතක ෙවන්ෙන් සහ 
අගයන්න බැරි ෙවන්ෙන්, පළාත් සභා පනත තුළම සමගාමී 
ලැයිස්තුව තිෙබන නිසා. සමගාමී ලැයිස්තුව තිෙබන නිසාම විවිධ 
ක්ෙෂේත  සම්බන්ධෙයන් මධ ම ආණ්ඩුවත්  පළාත් සභාවත් අතර 
කඹ ඇඳීමක් තිෙබනවා.  ඒ කඹ ඇදීම තිෙබන නිසා අපි පළාත් 
සභාෙව් ඉන්නෙකොට කියනවා ෙම් විෂයය පළාත් සභාවට 
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම අපි කියනවා 
නැහැ, ෙම් විෂයය මධ ම ආණ්ඩුවට දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. 
හැබැයි, අවසාන වශෙයන් විය යුත්ෙත් ෙමොකක්ද? සමගාමී 
ලැයිස්තුවක් අවශ  නැහැ. අධ ාපනය භාර පළාත් සභා අධ ාපන 
ඇමතිට ද, අධ ාපනය භාර මධ ම ආණ්ඩුෙව් අධ ාපන ඇමතිට ද 
කියන එක ෙනොෙවයි සලකන්න ඕනෑ . අවසානෙය් අපි වැඩ 
කරන්න වුවමනා ෙවන්ෙන් ඒ ඉස්ෙකෝෙලට.  ඒ ඉස්ෙකෝෙලට 
වැඩ කරන්න ඕනෑ, පළාත් සභාෙව් අධ ාපන ඇමති ද, ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් අධ ාපන ඇමති ද කියන එෙකන් පශ්නයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අධ ාපන ඇමතිට, 
ජාතික පාසලට වැඩිෙයන් මුදල් ෙවන් ෙවනවා නම් එතෙකොට 
තමයි  ෙභ්දයක් ඇති ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා සමගාමී ලැයිස්තුව  නැතුව, 
ෙමන්න ෙම් ෙම් ක්ෙෂේත පළාත් සභාවට, ෙමන්න ෙම් ෙම් ක්ෙෂේත 
ජාතික ආණ්ඩුවට කියලා ෙවන් වුෙණොත් ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ.  එතෙකොට හැම ෙකනාම දන්නවා ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගන්න අපි යායුතු ආයතනය ෙමොකක්ද කියලා.  

සමගාමී ලැයිසත්ුව නිසා එකම පක්ෂෙය් මැති-ඇමතිවරු -
මධ ම ආණ්ඩුෙව් සහ පළාත් සභාෙව්- කඹ ඇදගන්නා අවස්ථා 
දකින්න ලැෙබනවා. අදත් සමහර මැති-ඇමතිවරු ෙම් විවාදය 
ගෙම් තිෙබන මනාප පශ්නයකට පහර ෙදන්න පාවිච්චි කරනවා 
අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඊළඟ ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන කථා 
කරනෙකොට -විෙශේෂෙයන් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් දැන් තිෙබන 
නිසා- පළාත් සභාෙව් තිෙබන සමගාමී ලැයිසත්ුව පිළිබඳව අපි 
නැවත හිතා බලන්නට ඕනෑ.  ෙමතැනදී  ජනපිය පුහු සටන් 
පාඨයක්  කරෙගන ''සමගාමී ලැයිස්තුව ඕනෑ, අරවා ඕනෑ, ෙම්වා 
ඕනෑ''  කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක  ජනපිය පුහු කථාවක් විතරයි. 
හැබැයි, අපි ඇත්තටම බලය ෙබදන්න ඕනෑ නම්, ඒ බලය ෙබදීම 
කියන කාරණෙය්දී සංකල්ප ෙපොඩ්ඩක් පැත්තකට දමලා 
පාෙයෝගිකව කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අවසානෙය්දී 
පළාත් සභාවට පත්ෙවන්ෙන්ත් ජනතා ඡන්දෙයන් පත්  වූ  
ෙකෙනක් නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්ෙවන්ෙන්ත් ජනතා 
ඡන්දෙයන් පත් වූ  ෙකෙනක් නම්, ඒ ජනතා නිෙයෝජිතයා ෙකොෙහේ 
ෙහෝ ඉඳෙගන ඒ වැෙඩ් හරියට කළාම ෙමොකද? ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්  
සාමාන ෙයන් ෙම් කාරණය දිහා බලන්ෙන් ජාතිවාදී 
කණ්ණාඩියකින්.     

උතුරු-නැෙගනහිර පළාත  ෙනොෙවයි, ඌව පළාත ගන්න. ඌව 
පළාත තරම් දුප්පත් පළාතක් නැහැ.  ඇයි ඒ? ඌව පළාෙත් අෙප් 
පශ්න දිහා බලන්ෙන් නැතුව, පාරවල් දිහා බලන්ෙන් නැතුව අපට 
ඕනෑ ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමෙහේ 
ශීත කාමරවල ඉන්න නිලධාරින්. ඌව පළාෙත් මිනිස්සුන්ට ඕනෑ 
කරන ෙද්වල්, ඌව පළාෙත් මිනිස්සුන්ට එකතුෙවලා කර ගන්නට 
අවස්ථාවක් නිර්මාණය  කිරීම තමයි පළාත් සභා කමය තුළින් විය 
යුතුව තිබුෙණ්. ඒ නිසා ඌව පළාත වාෙග් පළාතක් ගත්තාම අපි 
හිතනවා, සමගාමී ලැයිස්තුව කියන කාරණය අනවශ  කාරණයක් 
කියලා.  ඒ ගැන රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමාත් දන්නවා. 
එතුමා පළාත් සභා අමාත වරෙයකු වශෙයන් හිටපු කාලෙය්  
එතුමාෙග් කෘෂිකර්ම විෂය ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන්න ගියාම 
ඒකට ''ෙපොල්ලක්'' ආෙව් ෙවනත් ආණ්ඩුවක ෙහෝ පක්ෂයක 
ඇමතිවරෙයකුෙගන් ෙනොෙවයි, එතුමාෙග්ම පක්ෂෙය්, එතුමාෙග්ම 
ආණ්ඩුෙව් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාෙගන්. එවැනි අවස්ථා තිබුණා.  

අද ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙයෝජනා කරන විධියට 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල, ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසවල  
සීමා නැවත නිර්ණය කරලා, ඒ සීමා නිර්ණය අනුව පළාත් සභා 
ෙකොට්ඨාස ෙවන් කරන එක ඉතාම ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් බහුතර 
ජනතාව ඉල්ලන්ෙන් ඊළඟ පළාත් පාලන මැතිවරණය ෙකොට්ඨාස 
කමයට පවත්වන්න කියලා තමයි.  ෙමොකද,  ඒ හරහා ඒ 
පෙද්ශෙය්, ඒ ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාවට වගකියන, ජනතාවට 
ෙබොෙහොම සමීප, ජනපිය ෙකෙනකුට ඒ පළාෙත් ජනතා 
නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් පත්වීමට වරම ලැෙබන නිසා.  

අෙප් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමා කිහිප 
වතාවක්ම කියලා තිෙබනවා, අනිවාර්යෙයන්ම ඊළඟ මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් ෙකොට්ඨාස කමයට කියලා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා ඒ ජනතාවෙග් ඉල්ලීමට කන් දීම සම්බන්ධව. ඒ 
ෙකොට්ඨාස නිර්ණය කරන විට,  ගාම නිලධාරි වසම්වල සීමා 
නිර්ණය කිරීමත්,  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සහ දිස්තික්ක 
සීමා නිර්ණය කිරීමත් කියන කාරණා රාජ  පරිපාලන හා 
කළමණාකරණ අමාත ාංශය සමඟ එකතු ෙවලා කෙළොත් 
ෙල්සියි. ෙම් සඳහා ෙගොඩක් කල් යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැනටම 
රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත ාංශය එවැනි කාරණා 
ඉටු කරන්න අවුරුද්ෙද් හැම දාම රැස ් ෙවන සීමා නිර්ණය 
කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබන නිසා. ඒ වාර්තා ටික අරෙගන  
හරියට ගළපා ගත්ෙතොත් හරි. එවිට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
ෙදකක් එකතු ෙවන පළාත් පාලන ෙකොට්ඨාස නිර්මාණය වන්ෙන් 
නැහැ.  

මා  ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන්. ෙම් ෙයෝජනාව තුළ තිෙබන කරුණු 
ෙම් ගරු සභාව තුළ මීට ෙපර සිය වතාවකට වැඩිය අපි සාකච්ඡා 
කරලා තිෙබනවා, අය වැය ශීර්ෂ පිළිබඳ විවාදවලදී සහ 
ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවලදී. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන කරුණුත් සම්පිණ්ඩනය කරලා අරෙගන, ෙම් වන විට 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත තුමා විසින් පත් කරලා 
තිෙබන ෙකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය කිරීෙම් කමිටුවට සම්පිණ්ඩනය 
කළ ඒ කරුණුත් ඉදිරිපත් කෙළොත් කමවත්භාවයකින් යුක්තව 
පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා සීමා නිර්ණය කිරීෙම් හැකියාව 
ලැෙබයි. 

ෙමය ඉතාම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ෙමම කාෙලෝචිත 
ෙයෝජනාව ජනතාවට පාෙයෝගික හා ඵලදායී ෙලස ෙසේවයක් ලබා 
ගැනීමට පුළුවන් වන විධියට කියාත්මක කරන්නට පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන අමාත තුමාට සභ රාජ  පරිපාලන හා 
කළමණාකරණ අමාත තුමාට අවශ  ශක්තිය හා ෛධර්ය 
ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
[අ.භා. 3.48] 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,   බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 

ඉතාම වැදගත්, කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා.  ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී ගරු මන්තීවරුන් සහ ඇමතිවරුන් ඒ ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව දැක්වූ අදහස්  පිළිබඳව මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

ෙම් රෙට් රාජ  පරිපාලනය වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී 
විධියට, ජනතාවට පෙයෝජනයක් ෙවන විධියට  පතිව හගත 
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[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා  මහතා] 
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කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ පාලන ආයතනවල සීමා  නිර්ණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඉතා වැදගත් ෙයෝජනා කිහිපයක් 
ඉදිරිපත් වුණා.  

ෙම් රෙට් රාජ  ෙසේවෙය් ලක්ෂ 13කට ආසන්න ෙසේවක 
පිරිසක් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් තමයි රෙට් ජනගහනය අනුව වැඩිම 
අනුපාතයක රාජ  ෙසේවකයන් ඉන්ෙන්. අෙප් ජනගහනෙයන් සෑම 
16 ෙදෙනකුෙගන් එක් අෙයක් රාජ  ෙසේවකෙයක්. ෙම් අය ෙම් 
රෙට් සංවර්ධනයට කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී විධියට ෙයොදා 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම ජනතාවට අවශ  ෙසේවය පහසු 
විධියට ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
සඳහන් ෙවනවා.  

අද අෙප් රෙට් පරිපාලන තන්තෙය් කුඩාම ඒකකය තමයි ගාම 
නිලධාරි වසම. ඉන් පසුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය සහ 
දිස්තික් මට්ටම තිෙබනවා. අද ගාම නිලධාරි වසම් 14,000ක්, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 279ක් සම්බන්ධ කරෙගන තමයි ෙම් 
පරිපාලන ව හය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා කිව්ෙව්, සමහර ගාම නිලධාරි වසම් ෙබදා ෙවන් 
කිරීෙම්දී තිෙබන විෂමතාව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබදා 
ෙවන් කිරීෙම්දී තිෙබන විෂමතාව සීමා නිර්ණය කිරීම තුළින් හරි 
ගස්වා ෙදන්න කියලායි. 

ෙම් රෙට් සමහර ගාම නිලධාරි වසම්වල ෙවෙසන පවුල් 
සංඛ ාව පිළිබඳවත් ෙමහිදී සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මෙග් 
දිස්තික්කෙය් එක ගාම නිලධාරි වසමක පවුල් 2,200ක් ඉන්නවා. 
සමහර වසම්වල එය පවුල් 500, 600 දක්වා අඩු ෙවනවා. එෙහම 
නම් අපට  කල්පනා කරන්නට ෙවනවා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා 
රාජ  අමාත තුමා කිව්වා වාෙග් නැවත වරක් ෙම් ගාම නිලධාරි 
වසම් ෙබදා ෙවන් කිරීම සහ සීමා නිර්ණය කිරීම ෙකෙරහි. අෙප් 
අමාත ාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා නැවත වරක් ඒ කටයුතු 
කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා ෙබොෙහොම උපකාරි 
ෙවයි. 

ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙබදා ෙවන් කිරීෙම් 
අවශ තාව තිෙබනවා. මම හිතන විධියට සමහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසවල විශාල පවුල් සංඛ ාවක් - ජනගහනයක්- ඉන්නවා. 
ෙම් සම්බන්ධව අපි කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  
ෙයෝජනාව ෙකෙරහි  අෙප් විෙශේෂ අවධානය  ෙයොමු කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයත්, පාෙද්ශීය සභාවත් 
එකම සීමාවක් තුළ තිබිය යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කළා.  ඒ 
කියන්ෙන් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම ඒ සීමාව තුළ 
පාෙද්ශිය සභාවක් තිබිය යුතුයි කියලා එතුමා ෙයෝජනා කළා.  
අෙප් ෙමොනරාගල දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයකටම පාෙද්ශීය සභාවක් තිෙබනවා. සමහර 
දිස්තික්කවල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට  පාෙද්ශීය සභා 
ෙදකක් අයත් ෙවනවා අපි දැකලා තිෙබනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්; පරිපාලනයට අවශ  ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා  
නිර්ණය කිරීෙම් දී මීට අවුරුදු ගණනාවකට ඉස්ෙසල්ලා තිබුණාට 
වැඩිෙය් අද යම් යම් පෙද්ශ සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
පෙද්ශවල සංවර්ධනයත් එක්ක ජනගහනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරෙගන, පරිගණක භාවිතෙයන්  
ෙම් රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද; ඵලදායී 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන  කාරණා ගැන අපි ෙසොයා බලනවා.   

අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාව සිහිපත් 
කරමින් එතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරන්නට ඕනෑ. එතුමා  පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය කියන ඒකකය ජනතාවෙග් සියලු කටයුතු 
ඉෂ්ට කර ෙදන තැනක් බවට එදා පත් කළා. කච්ෙච්රිෙයන්, 

දිස්තික් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙයන් උප්පැන්න සහතිකය ලබා 
ගන්නවා.  අෙනකුත් සහතික ලබා ගන්න සථ්ානයක් නැහැ. මම 
හිතන විධියට අද රෙට් ජනතාව වැඩිෙයන්ම යන ස්ථානය තමයි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය. තමන්ෙග් ඉඩම් පශ්නවලට, 
සංවර්ධන පශ්නවලට, ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට සහනයක් ලබා ගත 
හැකි ඒකකයක් බවට ෙමය පත්ෙවලා තිෙබනවා.  

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල කාර්යාල ශක්තිමත් 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැන අෙප් රාජ  පරිපාලන 
අමාත ාංශය කටයුතු කරෙගන යනවා.  නවීන තාක්ෂණය 
උපෙයෝගි කරෙගන මහජනතාවට පහසුෙවන් ෙසේවය ලබා දීෙම් 
ස්ථානයක් බවට පත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි ෙසොයා 
බලමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්නට ඕනෑ, අපි ගාම ෙසේවා 
නිලධාරින්ට පරිගණක ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ පරිගණක ජාලය 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයටත්, ජාතික මට්ටමටත් ඒකාබද්ධ 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්  කියාත්මක කිරීමට දැන්  අවශ  කටයුතු 
සකස් කරලා තිෙබනවා.  ලංකාෙව්  දුප්පත්කම  වැඩිම 
අනුපාතයක තිෙබන, සංවර්ධනෙයන් අඩුම දිස්තික්කයක් වන 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙයන් එම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්න 
අපි ෙයෝජනා කරලා,  ඒ අනුව අවශ  කටයුතු  කරලා තිෙබනවා. 
ඒ සම්බන්ධව ගාම නිලධාරි වසමත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයත් සියලු ෙතොරතුරු රැස් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම් 
රට  සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කරන්නටත් අපි 
කියා කරෙගන යනවා. අප එහි පළමු පියවර විධියට කතරගම 
කුඩාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක කටයුතු දැනටමත් 
අවසන් කරලා තිෙබනවා.  එහි සියලු  ෙතොරතුරු රැස් කරලා, ඒවා 
පරිගණක ගත කරලා තිෙබනවා. එහි තිෙබන ඉඩම් පිළිබඳව,  
අධ ාපනය පිළිබඳව ෙතොරතුරු සහ  අපරාධමය ෙතොරතුරු යන 
ෙම් සියල්ල එක් රැස්  කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි කියාත්මක 
කරෙගන  යනවා. ෙම් සඳහා අපි  නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගි කර 
ගන්නවා.  

රාජ  ෙසේවය ෙකොෙහොමද ස්වාධීන රාජ  ෙසේවයක් කරන්ෙන් 
කියන එක ගැන ෙමතුමන්ලා කථා කළා. ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොර 
රාජ  පරිපාලනයක් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කථා කළා.  
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණු රාජ  ෙසේවය නැවත 
වරක් ස්වාධීන, පජාතන්තවාදී ෙසේවයක් බවට පත් කිරීමට අෙප් 
ෙකටි කාලීන ආණ්ඩුවට හැකි වීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් ස්වාධීන 
රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව නැවත ස්ථාපනය කරලා දැන් අපි 
එය කියාත්මක කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම රාජ  ෙසේවය තුළ අද 
අඩු පාඩු හා පශ්න විශාල පමාණයක් තිෙබන බව අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ. අෙප් පෙද්ශ අරෙගන 
බැලුෙවොත්, ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග්, ඒ වාෙග්ම 
ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් ඇති අඩු පාඩුව නිසා අද 
රාජ  ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. 
දැනටමත් අෙප් රාජ  පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත ාංශය 
විසින් අවශ  නිලධාරින් පුහුණු කරෙගන යනවා. ෙම් වන විට අපි 
රාජ  පරිපාලන ෙසේවය සඳහා නිලධාරින් 300 ගණනක් පුහුණු 
කරෙගන යනවා. ඒ මඟින් දැනට ඇති පුරප්පාඩු පුරවලා රාජ  
ෙසේවෙය් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   ඒ වාෙග්ම ගණකාධිකාරි 
ෙසේවය සඳහා දැනට 200කට කිට්ටු පිරිසක් බඳවාෙගන පුහුණු 
කරෙගන යනවා. ඉදිරි මාස ෙදක තුන ඇතුළත අපි ගණකාධිකාරි 
ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු සියල්ල පුරවන්න අවශ  කටයුතු කරනවා. 

අෙනක් කාරණය තමයි, උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් 
පශ්නය. රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් ෙලස උපාධිධාරි සංවර්ධන 
නිලධාරින් රාජ  ෙසේවයට එකතු කර තිෙබනවා. ගරු 
මන්තීතුමන්ලා කරුණු ඉදිරිපත් කළා වාෙග් නියමිත රාජකාරියක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙනොපවරපු උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින් අද 60,000ක් විතර 
ඉන්නවා. අපි දැනට ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් 
කරෙගන යනවා, එම උගත් පිරිසෙගන් පූර්ණ ෙසේවාවක් ලබා 
ගැනීමට අවශ  කටයුතු පති සංවිධානය කරමින් තිෙබනවා. 

අෙප් ගරු මන්තීවරයකු විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
පතිව හගත කරලා ඉතා ඉක්මනින් විශාම වැටුප ලබා දීමට ෙම් 
වන විට කටයුතු කරෙගන යනවා. දැනට විශාම යන අයෙගන් 
සියයට 60කට ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප මාසයක් ඇතුළත ලබා දීමට 
අපි කටයුතු කරනවා. ෙමතැන වැරැද්ද තිෙබන්ෙන්  අදාළ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාමිකයාෙග්  ලිපි ෙගොනුව නියමිත පරිදි සකස් 
කරලා නියම ෙවලාවට විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ෙනොයැවීමයි. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එවන ඒ හැම ලිපි 
ෙගොනුවක් ෙවනුෙවන්ම අපි මාසයක් ඇතුළත විශාම වැටුප 
ෙගවන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් පමාදය නැති කිරීම සඳහා අපි දැන් 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරෙගන යනවා. විශාම යන්න අවුරුද්දකට 
පථම විශාම වැටුපට අවශ  ලියකියවිලි සකස් කර විශාම වැටුප් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැවීෙමන් විශාමිකයා විශාම ෙගොස් මාසයක් 
ඇතුළත විශාම වැටුප ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් අප  දැන් සකස් 
කරෙගන යනවා.  

අපි ෙම් අන්දමින් ෙම් රෙට් රාජ  පරිපාලන තන්තය නැවත 
පතිව හගත කරලා, එය කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී විධියට 
ෙයොදවන්න අවශ  කටයුතු කරෙගන යනවා. ෙම් පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා විශාල උනන්දුවක් දක්වනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ  
නිලධාරින් පුහුණු කරන SLIDA ආයතනය නැවත දියුණු කිරීම 
සඳහා අවශ  මුදල් ලබා ෙදන්න එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. දැනට 
තිෙබන ෙකොළඹ මධ ස්ථානයට අමතරව තවත් මධ ස්ථානයක් 
ආරම්භ කරන්නට අපි කටයුතු කරනවා.  ෙම් රෙට්  රාජ  
තන්තෙය් සියලු නිලධාරින් විධිමත් පුහුණු වැඩ පිළිෙවළකට 
ඇතුළත් කරලා,  පරිපාලන තන්තෙය් ඇති අඩු පාඩු සකස් 
කරන්නට කටයුතු කරනවා. 

ෙම් ෙව්ලාෙව් ඉතා ඵලදායී විෙශේෂ ෙයෝජනා කිහිපයක් අෙප් 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිවරුන් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනමමින් 
එතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා පෙයෝජනයට ෙගන ෙහොඳ රාජ  
ෙසේවාවක් ලබාදීමට අවශ  කටයුතු සලසන බවට ෙපොෙරොන්දු 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 4.02] 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම ඉදිරිපත් කරපු 

ෙමම ෙයෝජනාව ස්ථීර කරමින් කථා කළ ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි 
මන්තීතුමාත්, ඒ වාෙග්ම පිළිතුරු කථාව කළ විෂය භාර අමාත  
ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා පමුඛ අදහස් පළ කළ සියලු 
පාර්ශ්වයන්හි ගරු මන්තීතුමන්ලාට මෙග් ස්තුතිය මම පුද කරන්න 
කැමතියි. ඒ සියලු අදහස් දැක්වීම් තුළින් ෙපනී ගිෙය් අද දවෙසේ ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන වැදගත්කමයි. ඒ වාෙග්ම වතු ක්ෙෂේතය 
සම්බන්ධෙයන් වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. වතු ක්ෙෂේතය 
ෙනොලසකා හැරීම පිළිබඳව සඳහන් කරන්න ෙයදුණා. එම නිසා 
මම විශ්වාස කරන විධියට ඒ සියලු උදාහරණවලින් ෙපනුෙණ් ෙම් 
ෙයෝජනාව හුදු ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් විධියට ඇවිල්ලා, 

කාලය කැප කරමින් විවාද කරලා, ඉන්පසුව ස්ථීරවීෙමන් පස්ෙසේ 
එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට පමණක් සීමා වී හමස් ෙපට්ටියට යා යුතු 
නැහැ කියන කාරණයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් කාරණයක් 
ෙම් තුළ මතු වුණා. ඒ තමයි,  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශවල 
පමාණය නිර්ණය කිරීම. දැන් මාතර මැතිවරණ බල පෙද්ශ 
වපසරියට සමානයි මාතර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය. ගාම 
නිලධාරි වසම් 66ක් තිෙබනවා. හැබැයි, අතුරලියට යන ෙකොට 
ගාම නිලධාරි වසම් 28යි තිෙබන්ෙන්. මාලිම්බඩට යන ෙකොට 
ගාම නිලධාරි වසම් 29යි තිෙබන්ෙන්. කිරින්ද පුහුල්වැල්ලට යන 
ෙකොට ගාම නිලධාරි වසම් 25යි තිෙබන්ෙන්. ජනගහනය මාතර 
නගරෙය් වාෙග් තුෙනන් එකකට වඩා අඩුයි. එම නිසා පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරෙයකුට දරන්නට බැරි පෙද්ශයක් මාතර පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්වරයාට තිෙබනවා. ෙම් විෂමතාවන් පිළිබඳව ෙබොෙහෝ 
මන්තීවරුන් සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා. එම නිසා තමයි මම ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්.  

මා කලින් සඳහන් කළ විධියට ෙම් ගාම නිලධාරි වසම් යළි 
විද ානුකූල පදනමකින් සීමා නිර්ණය කර ගැනීමත්, ඒ මත 
පදනම්ව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ සහ දිස්තික්ක දක්වා, 
අවශ  නම් පළාත් දක්වාත් ෙම් සීමා නිර්ණය කර ගැනීම් ඉදිරියට 
ෙගන යන්නත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශය, 
එෙහම නැත්නම් නගර සභාව, මහ නගර සභාව, පාෙද්ශීය සභාව 
කියන බල පෙද්ශ සීමාව ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් 
සීමාව මත සමානව පතිත ෙවන ආකාරයට අෙනකුත් පරිපාලන -
අධ ාපන ෙව්වා, ෙගොවිජන ෙසේවා ෙව්වා, ෙසෞඛ  ෙව්වා,-  බල 
පෙද්ශ ෙම් බල පෙද්ශ බවට පත් කිරීමත්, ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාලය හරහා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් සිට සියලු රාජ  ආයතන, අර්ධ රාජ  ආයතන, 
සංස්ථා, ව වස්ථාපිත මණ්ඩල, ෙදපාර්තෙම්න්තු, ෙම් සියල්ලක්ම 
ගෙම් ගාම නිලධාරිවරයා ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනා එක්කාසු වන 
ෙසේවා පියස දක්වා විධිමත් සන්නිෙව්දන ජාලයකින් සවි 
බලගැන්වීමත් අවශ යි කියන කාරණයයි මතු කරන්නට 
ෙයදුෙණ්. ඒ ෙවනුෙවන් ෙදපාර්ශ්වයම දැක් වූ අදහස්වලට මෙග් 
ෙගෞරව ස්තුතිය පුද කරමින්, ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ මන්තීවරයා 
වශෙයන් අවසාන වශෙයන් දක්වන අදහස ් දැක්වීම සමාප්ත 
කරනවා. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතියි. 

මීළඟට,  ඔබතුමාෙග් 2 වන ෙයෝජනාව.  
 

නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන 
කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම 

நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால 
அபிவி த்திப் பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் 
RESUMPTION OF THE FURTHER DEVELOPMENT 
ACTIVITIES OF THE NILWALA GANGA PROJECT  

 

[අ.භා. 4.06] 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

479 480 

[ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා] 
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"මාතර දිස්තික්කෙය් නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් සංවර්ධන කටයුතු අතරමග 
ඇන හිටීෙමන් එම මිටියාව ෙත් ෙපෝෂක පෙද්ශයන්හි භවෙභෝග වගා කරන 
ජනතාවට මුහුණ පෑමට සිදුවී ඇති ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට පියවර ගත 
යුතු බවත්, නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් 
යළි ආරම්භ කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමයත් මෙග්ම ෙයෝජනාවක්. 
අද දවෙසේ න ාය පුස්තකයට ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් මෙගන් පමණයි. මෙග් ෙයෝජනා 127ක් න ාය 
පතයට ඇතුළත් ෙවනවා. අද දිනය ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් 
ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන දිනය ෙනොෙවයි, බුද්ධික පතිරණෙග් 
දිනය බවටයි  පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා මා කිව්ෙව් ඒකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව අද දවෙසේ මා 
ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයනුයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. පථමෙයන් 2012 
ෙදසැම්බර් මාසෙය් 03 වැනි සඳුදා හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙපරළා 
බැලුෙවොත්, නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය නතර වූ තැන සිට යළි 
ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව විනාඩි 55ක් තිස්ෙසේ ෙම් ගරු සභාෙව් මා 
කළ කථාව තීරු අංක 2131 සිට තීරු අංක 2148 දක්වා සඳහන් 
වනවා. ෙම් නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය පිළිබඳව කථා කරන්නට 
අවශ  ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඒකට ෙහේතුව සඳහන් කරන්න 
කලින් මා තව වැදගත් කාරණයක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම් 
ගරු සභාෙව්  මන්තීවරුන් විධියට පත් ෙවලා දැනට මාස කිහිපයක් 
ගත ෙවලා තිෙබනවා. අවස්ථා ගණනාවකදීම මා කථා කළත්, මා 
ඒ කිසිම අවස්ථාවකදී මට ඡන්දය දුන්නු මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවට ස්තුති කෙළේ නැහැ.  ඒක මා සිතා මතා කරපු ෙදයක්. ඒ 
ස්තුතිය පුද කිරීෙම් අවස්ථාව මා ඉතිරි කර ගත්තා,  නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය ගැන කථා කරන අද දවස දක්වා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් මන්තීවරයකු 
තමුන්ෙග් පළමුවැනි කථාෙවන්ම ඡන්ද දායකයන්ට පුද කරන 
ස්තුතිය, පුද කිරීමට මා  නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය ගැන කථා 
කරන දවස දක්වාම තියා ගත්ත ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා මා 
කියන්නම්.  අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු අතරින් ගිය මහ 
මැතිවරණෙය්දී අනූඅටදහස් අටසිය පහෙළොවක් ඡන්ද ලබා දීලා 
දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට මාතර දිස්තික්කෙය් උගත්, 
බුද්ධිමත්, අහිංසක, නිහතමානී, තැෙලන ෙපොඩි ෙවන පීඩිත 
ජනතාව මාව   පත් කර ගන්න ෙයදුණා.  ෙම් මැතිවරණෙය්දී 
පමණක් ෙනොෙවයි, 2010 පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් ඡන්ද 
හැටෙදදහස් හාරසිය අනූනවයක්  ලබා දී, මාතර දිස්තික්කෙයන් 
පළමුවැනි තැනට ඡන්ද ලබා ගත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා 
විධියට එදා විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරන්නට   මාව පත් කර ගන්න 
ෙයදුණා.  එයට පථම, 2004දීත්,  2010දීත් පළාත් සභා මැතිවරණ 
ෙදකකදීම ෙදවතාවක් මාව දිස්තික්කෙය් පළමුවැනි තැනට ඡන්ද 
ලබා ගත් මන්තීවරයා විධියට පත් කළා.  මා ඉදිරිපත් වුණු සෑම 
මැතිවරණයකදීම -එනම්, හතර වතාවක්- මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාව මාව පළමුවැනියා බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ ජනතාවට 
මා ස්තුති කරන්න විනාඩි කිහිපයක් ගන්න ඕනෑ. ඒක නිල්වලා 
ගඟ ව ාපාරය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දීම කරන්නට 
තබා ගත්ෙත්   විෙශේෂ ෙහේතුවක් නිසයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිල්වලා මිටියාවෙත්, 
නිල්වලා ග ෙඟ් වතුරින් ෙපෝෂණය වුණු කුඹුරු  අමු ඩය ගහෙගන 
ෙකොටාපු, අඩුම ගාෙන් අත්සනවත් ගහන්න දන්ෙන් නැති 
ෙගොවියකුෙග් මුණුබුෙරක් විධියටත්,  ඒ ෙගොවියා වගා කරපු වී 
ටිකට පිං සිද්ධ ෙවන්න  ගෙම් ඉස්ෙකෝලයට යද්දී කවදාවත් 
සපත්තු ෙදකක් ෙනොෙවයි, ෙසෙරප්පු ෙදකක්වත් දමන්න 
වාසනාවක් තිබුෙණ් නැති, ෙගදරට අඳින සරමයි කමිසයයි විතරක් 
ඉස්ෙකෝලයට අඳින්න උරුම වුණු තාත්තා ෙකනකුෙග් පුතකු 
විධියටත්, නිල්වලා ගඟයි, ඒ නිල්වලා ග ෙඟ් ජලෙයන් වගා 

ෙකරුණු කුඹුරුයි නිසා ෙගොඩ නැඟුණු තාත්තා ෙකනකුෙග් පුතකු 
විධියටත් තමයි මා ෙම්  ගරු සභාවට එන්ෙන්. ඒ නිසා මෙග් 
යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ නිල්වලා- 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයකු ගරු (ෛවද ) 

නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා 
කරන්න. 

 

ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා 
(மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ) 
(The Hon. K.K. Piyadasa 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු (ෛවද ) නලින්ද 

ජයතිස්ස මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 
  

ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA took the Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මන්තීමනි, 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාෙව්දී කථාව කිරීමට ලැබීම 
ගැන මා සතුටු වනවා. ඔබතුමා මූලාසනෙය් වාඩි වීමත් සමඟම මට 
ෙම් කථාව කරන්න ලැබීම එක අතකින් ෙහොඳයි. මා විශ්වාස 
කරන ආකාරයට නිල්වලා ගඟ කියන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් ජල අවශ තාව, වගා අවශ තාව, කර්මාන්ත 
අවශ තාව, ගහ ෙකොළ, සතා සිව්පාවාෙග් අවශ තාව, ෙවනත් 
මානව කියාවලින්ෙග් අවශ තාව සම්පූර්ණ කරන ගංගාවක් 
පමණක් ෙනොෙවයි. නිල්වලා ගඟ සහ ෙපොල්වත්ත ගඟ තමයි 
මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ජලය සපයන පධාන ජල පභව 
ෙදක වන්ෙන්. නිල්වලා ගඟ සහ නිල්වලා ග  ෙඟන් වගා කරන 
කුඹුරු කියන්ෙන් බඩ ගින්න නිවන රුපියල් ශත එකතු කරන 
ආදායම් මාර්ගයක්ම ෙනොෙවයි, මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට. 
නිල්වලා ගඟ කියන්ෙන් මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
ජීවිතෙයන් ෙකොටසක්; මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් 
සංස්කෘතිෙයන් ෙකොටසක් ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජනතාවෙග් ආත්මෙයන් ෙකොටසක්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෛවද වරෙයක් විධියට දන්නවා, ධමනි, 
ශිරා, ෙක්ශනාලිකා මඟින් හෘදය වස්තුෙව් සිට අෙප් ශරීරය පුරා 
රුධිරය ෙගන යන සහ ෙගන එන බව. ඒ වාෙග්ම මාතර 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන ධමනි, ශිරා, ෙක්ශනාලිකා පද්ධතිය තමයි 
ෙම් ජලාපවහන පද්ධතිය.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් තාත්තාට දැන් අවුරුදු 
83ක් ෙවනවා. ෙකොෙහේ ෙහෝ රාතී ෙභෝජන සංගහයකට ගිහින් 
පිටින් බත් කාලා ආෙවොත් තාත්තා සද්ද බද්ද නැතුව නිදා ගන්නවා. 
මෙග් තාත්තා මත්පැන්, දුම් වැටි පාවිච්චි කරන ෙකෙනක් 
ෙනොෙවයි. හැබැයි, කුඹුෙර් සහල් ෙගෙනන්න බැරි ෙවලා ෙගදර 
සහල් ඉවර ෙවලා වැරදිලාවත් කෙඩන් සහල් ෙගනැල්ලා කාපු 
දවසට මෙග් තාත්තා කියනවා, "නින්ද යන්ෙන් නැහැ, ඇඟ දනවා" 
කියා. එතැනින් ෙපෙනන්ෙන් ෙමොකක්ද? කුඹුරු කියන්ෙන් ෙතත් 
කලාපෙය් ජනතාවට ෙලොකු ආදායමක් ලැෙබන පභවයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ වියළි කලාපෙය්. ෙම් කුඹුරු පිටි පස්ෙසේ ජීවිතය 
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා; සංස්කෘතිය පිළිබඳ පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ඒක අෙප් ශිෂ්ටාචාරය හා බැඳුණු කාරණයක්.  

නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය පිළිබඳව 1930 දශකෙය්, 1940 
දශකෙය්, 1950 දශකෙය් කථා කෙළේ එදා ෙමොරවක රාජ  මන්තණ 
සභා නිෙයෝජිතයා වශෙයන් සහ පසු කෙලක අකුරැස්ස 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා වශෙයන් හිටපු ෙදොස්තර එස්.ඒ. 
විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා ශී ලංකාවට අවශ  ආර්ථික, සමාජ 
දර්ශනය පිළිබඳව ෙපොතක් ලිව්වා, "ඉදිරි මඟ" කියා. "ඉදිරි මඟ" 
ෙපොෙත් නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමයත්, ගිං ගඟ ෙයෝජනා 
කමයත් ගැන එතුමා සඳහන් කර තිෙබනවා. "ඉදිරි මඟ" ෙපොෙතන් 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමා ෙපන්වා දුන්නා, වැඩිම 
වර්ෂාපතනයක් ලැෙබන ගාල්ල සහ මාතර දිස්තික්කවල අතිරික්ත 
ජලය වර්ෂාව නැති හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට ෙගන යන්න 
පුළුවන් නම් එය හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අනාගතයට 
පෙයෝජනවත් ෙවනවා කියා. හැබැයි එතුමාට ඒ ගැන කථා 
කරන්න විතරයි පුළුවන් වුෙණ්. එතුමා උදවු කරපු නිල් පාට, රතු 
පාට ආණ්ඩු කවදාවත් එතුමාෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක කෙළේ 
නැහැ. කියාත්මක කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂයට ඒෙකන් අනවශ  බලයක් නිර්මාණය ෙවයි කියා 
හිතලායි. හැබැයි, 1977 වස ෙර්දී ශී ලංකාෙව් වාමාංශික ව ාපාරය 
යම් කාලයකට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් හැඳි ගෑවිලා, අතු ගෑවිලා ගියා. 
1977 වසෙර්දී වාමාංශික එක්සත් ෙපරමුෙණන් කිසිම 
මන්තීවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වුෙණ් නැහැ. එෙහත් 
1977 වසෙර්දී නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය පටන් ගත්තා, 
අකුරැස්ෙසන් ගියපු ෙදවැනි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමා. පංශෙය් "ෙබග්" සමාගම නිල්වලා 
ගඟ ෙයෝජනා කමය ඉදිරියට ෙගන ගියා. එෙහත් භීෂණයත් සමඟ 
එය ෙදවැනි අදියෙරන් ෙකළවර කරන්න සිදු වුණා. එදා නිල්වලා 
ගඟ ෙයෝජනා කමය අතර මඟ ඇනහිටියා. අද නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමය නතර ෙවලා. ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා, 
නිල්වලා ගඟ ගැන නිල්වලා නිම්න ෙගොවි සංවිධානෙය් 
සභාපතිවරයා ලියපු නිසඳැස:  

 
"ෙහෝ ෙහෝ හඬ නඟන 
මහ සයුරට ඇෙදන 
නිල්වලා මහ නදිය  
මහ වැසි ඇද හැෙළන කල 
ගලයි, ගම් බිම් යට කර   
සිදු වන මහ විපත් වළක්වන්නට ෙගොසින් 
සිදු කෙළේ තවත් මහ විපතකි... 
 
ෙබොන්න දිය බිඳක් නැත  
ජලය මලකඩ වී ඇත  
මලකඩ ෙබොර දිෙයන්  
ඇළවල් පිරී ඇත... 
  
අටු ෙකොටු පිරී ඉතිරී ගිය  
ෙගොවි බිම් පුරන් වී ඇත 
මීමුන් කුඹුෙර නැත 
කුඹුෙර ෙගොවියාද නැත... 

ෙගොවි බිම් හැර දමා 
උදලු දෑකැති දඬුමැසි උඩ දමා 
බඩ වියත රැක ගන්න 
ෙහොයා යයි රැකියාවක්... 
  
ෙගොවි දියණි කලා ෙප් 
ෙගොවි පුතා අයාෙල් 
ජීවිතය රැක ගන්න, 
කරන්ෙන් මහ සටනකි..." 

ෙම්ක තමයි නිල්වලා මිටියාවෙත් අඩු වැඩි වශෙයන් තිෙබන 
ෙශෝකාන්තය. ඒ නිසා නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය අද ආපසු වතාවක් 
ආරම්භ කළ යුතුව තිෙබනවා.  

එදා අකුරැස්ෙසන් පාර්ලිෙම්න්තු ගිය ෙදොස්තර විකමසිංහ 
මැතිතුමා ෙම් ගැන කථා කළා. හැබැයි, එය කරන්න බැරි වුණා. 
අකුරැස්ෙසන් ගිය ෙදවන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමාට එහි අදියර ෙදකක් කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉන් පස්ෙසේ අකුරැස්ෙසන් පත් වූ තුන්වන 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විධියට ෙමය මෙග් හිස සහ ෙද උර මත 
පැටවී තිෙබන වගකීමක් කියා මම විශ්වාස කරනවා. පසු ගිය මහා 
මැතිවරණෙය් අවසාන මහා රැලිය පැවැත්වුෙණ් අෙගෝස්තු 
මාසෙය් 14වන දායි. එදා අකුරැස්ස ෙව්දිකාෙව්දී මම කිව්වා, "ෙමය 
එක් පැත්තකින්, අකුරැස්ෙසේ මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු කථා කරපු 
සහ කියා කරපු වැඩ පිළිෙවළක්, අෙනක් පැත්ෙතන්, නිල්වලා 
මිටියාවෙත් වතුෙරන්, කුඹුෙරන් ෙගොඩ නැඟුණු ෙගොවියකුෙග් 
මුණුපුෙරකු විධියට මට ෙම් නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ, අගමැතිතුමනි, ෙම්කට ශක්තිය 
ෙදන්න" කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරුන්ට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ මුළුවක් පැවැත්වූවා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී ගරු 
අගමැතිතුමා මට කිව්වා, "නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය සඳහා මම 
ඔබට මුදල් ෙසොයා ෙදන්න සූදානම්, ඒ ගැන මට ෙතොරතුරු 
ෙදන්න" කියා. මම කිව්වා, "මීට කලින් මම නිල්වලා ගඟ ගැන 
විතරක් විනාඩි 55ක් කළ කථාවක් තිෙබනවා" කියා. ෙදොස්තර 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් එච්චර ෙව්ලාවක් කථා කර නැහැ, රාජ  
මන්තණ සභාෙව්දී ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී. මම ඒ කථාව ඇතුළත් 
හැන්සාඩ් වාර්තාව එතුමාට ගිහින් දුන්නා. එය ගිහින් දීලා දවස් 
කීපයකින්  අගාමාත  ෙජ ෂ්ඨ උපෙද්ශක චරිත රත්වත්ෙත් 
මැතිතුමාෙගන් මට ලිපියක් ලැබී තිෙබනවා. නිල්වලා ගඟ 
ව ාපාරය ගැන ගරු අගමැතිතුමා දැනටමත් පරීක්ෂණ පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. මට සන්ෙතෝසයි. මා එම ලිපිය සභාගත* 
කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කරද්දී අතීතෙය් 
අපට වැරැදුණු තැන් හුඟක් තිෙබනවා. ඒ වැරැදුණු තැන් නිවැරැදි 
කරගන්න ඕනෑ. නිල් පාට, රතු පාට මිශ වූ ආණ්ඩු පසු ගිය අවුරුදු 
20ක් තිස්ෙසේ පැවැතුණා. ඒ ආණ්ඩු නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය 
කියාත්මක කිරීෙම් කටයුත්ෙත්දී අඳුෙර් අත පත ගෑවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය කියාත්මක කෙළේ 
හුදු ගං වතුර වැළැක්වීෙම් ව ාපාරයක් විධියට විතරයි. ඒක 
වැරැදියි. අප නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බහු 
කාර්ය ව ාපාරයක් විධියටයි. එක් පැත්තකින් ගං වතුර සීමා 
ෙකෙරන, ෙදවනුව ජල විදුලිය උත්පාදනය ෙකෙරන, තුන්වනුව 
අෙප් කර්මාන්ත සහ අෙනකුත් කටයුතු, ගව මහිෂ ආදින්, මානව 
කියාකාරකම්, විෙශේෂෙයන් ශාක පජා සහ අෙප් හදවත වාෙග් 
තිෙබන ෛජව විවිධත්වය රැෙකන ආකාරයටයි අප එය කරන්න 

483 484 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඕනෑ. අප ඒ කාරණා ගැන අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. නිල්වලා 
ගෙඟහි තිෙබන වැදගත්කම තමයි, එක් දිස්තික්කයකින් පටන් 
ෙගන ඒ දිස්තික්කෙයන් ම මුහුදට ගලන ලංකාෙව් තිෙබන එකම 
ගඟ වීම. ලංකාෙව් ෙවනත් කිසිම ගඟක් නැහැ, යම් 
දිස්තික්කයකින් පටන් ෙගන ඒ දිස්තික්කෙයන්ම මුහුදට ගලන. 
එෙහම ගලන එකම ගඟ නිල්වලා ගඟයි. නිල්වලා ගෙඟ් තිෙබන 
අෙනක් විෙශේෂත්වය ෙමොකක්ද? ෙගොන්ගල කන්ද මුදුෙන්දී උස, 
මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා මීටර 1,065යි. පළමුවැනි කිෙලෝ මීටර 36 
ෙව්ගවත් පාතනයකින් ෙහවත් දැඩි කන්දක් හරහායි එන්ෙන්. 
අකුරැස්ස ෙබෝපෙගොඩට එන ෙකොට මුහුදු මට්ටෙම් ඉඳලා මීටර 12 
දක්වා කිෙලෝ මීටර 36ක් එක සැෙර්ට වැෙටනවා. එතැන ඉඳලා 
ඉතිරි කිෙලෝ මීටර 34 ගඟ ගලන්ෙන් හැල්ෙම්යි. ඒ නිසා තමයි 
නිල්වලා ගඟට ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශයට වැෙටන දැඩි වැස්සකින් 
ජල කඳ ක්ෂණිකව අකුරැස්සට එන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි 
අකුරැස්ෙසන් පහළ සියලු පෙද්ශවලට ජලය ගලා යන්ෙන්, ඒ 
පෙද්ශ ගං වතුරට යට වන්ෙන්. ෙමය, එක් පැත්තකින්, ෙම් ග  ෙඟ් 
තිෙබන භූෙගෝලීය තත්ත්වයයි. අෙනක් කාරණය, ගඟ ෙකටියි. 
ගෙඟ් දිග කිෙලෝ මීටර 70යි. නමුත් ගඟ ෙකටියි. ෙමය සුවිෙශේෂි 
තත්ත්වයක්. නිල්වලා ගෙඟ් ජල ෙපෝෂක පෙද්ශය වර්ග කිෙලෝ 
මීටර 1,000යි. පධාන අතු ගංගා හයකින් නිල්වලා ගඟ ෙපෝෂණය 
ෙවනවා. ඒවා තමයි, ෙකොටෙපොල ආර, සියඹලාෙගොඩ ආර, කිරම 
ආර, හුලන්දා ඔය, දිගිලි ඔය සහ කඩවැද්දුව ඔය. නිම්න නවයක් 
ඔස්ෙසේ තමයි ෙම් ගලා යෑම සිද්ධ වන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වයන් 
ෙත්රුම් ෙගනයි අප නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1787දී ලන්ෙද්සි ජාතික පීටර් 
ෙපොනැන්ඩර් කියන පුද්ගලයා තමයි ඉස්සර ෙවලාම නිල්වලා ගඟ 
ඌරුෙබොක්ක පෙද්ශෙය්දී හැරවූෙය්. ඒ, ලන්ෙද්සි යුගෙය්දීයි. 
නිල්වලා ගෙඟ් වටිනාකම ලන්ෙද්සිනුයි හඳුනාගත්ෙත්. ඉන් 
පස්ෙසේ 1939 දී වාරිමාර්ග ඉංජිෙන්රු බර්න්ස් ෙයෝජනා ෙගනාවා. 
හැබැයි, කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 1924 දී වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ ඊ.සී. 
ගිල්මන් ෙයෝජනා ෙගනාවා. හැබැයි, කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. 
ෙදොස්තර විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනා ගැන මම කිව්වා. 
1968 දී ඊසීඅයි අධ යන වාර්තාව ආවා. 1979 පංශෙය් ගර්සර් 
ෙයෝජනා ෙගනාවා. ඊට පසු ෙසල්වරාජා තාක්ෂණික කමිටුව 
ෙයෝජනා ෙගනාවා. බුළුමුල්ල කමිටුව වාර්තා ෙගනාවා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරපු, ශී ලංකාෙව් ෙකොමියුනිස්ට් 
පක්ෂය සහ 1994 ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරපු 
ඊ.ඒ. සමරසිංහ මහත්මයාෙග් කමිටුවක් හරහා ෙයෝජනා ෙගනාවා. 
ඒ වාෙග්මයි, මහාචාර්ය ගාමිණී ෙසේනානායක කමිටුව. ෙම් 
ෙයෝජනා ෙගනැල්ලාත් අවසානෙය්දී කියාත්මක කරන්න බැරි 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයා 2012 ෙපබරවාරි 26වන දා අරලියගහ 
මන්දිරෙය්දී පකාශයක් කළා, ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්. එතුමා 
කිව්වා, "අවුරුදු 28ක් හිර ෙවලා තිෙබන නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමෙය් පශ්නය විසඳන එක මට කජු කනවා වාෙග් වැඩක්. තිස් 
අවුරුදු යුද්ධයක් නිමා කරපු මට අවුරුදු 28ක නිල්වලා ගඟ 
ෙයෝජනා කමෙය් පශ්න විසඳන එක කජු කනවා වාෙග් වැඩක්" 
කියා. හැබැයි ඒවා සියල්ල කට වචනයට සීමා වුණා. එතුමා කිව්වා, 
අපි සිංගප්පූරු "මරීනා බරාජ්" ව ාපෘතිය ආදර්ශයට ගනිමු කියා. 
එය හරි යන්ෙන් නැහැ. නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය හරහා ෙගොවි බිම් 
විනාශ වුෙණ්, එක එක සුදු මහත්වරුන්ෙග්ත්, ෙද්ශීය පණ්ඩිත, 
ඔළෙමොට්ටල විෙශේෂඥයන්ෙග්ත් ඔන්න ඔය වාෙග් අදහස් නිසායි.              

ෙගොවි සංවිධානවල, සම්පදායික ෙගොවීන්ෙග් පාරම්පරික 
අදහස් උදහස් කවදාවත් සැලකිල්ලට ගත්ෙත් නැහැ. සිංගප්පූරුව 
කියන්ෙන් ලංකාෙව් කළුතර දිස්තික්කය විතර පමාණෙය් රටක්; 

ඊටත් වඩා කුඩා රටක්. "මරීනා බරාජ්" ව ාපෘතිය කියාත්මක 
කරලා තිෙබන්ෙන් මුහුදු වතුර රට ඇතුළට එන එක සම්බන්ධවයි. 
ෙම්වා කවුරු ෙදන ලණුද දන්ෙන් නැහැ. නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය 
පිළිබදව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කල්පනා 
කෙළේ ඒකයි. ජල විදුලිය නිපදවන්න, ගං වතුර පාලනය කරන්න, 
පානීය ජල පශ්නය විසඳන්න, වගාවට ජලය ෙදන්න ෙම් ව ාපාරය 
හරහා කටයුතු කළ හැකියි.  

පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න කථා 
කළා. පසු ගිය කාලෙය් හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න 
ෙයෝජනා කෙළේ, ගිං ගඟ හරවලා නිල්වලා ගඟට එකතු කරලා නිල් 
වලා ග ෙඟ් වතුරයි, ගිං ග ෙඟ් වතුරයි හම්බන්ෙතොටට යවලා ඒ 
හරහා ෙටලි සිනමා ගම්මානයට, මහින්ද රාජපක්ෂ කීඩාංගනයට, 
හම්බන්ෙතොට වරායට, හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුෙපොළට වතුර 
ෙදන්නයි. මම ඒ මහත්වරුන්ෙගන් ඇහුවා, "හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ෙගන යන්න කලින් ඔය ෙගොල්ලන් අධ නයක් කරලා 
තිෙබනවාද, ගිං ග ෙඟ් වතුර තව අවුරුදු 100ක් අනාග තෙය් ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජල අවශ තාවට ෙකොච්චර වුවමනා ද, නිල්වලා 
ග ෙඟ් වතුර තව අවුරුදු 100ක් අනාගතෙය් මාතර දිස්තික්කෙය් 
ජල අවශ තාවට ෙකොච්චර වුවමනා ද?" කියලා. අපි දන්නවා, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාව නියඟෙයන් පීඩා විඳින බව. 
ඒක හරි. හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙගන යන්න. හැබැයි තව අවුරුදු 
100කදී මාතර දිස්තික්කෙය් සහ ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ජල 
අවශ තාව ගැන අධ යනයක් ෙනොකර හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ෙගනගියාම සිදු වන්ෙන් පාකිස්ථානය සහ ඉන්දියාව ජලය 
ෙවනුෙවන් ගහගන්නවා වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති කරන එකයි. අපි 
දන්නවා, මීට අවුරුදු 50කට කලින් ෙදනියාය, හිනිදුම වාෙග් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල තිබුණු තත්ත්වය අද නැති බව. ඒ තිබුණු 
දියඇලි අද දකින්න නැහැ. ඒ ජල වහන රටාව, වර්ෂාව ෙවනස් 
ෙවලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න ඕනෑය කියන 
කාරණය මම ඉතාමත් ගැඹුෙරන් ඒ අයට මතක් කරන්නට 
ෙයදුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කරන්න 
අවශ යි. නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය්දී පධාන කරුණු හතරක් ගැන 
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒකයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් ඊළඟ 
අරමුණ. එකක්, ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් අතිරික්ත ජලය අපි 
හම්බන්ෙතොටට ෙගන යන එක ෙකොෙහොම ෙවතත් ගබඩා කරන 
වැඩ පිළිෙවළක් හදන එක අවශ යි.  

ෙදවැනි කාරණය වන්ෙන්, පහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් ගං වතුර 
පාලනයට අවශ  දැනට සකස් කරලා තිෙබන ෙව්ලි සම්බන්ධ 
කාරණයයි. ඉස්ෙසල්ලාම උඩ පෙද්ශෙය් වතුර තැන්පත් කරන 
කමෙව්දයක් හදලායි ෙව්ලි හදන්න තිබුෙණ්. ෙම්ක හරියට යටට 
ඇඳුම් අන්දලා උඩ ඇඳුම් ගැෙලව්වා වාෙග් වැඩක්. එෙහම 
ෙදයකුයි පසු ගිය වකවානුෙව් කෙළේ. පහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් 
ෙව්ලි බැඳලා ගං වතුරක් ආවාම වතුර ටික ෙව්ලි මැද්ෙදන් මුහුදට 
යවන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ.  

මහා පරාකමබාහු රජතුමා කිව්ෙව්, වතුර ඔෙහේ නිකම් යවන්නං 
වාෙල් මුහුදට යවන්න කියලා ෙනොෙවයි. එතුමා කිව්ෙව් හැම ජල 
බිඳුවකින්ම පෙයෝජනයක් ගන්න ඕනෑය කියලායි. නූතන වාරි සහ 
වාපි ශිෂ්ටාචාරෙය් අතීත උරුමයන් පිළිබඳව අපි සංෙව්දී ෙනොවීෙම් 
පතිඵලය තමයි අද නිල්වලා ගං මිටියාවෙත් ජනතාව භුක්ති 
විඳින්ෙන්. ෙදවැනි කාරණය පහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් ගං වතුර 
පාලනයට නව ෙව්ලි අවශ  නම් සකස් කිරීම සහ සකස් කළ ෙව්ලි 
සම්බන්ධෙයන් යළි සමාෙලෝචනය.  

තුන්වැනි කාරණය ලවණ ඉහළට ගලාෙගන ඒම. නිල්වලා 
ගඟ පිහිටීම අනුව සහ නිල්වලා ග ෙඟ් අවසාන කිෙලෝමීටර් 10ක 

485 486 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශය සැලකුෙවොත් අතීතෙය් මුහුදු කළපුවකුයි තිබිලා 
තිෙබන්ෙන්. මාතර දිස්තික්කෙය්  මාතර නගරය, ෙගොඩගම 
පෙද්ශය ඇතුළු ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙගොඩබිම ළිඳක් හෑරුෙවොත් 
සිප්පිකටු අහුෙවනවා; මුහුදු වැලි අහුෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
අතීතෙය් ඒ පෙද්ශ මුහුදු. මුහුදු කළපුවක් ෙගොඩෙවලා තමයි 
වර්තමාන මාතර නගරය, පිලදූව පෙද්ශය, නාදුගල පෙද්ශය, 
ෙගොඩගම පෙද්ශය හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි සිප්පි කටුයි, මුහුදු 
වැලියි අහුෙවන්ෙන්, ෙගොඩ බිෙමන්. ඒ නිසා තමයි 
ෙක්ශාකර්ෂණය හරහා සමහර පෙද්ශවල ලවණ තවමත් ඉහළට 
මතු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙබොෙහෝ පෙද්ශ අද පුරන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ගං වතුර සමහර ෙවලාවට අපට සාපයක් වුණත් 
අතීතෙය් ගං වතුර නිසා යම් යහපතක් වුණා. ඒ තමයි අර ඉහළට 
මතු ෙවන ලවණ ටික ෙසෝදා ෙගන ගියා. දැන් ඉවක් බවක් නැතුව 
සමහර තැන්වල ෙව්ලි බැඳපුවාම අර මතු ෙවන ලවණ ෙහේදිලා 
යන්න වතුරක් නැහැ. ඒ නිසා කුඹුරු පුරන් වුණා. ෙම් කාරණා 
පිළිබඳව සලකා බලන්න වුවමනායි.  

ලවන බාධකයක් ඉඳි කිරීම ඊළඟ කාරණයයි. ෙම්ක භාර 
ෙවන්ෙන්, වාරි මාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලටයි. ඒ ලවණ බාධකය 
ෙකොන්කීට් ෙයොදා සකස් කරන්නයි ගිෙය්. ඒකට අපි  විරුද්ධ වුණා. 
මම කිව්වා, ෙම්ක හදනවා නම් හදන්න ඕනෑ, regulator system 
එකකට කියලා. ලවණ ජලය උඩට එන කාලයට ලවණ බාධකය 
ෙයොදන්නත්, අෙනක් කාලවලට ලවණ බාධකය හකුලා තියන්නත් 
පුළුවන් ෙවන විධියට සකස් කරන්න ඕනෑ. එෙහම කමයකටයි 
එන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙකොන්කීට්වලින් හැදුෙවොත් ඊට පස්ෙසේ 
සිදු වන්ෙන් ගං වතුරක් ආවාට පස්ෙසේ ෙකොන්කීට් එක නිසා එතැන 
වතුර හිරෙවන නිසා ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් වතුර පිෙරන එකයි. 
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්නට ඕනෑ. ඊළඟට තමයි අපි 
සලකා බලන්නට ඕනෑ, හම්බන්ෙතොටට වතුර ටිකක් ෙදන්නට ඉඩ 
තිෙබනවාද නැද්ද කියන කාරණය. ඒ කාරණා පිළිබඳව සලකා 
බලන්ෙන් නැතුව තමයි ෙම් ෙයෝජනා සකස් කෙළේ. ඒ නිසායි ෙම් 
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙම් කරුණු හතර ගැන ෙයොමු කරවන්ෙන්.  

ෙම් කාරණෙය් දී මම කිව්ව අතීතෙය් සිටි බක පණ්ඩිතයන්ට, 
අතීතෙය් පත් වුණු ආණ්ඩුවලට, -නිල් පාට ආණ්ඩු, ෙකොළ පාට 
ආණ්ඩු, නිල් රතු කලවම් වුණු ආණ්ඩුවලට- ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වකව 
ෙහෝ සම්බන්ධ වුණු අරගලය තුළ ඒ අයටත් ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්නට බැහැ. ඒ අරගලයට ඒ අය විතරක් වග කියන්නට 
ඕනෑ කියන මුග්ධ සහ පටු තැනක මම නැහැ. නමුත් ඒ අරගලය 
බලපෑවා, නිල්වලා ග ෙඟ් ෙදෙවනි අදියර එතැනින් නතර ෙවන්න. 
ෙමොකද, භීෂණ කාලෙය් පංශෙය් ෙබග් සමාගෙම් වාහන ගිනි 
දැම්මා. ඒ වාෙග්ම ෙදනියාය පෙද්ශෙය් තිබුණු ගංවතුර 
සන්නිෙව්දන කුලුනුවලට ගිනි දැම්මා. ඒවාෙය් පතිඵලයක් විධියට 
නිල්වලා ගඟ මිටියාවෙත් ජනතාවෙග් ෙඛ්දනීය තත්ත්වෙය් 
වගකීෙමන්  ගැලෙවන්න ලංකාෙව් ෙබොෙහෝ ෙද්ශපාලන 
පක්ෂවලට බැහැ. ඒ වාෙග්ම සාමාන  ජනතාවටත් ෙම්ෙකන් 
ගැලෙවන්න බැරි ෙහේතුවක් තිෙබනවා. නිල්වලා ගඟ ගැඹුරු 
වන්නට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා, අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම්. ෙම් 
අනවසර වැලි ෙගොඩ දැමීම් සමඟ අද සමහර තැන්වල ගඟ, මුහුදු 
මට්ටමට වඩා පහත් ෙවලා තිෙබනවා. ලවණ ජලය ඉහළට 
එන්නත්, ෙගොවි බිම් විනාශ ෙවන්නත්  ඒක ෙහේතුවක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් හදවත 
වාෙග් තිෙබන වන වැස්ම, සිංහරාජෙය් සහ එහි ආරක්ෂිත කලාප 
තුළ ගස් කැපීෙම් කටයුතු, ඒ වාෙග්ම ගෙඩොල් කර්මාන්තය සඳහා 
ගඟ ෙදපස ඉවුරු කැපීම් වැනි කාරණා නිසා විනාශ වී යාම 
සාමාන  ජනතාවට ෙහේතු ෙවනවා. ඒ නිසා කාටවත් ෙම්ෙකන් 

ගැලෙවන්නට බැහැ. ෙමයින් එක ෙගොල්ලකට  ලකුණු 
දාගන්නටවත්, තව ෙගොල්ලකට ගැලෙවන්නටවත් පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණාවලට විසඳුම් අපි ෙසොයා ගත යුතුව 
තිෙබනවා.   

මාතර නගරයට ෙපොම්ප නැතුව ගුරුත්ව බලෙයන් ජලය 
ෙගෙනන්න ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමා ෙයෝජනා කළා, 
අකුරැස්ස මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය්  ෙදදියගල තුළ ජල 
ෙපොම්පාරයක් ඉදි කරන්න. ෙමොකද, මුහුදු මට්ටමට වඩා මීටර් 
සියයක් උසින් එම ස්ථානය පිහිටා තිෙබන්ෙන්.  එෙහම නම් 
ෙපොම්ප ඕනෑ නැහැ. එෙහම නම් කවදාවත් ලවණ ජලය ගඟ 
ඉහළට ගලා යන්ෙන් නැහැ. නමුත් එදා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
ආණ්ඩුව කැමැති වුෙණ් නැහැ, ෙදොස්තර  විකමසිංහෙග් ඒ 
ෙයෝජනාව පිළිගන්න. ෙමොකද, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට ඒෙකන් 
වාසියක් ෙවයි කියලා. ජල ෙපොම්පාගාරය නාදුගල ඉදි කළා. 
ලවණ  ජලය  එන නිසා දැනටත් අවුරුද්ෙද් මාස තුනක් එය 
වහන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉන් පස්ෙසේ ලවණ ජලය එන 
එක වළක්වන්න බැරිව කද්දූව ජල ෙපොම්පාගාරය ඉදි කළා. 
සමහර  දවසට ඒ ෙපොම්පාගාරයත් වහන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. ඊට උඩින් දැන් බලකාවල ෙපොම්පාගාරයක් ඉදි කරලා 
තිෙබනවා. තව ටික දවසක් යන ෙකොට ඒකටත් ෙම් ලවණ ජලය 
පශ්නය එයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මානව කියාකාරකම් නිසා, ගඟ 
හෑරීම නිසා ග ෙඟ් ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශ දක්වා කිඹුල්ලු ගමන් 
කිරීම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  ඒ කිඹුල්ලු පාසල් දරුවන් අරෙගන 
ගිහින් තිෙබනවා; කාන්තාවන් අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා; පිරිමින් 
අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් මනුෂ -කිඹුල් ගැටුම නිල්වලා ගඟ 
තුළ තමයි පසු ගිය දිනවල වැඩිෙයන්ම සිද්ධ වුෙණ්. එය ෙම් 
කාරණයටත් අඩුවැඩි වශෙයන් බලපා තිෙබනවා.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය තුළ ෙහක්ටයාර් 2,800ක ෙගොවි 
බිම් සහ ජනතාව පදිංචි ෙවලා සිටින භූමිය අනාරක්ෂිත පෙද්ශ 
ෙලසට නම් කර තිෙබනවා. හැබැයි එහි ජනතාවට ඉන්න ඉඩ 
සලසා තිෙබනවා. ඒ ජනතාවෙග් මානව අයිතිවාසිකම් පවා 
උල්ලංඝනය ෙවලා. ෙහක්ටයාර් 2,800ක්  අනාරක්ෂිත ෙවලා. 
ආරක්ෂිත ඉඩම් පමාණය ෙහක්ටයාර් 3,000ට ටිකක් වැඩියි. 
ෙහක්ටයාර් 2,800ක් විතර අනාරක්ෂිත පෙද්ශ බවට පත් කරලා. 
ඒ අනුව ෙම් නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ලාභ පාඩු ගණන් හැදුවාම 
අතීතෙය් දී මහෙලොකු ලාභයක් ෙවලා නැහැ. ලාභයක් එන්න නම් 
අනිවාර්යෙයන්ම එහි තුන්වන අදියර කියාත්මක කළ යුතුව 
තිෙබනවා. අගාමාත තුමා ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන නිසා, 
නිල්වලා ගඟ තුන්වන අදියර කියාත්මක කරගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අගමැතිතුමා මට ෙම් ගැන ෙසොයා බලා 
ඒ කටයුත්ත කරන්න කිව්ව නිසා මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරලා ෙම් කටයුත්ත කර ෙගන යද්දී දැන් අපට තවත් පශ්නයකට 
මුහුණ ෙදන්නට ෙවලා තිෙබනවා.  

ඒ තමයි, නිල්වලා ගඟ ගැන කථා කරද්දී දැන් නිල්වලා 
මිටියාවෙත්  අලුත් ව ාපෘති තුනක් කියාවට නැ ෙඟන්න පටන් 
ෙගන තිෙබනවා. එකක්, සියයට 99ක්ම වැඩ නිමා ෙකොට තිෙබන 
මාතර-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය. පස් දාලා ෙවල් මැද්ෙදන් 
පුරවාෙගන ගිහින් තමයි හැදුෙව්. ඒ නිසා දැන්  ජලවහන රටාවට 
සහ පාරිසරික තුල තාවට එය බලපාලා තිෙබනවා. ඊළඟට 
සෑදීමට ෙයෝජිත මාතර-හම්බන්ෙතොට අධිෙව්ගී මාර්ගය. එය 
ෙකොන්කීට් කණු මත යනවා නම් යම් මට්ටමකින් ෙබ්රා ගන්නට 
පුළුවන්. හැබැයි මාතර දිස්තික්කෙය් අතීත වර්ෂාපතන රටාව 
නිරීක්ෂණය කෙළොත් අවුරුදු 10කට වතාවක් -දළ වශෙයන් 
අවුරුදු 10ක් 12ක් අතර කාලයකදී- මහ ගංවතුරක් ගලා තිෙබන 
බව ෙපෙනනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද්  එක ළඟ -මාස ෙදකක් ඇතුළත-
ගංවතුර ෙදකක් ආවා.  ෙම්, 2015.  මීට කලින් 2003 දී මහ 
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ගංවතුරක්  ආවා.  ඒක මාතර දිස්තික්කයට වාෙග්ම ගාල්ල 
දිස්තික්කයටත්, රත්නපුර දිස්තික්කයටත් බලපෑවා.  

ඊට කලින් 1993 දීත්, 1983 දීත්, 1971දීත්,  1969 දීත් 
ගංවතුරක් ආවා. ඒ වාෙග්ම 1951 දීත් ගංවතුරක් ආවා. 1947 දී 
මහා ගංවතුරක් ආවා. ෙම් ගංවතුර රටාව දිහා බලන ෙකොට දළ 
වශෙයන් අවරුදු 8ත් - 12ත් අතර විචලනය වන මහා ගංවතුරක් 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. කණු උඩ ඉදි කරන අධිෙව්ගී මාර්ගයක් 
තිබුෙණොත් තරමක් දුරට ගං වතුෙරන් ෙබ්ෙරන්න පුළුවන්. හැබැයි, 
සමහර විට පා ෙවලා එන මහා රූස්ස ගස් වැදුෙණොත් අධිෙව්ගී 
මාර්ගයත් ''ෙසත්තෙපෝච්චි ''ෙවයි ද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ.  

 තුන්වන මහා පරිමාණ ව ාපෘතිය තමයි මාතරින් පටන් ෙගන 
කතරගම දක්වා යන දුම්රිය මාර්ගය. දැන් ඒ ඉදි කිරීම් පටන් ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ දුම්රිය මාර්ගය සමහර තැන්වල යන්ෙන් උමං හරහා. 
සමහර තැන්වල යන්ෙන් ෙගොඩබිෙමන්. ෙම් හැෙදන ෙද්වල් එක 
විධියකින් ෙව්ලි වාෙග්යි. ෙව්ලි වාෙග් හැෙදන ෙම්වා කෘෂි 
කර්මාන්තයට බලපාන ආකාරය ගැන වැඩිය කල්පනා කරන්ෙන් 
නැහැ. ඇයි, කල්පනා ෙනොකරන්ෙන්? ෙතත් කලාපෙය් 
විෙශේෂෙයන්ම ගාල්ල, මාතර, හම්බන්ෙතොට වාෙග් පෙද්ශවල 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් භව ෙභෝග -වී ටික ෙව්වා, කුරුඳු ටික ෙව්වා, 
රබර් ටික ෙව්වා, ෙත් ටික ෙව්වා- වගා කරන්ෙන් ආර්ථික ලාභයක් 
ෙවනුෙවන් ෙනොවන නිසායි. නමුත් ෙම් පිළිබඳව බරපතළ විධියට 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් ගම් 
පෙද්ශය ෙකොටෙපොළ නිසා එතුමා දන්නවා, පසු ගිය වකවානුෙව් 
ෙමෙද්රිපිටියත්, අම්පනාගලත්, ෙකොටෙපොළත් මුල් කර ෙගන සිදු 
කරන්න ගිය මහා වින්නැහිය පිළිබඳව. එතුමා ගිහින් ඒ ජනතාව 
මුණ ගැහුණා. මා ගිහින් ඒ ජනතාව මුණ ගැහුණා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි ඒ ගැන කථා කළා. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුෙවෝ 
පිඟාෙන් තිබුණු බත් උණු නිසා තැනින් තැනින් කෑවා වාෙග් 
නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය හා ගිං ගඟ ව ාපාරය ඉවක් බවක් නැතුව 
කරන්ෙන් නැතුව ෙම් ව ාපෘති සෙමෝධානික ව ාපෘති විධියට 
සලකමින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  පරිසරයට වන හානියත්,  ෙම් 
ව පෘති එක්ක බැඳුණු නව අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදක සහ දුම්රිය 
මාර්ගය යන සියල්ලත් සලකමින් තමයි අදාළ කියා මාර්ග ගත 
යුතුව තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කාරණා පිළිබඳවත් අපි අවධානය 
ෙයොමු කරන්න අවශ යි. ඒ මක් නිසාද යත්, ඒ එක කාරණයකදී 
සිදු වන ෙනොසැලකිල්ල, සමහර විට ජනතවෙගන් සිදු වන 
ෙනොසැලකිල්ල අවසානෙය්දී ජනතාවට වාෙග්ම රට කරවන 
අයටත්, විෙශේෂෙයන්ම ඒ පෙද්ශයට පමණක් ෙනොෙවයි සමස්ත 
ලංකාෙව්ම පාරිසරික තුල තාවටත් බලපාන්න පුළුවන් නිසායි. 
ෙමොකද, නිල්වලා ග  ෙඟ් ආරම්භක පෙද්ශය ලංකාෙව් තිෙබන 
එකම ස්වාභාවික වනාන්තරය වන සිංහරාජය මුල් කර ෙගනයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මාතර දිස්තික්කෙයන් නිල්වලා ගඟයි, ගිං 
ගඟයි ෙදකම පටන් ගන්ෙන් සිංහරාජ වනාන්තරය මුල් කර 
ෙගනයි. ෙදනියාය තානායෙම් එක වහලක වතුර වැෙටන්ෙන් ගිං 
ගඟට, අනික් වහෙල් වතුර වැෙටන්ෙන් නිල්වලා ගඟට. එෙහමයි 
කියන්ෙන්. ෙම් ගංගා ෙදකම, එක පැත්තකින් සිංහරාජ 
වනාන්තරෙයන් පටන් ගන්නා නිසාත්, අනික් පැත්ෙතන් සිංහරාජ 
වනාන්තරය ෙලෝක උරුමයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන නිසාත් ඒ 
සියල්ල සලකමින් තමයි තීන්දු ගත යුතු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
උදාහරණයක් දක්වන්න පුළුවන්. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ෙටනසි මිටියාවත පිළිබඳව ලියවුණු සටහනක ෙමෙහම තිෙබනවා:  

"එකිෙනකා සමඟත්, ජලය, එළිය, බලය හා පස සමඟත් වැඩ 
කිරීෙමන් මානවයාට යම්කිසි මිටියාවතක මුහුණුවරත්, එහි 
ජීවිතයත් ෙවනස් කළ හැකිය"  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් නිල්වලා ගං 
මිටියාවෙත් මුහුණුවරත්, එහි ජීවත් වන ජනතාවෙග් ජීවන 
විලාශයත්, ඒ අයෙග් ජීවන පැවැත්මත්,  ඒ අය  ශක්තිමත්ව සුඛිත 
මුදිත කිරීමත් ඒ මිටියාවත ෙවනස් කිරීෙමන් කළ හැකිව 
තිෙබනවා. හැබැයි නිදහස ලබා ෙගන  අවුරුදු 67ක් ගත වුණත්, ඒ 
ෙවනස් වුණු මුහුණුවර විධියට මාතර දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ලැබී 
තිෙබන්ෙන් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. කඩවැද්දුව ආර හරහා 
සහ කඩවැද්දුව ව ාපාරය හරහා ෙකරුණු ෙගොවි බිම් ටික හැරුණු 
ෙකොට, අනිකුත් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවලට නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය 
හරහා සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙශෝචනීය තත්ත්වයක් විනා 
යහපත් තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.  

2012 ෙදසැම්බර් 03වන දා  මා ෙම් ගරු සභාෙව් වාරිමාර්ග හා 
ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය්ත්, ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත ාංශෙය්ත්, පරිසර අමාත ාංශෙය්ත් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී නිල්වලා ගඟ 
ව ාපාරය ගැන විතරක් විනාඩි 55ක් තිස්ෙසේ කරපු සමස්ත කථාවම 
සභාගත කරන ෙලස මා ඉල්ලනවා. 2012 ෙදසැම්බර් මස 03වන 
දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2131 තීරුෙව් සිට 2148 තීරුව දක්වා මා 
සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් තුළ 
අද මට විනාඩි 55ක් කථා කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඊට වඩා අඩු 
කාලයක් තමයි මට කථා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.  

තවත් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ට කාලය  ලබා දිය යුතුයි.  මාෙග් 
ඔර්ෙලෝසුවට අනුව දැනටත් විනාඩි 29යි තත්පර 15ක් මා කථා කර 
තිෙබනවා. ඒ නිසා  දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 

සංක්ෂිප්තව නැවත සඳහන් කෙළොත්, නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමය කියාත්මක කරන විට  ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශය තුළ ජලය 
එක්තැන් කරන - ජලය එකතු කරන- ස්ථාන නිර්මාණය කළ යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය්ත් තිෙබන එවැනි 
ස්ථාන වන සමරෙදනිය ජලාශය හා බැඳුණු තවත් ජල පද්ධති, 
කුඩා වැව් නිර්මාණය කර ගන්න ෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙව්ලි 
නිර්මාණය කර ගන්න ෙවයි. ලවණ ජලය ඉහළට ගමන් කිරීම 
නතර කිරීම  සහ හකුළන්න  පුළුවන් ආකාරයට ලවණ බාධකය 
ෙයොදා ගන්න ෙවයි.  නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය හුදු ගං වතුර 
වැළැක්වීෙම් ව ාපාරයකින් ඔබ්බට ෙගොස්, බහුකාර්යය ෙයෝජනා 
කමයක් දක්වා ඉදිරියට ෙගන යා යුතුව තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් ගංගා නිම්න 9ක් 
ගැන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙලෝක බැංකුව සමීක්ෂණයක් කරනවා. 
එයින් එකක් තමයි නිල්වලා  නිම්නය. ෙලෝක බැංකුව ෙනොෙවයි, 
ඕනෑ බැංකුවකින් ඇවිල්ලා -ෙපොම්පරිප්පුෙවන් හරි කමක් නැහැ- 
ෙම් සමීක්ෂණ කළත් අපට පශ්නයක් නැහැ. ෙකොෙහන් 
විෙශේෂඥයන් ඇවිල්ලා බැලුවත් කමක් නැහැ. ෙපොත්ත සුදු හරි, 
ෙපොත්ත රතු හරි, ෙපොත්ත කළු හරි ඕනෑ විෙශේෂඥෙයක් ඇවිල්ලා 
බැලුවත් කමක් නැහැ. හැබැයි, ගම්වල ෙගොවි සංවිධානවල, 
පාරම්පරික ෙගොවීන්ෙග් අදහස් ගැනත් ඒ අය සලකා බලන්න 
ඕනෑ.ඉහළ ජලාධාර පෙද්ශෙය් ෙරොටුඹ, පනාකඩුව, ෙදන්කන්දලිය  
වැනි පෙද්ශවල ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තිෙබන බවට සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා මාත් සමඟ එකඟ ෙව්වි. පළමුවැනි 
විජයබාහු රජතුමා කීර්ති කුමාරයා විධියට රම්මෙල්කන්ද සහ 
පනාකඩුව පෙද්ශවල සැඟවී කටයුතු කළා. ඒ විජයබාහු 
රජතුමාෙග් පරම්පරාවලින් පැවත එන ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අද ඒ 
පෙද්ශවල ඉන්නවා.   
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් සභාෙව් සමහර අය  පනාකඩුෙව් ඓතිහාසික තඹ සන්නස 
ගැන දන්නවා ඇති. සමහර අය ඒ ගැන ෙනොදන්නවා ෙවන්න 
පුළුවන්. පාසල් යන කාලෙය් අෙප් සිංහල ෙපොෙත්ත් ඒ ගැන 
තිබුණා. ඒ කථාව ෙම්කයි. ෙගොවිෙයක් කුඹුර ෙකොටද්දී ඔහුෙග් 
උදැල්ෙල් ''ටකස් '' ගාලා යමක් වැදුණා.  ඒක අර ෙගන බැලුවාම 
හිතුෙව් රත්තරන් තහඩුවක් කියලා. ෙහොඳ ෙව්ලාවට ඒ මනුස්සයා 
ඒ මුළු තහඩුවම කැපුෙව් නැහැ. දැන් එෙහම ෙදයක් වුණා නම් 
රත්තරන් ෙහොයන්න කියලා කපලා, කපලා -අර මීෙයෝ කඩදාසි 
කපනවා වාෙග්- තඹ තහඩුව නැති භංගස්ථාන කරනවා. 
වාසනාවකට, ඒ තහඩුෙව් ෙකොනක් විතරක් කපලා ඇඳක් යට දමා 
තිබුණා. ෙගදර මිනිසුන්ට ෙලඩ හැෙදන ෙකොට ''ෙම් නිසා තමයි 
ෙලෙඩ්'' කියලා හිතා විසි කරන්න පවා ගියා. නමුත්  අවසානෙය් 
පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒක ලැබුණා. කීර්ති කුමාරයා 
රම්මෙල්කන්ද සහ ඒ පෙද්ශවල සැඟවී සිටි යුගෙය්දී ඔහු රැක බලා 
ගත් පුද්ගලයා -බුදල්නා- ෙවනුෙවන් ඒ පෙද්ශෙය් ගම්වර තිළිණ 
කිරීෙම් ඔප්පුව තමයි ඒ හමු වුණ තඹ සන්නෙසේ තිබුෙණ්.  ඒක 
තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු ලිඛිත ඔප්පුව  ෙසේ සැලෙකන්ෙන්. 
ෙම් නිල්වලා ගඟ සහ ඒ ජලාධාර පෙද්ශය අෙප් ජීවිතෙය්, අෙප් 
ආත්මෙය්, අෙප් සංස්කෘතිෙය් ෙකොටසක් කියලා මා කිව්ෙව් ඒකයි.  
ෙමවැනි ස්ථානවල එවැනි සංස්කෘතිමය කාරණා තිෙබනවා.  

ෙම් සියල්ල සලකමින්, වඩා සංවිධිතව, වඩා සෙමෝධානිකව 
නිල්වලා ගඟ ව ාපාරය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පැරණි 
සාම්පදායික ෙගොවීන්ෙග් සහ ෙගොවි සංවිධානවල අදහස්-උදහස් 
සලකමින්, ෙදස් විෙදස් අනුගාහකයන්ෙග් අනුගහය ලබා ගනිමින් 
ජනතාවාදී ආකාරෙයන් කියාවට නැඟිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
පාරිසරික තුල තාව, පාරිසරික පද්ධති, ගහ-ෙකොළ, සතා - සීපාවා 
රකිමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කළ යුතුයි කියා මා ෙමම 
සභාවට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ෙයෝජනා කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.40] 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු නලින්ද ජයතිස්ස මන්තිතුමාෙගන් 

අවසරයි. යම් පමාණයකින් නිම කරන්නට කටයුතු කළ නිල්වලා 
ව ාපෘතිෙය් ඉතිහාසය සහ සමාජ විපර්යාසයන් පිළිබඳව කථා 
කරමින්, එය නැවත ආරම්භ කරන්නට වුවමනා වැඩ පිළිෙවළ 
පිළිබඳව, නිල්වලා මිටියාවෙතන් බිහි වුණු මා හිත මිත බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්නට ලැබීම ගැන, 
ගිං ගඟ මිටියාවෙත්, නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදුණු ෙකෙනකු 
හැටියට මා  සතුටු වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප දන්නවා ෙගොන්ගල 
කන්ෙද් එක් පැත්තකින් නිල්වලා ගඟ ආරම්භ වන බව. එය 
ෙදනියාය, ෙමොරවක, පිටබැද්දර හා අකුරැස්ස හා  නගර ආශිතව 
පහළ ට බැස ෙගොස්, මාතර නගරය හරහා ගලා බසිමින්, ෙතොටමුණ 
පෙද්ශෙයන් මුහුදට ගලා යනවා. ෙගොන්ගල කන්ෙද් අනික් 
පැත්ෙතන් ගිං ගඟ ආරම්භ ෙවලා, ෙනළුව, තවලම හරහා, මා 
ඉපදුණු මාපලගම, නාෙගොඩ පෙද්ශය හරහා ගලා ගිහින්, 
ගිංෙතොටින් මුහුදට වැෙටනවා. ෙගොෙනකුෙග් සිරසක් විධියට තමයි 
භූෙගෝලීය වශෙයන් ෙගොන්ගල කන්ද නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්. 
වසර ෙදදහස් පන්සිය ගණනක් වූ ඈත අතීතය පිළිබඳව කථා 
කරන අප හැම ෙකෙනක්ම දැන ගන්නට ඕනෑ, වාරි කර්මාන්තෙය් 
අද්විතීය තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළ ජාති හිෛතෂීන් ෙම් රෙට් 
සිටි බව. අභ න්තර මුහුදු වැනි පරාකම සමුදය, තිසා වැව, ෙයෝධ 
වැව, කලා වැව වාෙග් නිර්මාණ ෙම් රෙට් ෙගොඩනංවපු වීෙරෝදාර 
නිර්මාණකරුවන් ශී ලාංකීය ඉතිහාසය තුළ බිහි වුණා.  

1980 දශකෙය් ආරම්භ කළ ෙමම නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා 
කමෙය් වාෙග්ම, මා නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල දිස්තික්කෙය් චීන 
ආධාර කමය යටෙත් ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 
කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් ආරම්භ කළ ගිං ගඟ ෙයෝජනා කමෙය්ත් 
අසාර්ථක තැන් බහුලව දකින්න ලැෙබනවා.  ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා අදහස් පකාශ කළා වාෙග්ම, ෙම් ෙයෝජනා කම 
ෙදකන්ම එක පැත්තක් ගැන විතරයි බැලුෙව්.  

නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමයට මුල්ගල තැබීෙම් උත්සවය 
1982 වසෙර්දී අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරින් පැවැත්වුණා. එහි පධාන 
අමුත්තා වුෙණ් දිවංගත ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයායි. එම උත්සව සභාව ඇමතූ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිවරයා කිව්ෙව් ෙමොනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, 2011.09.05 දින "දිවයින" පුවත් පෙත්  
"ෙද්ශපාලනෙය් ෙමෙතක් කථාව" නමැති ලිපි ශීර්ෂය  යටෙත් 
පළවු එම ලිපිෙයන් ෙකොටසක්  මා උපුටා දක්වන්න කැමැතියි.   
 එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

" .......  ෙම් නිල්වලා ගඟ ෙබොෙහොම සැර පරුෂයි. පෙද්ශෙය් මහ 
ජනතාවට ෙබොෙහොම අරියාදු කරනවා. ෙමයා මට්ටු කරනවා කියා කියා 
හිටපු ෙදොස්තර විකමසිංහ මහත්තයාව පරාද ෙවනතුරුම ඒක කරන්න බැරි 
වුණා. ඒත් උන්නැෙහේෙග්ම පරපුෙර් දයානන්ද විකමසිංහ මහත්තයට ඒක 
හැබෑවටම කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒක ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාව ලබපු 
විශිෂ්ට ජයගහණයක්." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම 
ලිපිය සභාගත* කරනවා.  

එදා ආරම්භ කළ ඒ වැඩ පිළිෙවළ, ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මැතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සිහිනය සැබෑ කරන්නට 
දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමාට වුණත් පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. අප අගය කරන, ගරු කරන, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් 
නායක ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් 
අනුව, දයානන්ද විකමසිංහ මැතිතුමා ආරම්භ කළ ෙම් ෙයෝජනා 
කමය - අකුරැස්ස පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මා මිත බුද්ධික 
පතිරණ මැතිතුමාෙග් ඒ සිහිනය-  වත්මන්  අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගමැති ධුරය දරන ෙම් කාලෙය් අවසන් කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඒ දවස්වල සමාජ 
අධ යනය විෂය සඳහා වලව, ඉඟිනියාගල වැනි බහුකාර්ය 
ෙයෝජනා කම පිළිබදව ඉෙගනගත්තා මට මතකයි.  ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමා පකාශ කළා වාෙග්, ෙම් ෙයෝජනා කමවලින් 
ඉලක්ක කළ යුත්ෙත් එක් අරමුණක් පමණක් ෙනොෙවයි. වී 
නිෂ්පාදනය සඳහා ජලය ලබා ගැනීම, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවීමට විදුලි බලය, පානීය ජලය ලබා ගැනීම වාෙග් ඉතා 
පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළවල් කිහිපයක් ෙමම ෙයෝජනා කම තුළින් 
අප සපුරාගත යුතුයි. එදා නිල්වලා ගඟ ව ෘපෘතිය තුළින් බැට කාපු 
කී ෙදෙනක් අද ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවාද 
කියලා බලන්න.  

අප ෙත්, රබර් වැනි වැවිලි ගැන කථා කරනවා. මහා ෙලොකු 
අභිමානයකින් කථා කරන, වසර 2,500ක සංස්කෘතික 
සභ ත්වෙයන් අපට උරුම වුණු වී වගාව අද ඉතාම කනගාටුදායක 
තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්. අප වීවල සහතික මිල ගැන කථා 
කරනවා. බලන්න, ෙම් තරම් සරුසාර පසක්, ෙම් තරම් ලස්සණ 
ජල ධාරා සහිත ගංගා, ඇළ, ෙදොළ තිෙබන රටක් ෙලෝකෙය් ෙවන 
ෙකොෙහේවත් තිෙබනවා ද?  
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ගාල්ල රිච්මන්ඩ් 
විද ාලෙය් අධ ාපනය ලබන කාලෙය් -1970 දශකෙය් මැද 
භාගෙය්- දවසක අප ලංකාගමට ගිය ආකාරය මට මතකයි. අප එදා 
සුමනදාස අෙබ්විකම කියන අෙප් හිටපු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙග් 
ආදරණීය පුතාත් සමඟ ෙමොරවකට ගිහින්, ෙදනියායට ගිහින්, 
ෙදනියාෙයන් පල්ෙලගමට ගිහින්, අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියපු 
ෙමෙද්රිපිටිය ඔස්ෙසේ, අර ලසස්ණ දිය දහරවල් පසු කරමින්, 
කුඹුක් ගස්වල ෙසවණ විඳිමින්, ඒදඬුවලින්  එය තරණය කළා.  

එදා ගිං ගඟ ෙබොෙහොම නිසංසල ආකාරෙයන් ගලාෙගන ගියා.  
නාෙගොඩ පෙද්ශෙය් ඉපදුණු මමත්, ඒ වාෙග්ම  එම පෙද්ශෙයන් 
බිහිවුණු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමතිතුමා වැනි අයත්,   අපි එදා 
ජීවත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා මම කල්පනා කරනවා. දින 
ගණන්,  සති ගණන්, ගංවතුෙර්  ඔරු කෙඳේ එල්ලිලා හිටපු යුගයක්,  
කන්න ෙබොන්න නැතිව ෙමොනවා හරි  ක්ෂණික ආහාරයක්,  පාන් 
කෑල්ලක් කාලා ජීවත් වුණු යුගයක්  තිබුණා. ගිං ගඟ පිටාර ගලලා, 
ෙදෝෙර් ගලලා යනෙකොට අපට ඇත්ත වශෙයන්ම ෙව්දනාවක් 
දැනුණා. ගිං ගෙඟන් ෙපෝෂණය වුණු,  බතින් බුලතින් ෙපෝෂණය 
වුණු  පෙද්ශයක මිනිස්සු හැටියට අපි එදා ගිං ගඟට ශාප කළා. 
නමුත් එදා අපට ලැබුණු ආශීර්වාදයක් ෙලස සලකපු,  චීන ආධාර 
යටෙත් සැලසුම් කළ  ගිං ගඟ ෙයෝජනා කමයට ෙමොකද වුෙණ්? 
ඒකත් අසාර්ථක වුණා. වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉතාමත්ම 
දක්ෂතා තිෙබන පවීණයන් ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක 
සිටින ඉංජිෙන්රුවරුන් සමඟ  සටන් කරන්නට පුළුවන්, ඒ 
අභිෙයෝග ජය ගන්නට පුළුවන් කණ්ඩායමක් අපට සිටිනවා. 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා  ෙම් 
අවස්ථාෙව්  ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ෙම් අහිමි වූ ව ාපාරය  නැවත 
ආරම්භ කරන්න ෙහොඳ සිංහලයකු හැටියට එතුමාට ෙලොකු 
ශක්තියක් තිෙබනවා.  

හැම රජයක්ම ෙම් ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. 
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් ෙම් කටයුත්ත කරන්න 
ෙලොකු ඕනෑකමක් තිබුණා. නමුත් දකුෙණ් ෙකෙනකු හැටියට 
එතුමාටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න බැරි වුණා. එදා එතුමන්ලා ෙම්  
ගැන සාකච්ඡා කරපු ආකාරය පිළිබඳව ෙතොරතුරු මා ළඟ 
තිෙබනවා. 2012 මාර්තු 26 වැනිදා එතුමා ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ 
කරන්න සූදානම් වුණා. නමුත් ෙඛ්දවාචකයක් හැටියට ඒවා 
සියල්ල හමස් ෙපට්ටියට ගියා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා  ෙගනා ෙමම  ෙයෝජනාව අපි 
ෙයෝජනාවක් හැටියට පමණක්  සථ්ිර කරලා මදි.  මා කලින් කිව්වා 
වාෙග් ෙම් ෙයෝජනා හමස් ෙපට්ටිෙය් තිබුෙණොත් තවත් අවුරුදු 
ගණනකට පසුව අතීතය පිළිබඳව කථා කරලා යම්කිසි සතුටක්, 
වින්දනයක් ලබනවා හැෙරන්නට ෙවන කිසිම ෙදයක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් කාරණාව පිළිබඳව මීට වඩා කල්පනා 
කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සඳහන් කළ යුතු කාරණා 
රැසක් තිෙබනවා. නිල්වලා නිම්නෙය් ගං වතුර උවදුර වැළැක්වීම 
සඳහා පාෙයෝගික වැඩසටහනක් ෙනොවුණු "නිල්වලා ගඟ 
ව ාපාරය" නිසා බරපතළ හානි සිදු වූෙය් වී ෙගොවිතැනටයි. 1980 
දශකය ආරම්භක අවධිෙය් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙගන බැලුවිට මාතර 
දිස්තික්කය තුළ විතරක් ෙහක්ටයාර්  20,000ක් - 25,000ක් අතර 
කුඹුරු පමාණයක් වී වගා කරලා තිෙබනවා. 1990 - 2000 වසර 
වන විට ෙමම පමාණය ෙහක්ටයාර්  15,000  සිට 17,000ක් දක්වා 
පහළ වැටුණා. ෙමයට මූලික ෙහේතුව  වුෙණ් වාරි ජලය සැපයීම 
පිළිබඳව වැඩසටහනකින් ෙතොරව, නිල්වලා ගංගාෙව් පහළ 
නිම්නයට එක් වන ජලය ෙපොම්පාගාර තුනකින් මුහුදට ඇද 
දැමීමයි. ෙමයින් පෙසේ ආම්ලිකතාව වැඩි ෙවලා වී වගාවට නුසුදුසු 
පසක් නිර්මාණය වුණා. ඉදිකළ ෙපොම්පාගාර වසර දහයක් යන විට 
අකීය වුණා. ෙම් නිසා ආරක්ෂිත පෙද්ශවල වැසි ජලය හිස් කිරිමට 

ෙනොහැකි වුණා. ෙම් නිසා ආරක්ෂිත හා අනාරක්ෂිත පෙද්ශ 
නිරන්තරෙයන් ජලෙයන් පිරී ඉතිරි ගිය පෙද්ශ බවට පත් වුණා. 
ෙමවැනි වාතාවරණයක් තුළ 1990 - 2010 වසර 20 තුළ නිල්වලා 
නිම්නෙය් පුරන් කුඹුරු වගා කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, කාෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව, දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අධිකාරිය හා රාජ ය ෙනොවන සංවිධාන අති විශාල 
මුදල් පමාණයක් වැය කළා. ස්වභාවික වැසි ලැබිලා එක් 
කන්නයක් සාර්ථක වුවෙහොත් ඊළඟ කන්නය ජලය ෙනොලැබී 
යාෙමන් අසාර්ථක වනවා. වසර 20ක් තුළ එක් වරක් වගා කළ 
කුඹුරු යායක් තවත් වරක් වගා කළ ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිබුණා. මම හිතන විධියට වතුර වැඩි වීම නිසා ෙහෝ එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙමවැනි අභිෙයෝග රාශියකට 
අපට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා.  

2008 යල කන්නෙය් කිරල කැෙල් ව ාපාරෙය් කුඹුරු අක්කර 
201ක් වගා කිරීම සඳහා ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව වල් 
නාශක සඳහා පමණක් රුපියල් 2,69,500ක් ද, බිත්තර වී සඳහා 
රුපියල් 32,00,000ක් ද, 130 ෙදෙනකු අතර ෙබදා දීලා තිෙබනවා. 
මඩිහ ෙගොඩගම ෙගොවිජන ෙක්න්ද බල පෙද්ශෙය්  - කිරල කැෙල් 
- පුරන් කුඹුරු වගාව සඳහා රුපියල් 4,31,000ක් ද, මැද 
උයන්ෙගොඩ ෙගොවිජන ෙක්න්ද බල පෙද්ශය සඳහා රුපියල් 
169,000ක්  බිත්තර වී සඳහා ද ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
කටයුතු තුළින් අසාර්ථක පයත්නයක් දරන්න උත්සාහ කළා.  
ඇත්ත වශෙයන්ම ඉදිරිෙය් දී අපට ෙම්වාෙය් පතිඵලය  අත් 
විඳින්නට සිදු ෙව්වි. විශාල වශෙයන් ණය ආධාර ෙම් රටට 
ගලාෙගන එනවා. විශාල වශෙයන් එෙහම ණය ආධාර අෙප් රටට 
ගලාෙගන ඒම නිසා අපට එම ණය වාරික ෙගවීම ෙලොකු පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙම් කාරණය ගැනත් ෙදවතාවක්, තුන් 
වතාවක් හිතන්න අපට සිදුෙවලා තිෙබනවා,  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ  මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්, -
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතුමා ළඟ තියා ෙගන මා කියනවා ෙනොෙවයි.
- මමත් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයකු ෙලස ෙද්ශපාලනය 
ආරම්භ කරලා, අවුරුදු ගණනාවක් පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළ 
ෙකෙනක්. වාරි මාර්ග ව ාපෘතිවලට අප ලක්ෂ ගණන් වාර්ෂිකව 
වියදම් කළා. හැබැයි, රුපියලකවත් පතිඵල අපට ලැබුෙණ් නැහැ. 
අද හැම තැනම මුඩු බිම්. නිල්වලා ගං නිම්නය විතරක් ෙනොෙවයි. 
ගිං ගඟ නිම්නය බලන්න. ෙමොන තරම් අපූරූ සාරවත් පසක් 
තිබුණත් නිදහසින් පස්ෙසේ අපට ඒවා අවශ  විධියට 
කළමනාකරණය කරන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි විෙද්ශිකයන්ට ෙචෝදනා කළාට, ඉංගීසින්ට 
ෙචෝදනා කළාට ඇත්ත වශෙයන්ම ඉංගීසින් ඇති කරපු ඇතැම් 
ෙද්වල්වල පතිඵල අපි අදත් භුක්ති විඳිනවා.  ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ඌව පෙද්ශෙය් ෙවල් ලක්ෂයක් අස්වැද්දුවාය කියලා 
අභිමානෙයන් අද කථා කරනවා. ෙමොනරාගල  දිස්තික්කය වාෙග් 
පෙද්ශවල ඒ අභිමානය නැවත ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපි 
කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ෙම් 
ගරු සභාෙව් වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත  ගරු 
විජයමුණි ෙසොයිසා මැතිතුමා ඉන්න ෙවලාෙව් මා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ජාතික ආණ්ඩුව තුළින් ලැෙබන විශාල මුදල් පතිපාදන 
ඉතාමත්ම නිවැරදිව කළමනාකරණය කරලා, නිවැරදිව 
හසුරවන්න පුළුවන්කමක් අපි සියලු ෙදනාට තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ 
හැකියාව අපට තිබුෙණ් නැහැ.  අපි අතීතය ගැන හඬා වැලපිලා 
වර්තමානය ගැන කථා කරනවා; අනාගතය පිළිබඳව කථා 
කරනවා. අනාගතය පිළිබඳව අපට හිතන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අගාමාත තුමාෙග්ත්, 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් යහ පාලන ආණ්ඩුව යටෙත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අකාර්යක්ෂමතාෙවන් ෙතොරව, මූල  පාලනෙය් විනිවිදව කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තුළ විෙශේෂෙයන් කලාප 45ක 
විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක වන ෙම් ෙවලාෙව් මා ෙයෝජනා 
කරන්ෙන්, විෙද්ශ රටවලින් අපට ලැෙබන ෙකෝටි පෙකෝටි 
සංඛ ාත මුදල අරපිරිමැස්ෙමන් වියදම් කරන්න අවශ  ව ාපෘති 
අපි නිර්මාණ කරන්න ඕනෑ බවයි. නමුත්, අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
සල්ලි ලැබුණාට පස්ෙසේ ව ාපෘති සැලසුම් කිරීමකුයි. අද ඒ නිසා 
තමයි විමධ ගත මුදලක් ලැබුණත්, ෙමොන මුදලක් ලැබුණත් මාස 
තුෙනන්, හතෙරන් වැෙඩ් ඉවර කරන්න අවශ  සැලසුම් අප ළඟ 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි, අපට ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ කියාත්මක කළ යුතු 
සැලසුම් සකස් කරන්න බැරි?  

ලංකාෙව් අපි ෙතෝරා ගත යුතු වඩාත් ගැළෙපන වාරි ව ාපෘති 
ෙමොනවාද කියන එක ගැන අපි හැම ෙකෙනක්ම කථා කරනවා. 
අපි මහ ෙලොකුවට විෙද්ශගත ෙවලා කියනවා, සම්මන්තණවල දී 
කියනවා, "ෙම් රට තමයි ෙහොඳ සරුසාර ෙපොළවක් තිෙබන, ජල 
වහනය ෙහොඳට ලැෙබන, හිරු රශ්මිය ෙහොඳට ලැෙබන රට. ෙම් 
රෙට් ඕනෑම ෙදයක් වගා කරන්න පුළුවන්" කියලා. ඒ වාෙග් 
පුරසාරම් කථා කරන අපි නිදහසින් පස්ෙසේ ෙගවී ගිය දශක 
හයහමාරක කාලය තුළ ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමොනවාද කරලා 
තිෙබන්ෙන් කියා ආපස්සට හැරී බලන්න ඕනෑ. තවමත් අපි 
නැෙවන් කටට එන ෙතක් බලාෙගන ඉන්න යුගයක ජීවත් 
වන්ෙන්. එදා අපි කථා කරපු, අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය් 
රචනාවලට ලියපු කරුණු අපට සිහිපත් වනවා. නමුත්, ඵලදායි 
කිසිම ෙදයක් කරන්න පුළුවන්කමක් අපට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
අපි හඬා වැලෙපනවා විතරයි. සමාජ සුභසාධන රාජ යක් තුළ අපි 
සමෘද්ධිය, ජනසවිය වැනි විවිධ සමාජ සුභසාධ න කටයුතු 
ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් මුදල් වැය කරනවා. ඒත්, අඩු 
ගණෙන් ඇයි අපට ෙමවැනි කටයුත්තකට අත තියන්න 
පුළුවන්කමක් ෙනොලැබුෙණ්? ඒ නිසා අද අපට තිෙබනවා විදුලිය 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, 
වෙරක තිබුණා ගිං ගඟ ෙනළුව පෙද්ශෙයන් හරවලා මාතර 
දිස්තික්කය හරහා හම්බන්ෙතොටට වතුර ෙදන්න ෙයෝජනාවක්. එහි 
අභිෙයෝගාත්මක පශ්නයක් තිෙබනවා. ගාල්ල දිසත්ික්කය ගත්තාම 
තව අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට පැය 24ම වතුර ෙදන්න බැරි 
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා දවසට පැය ෙදකක් ෙහෝ තුනක් පමණක් 
වතුර පාවිච්චි කරන්න සිදුවන තත්ත්වයකට පත් වනවා. ගාල්ල 
දිස්තික්කෙයන්  ගිං ගඟ ගැලුවත් ගාල්ෙල් ජල ව ාපෘතිය නැවත 
කියාත්මක කරන්න කටයුතු කර නැහැ. මහ ගාල්ල ජල ෙයෝජනා 
කමයට විතරක් මිලියන 5,400ක් -ලක්ෂ 54,000ක්- අද අවශ  
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මුදල් තුළින් මහ ගාල්ල ෙයෝජනා කමෙය් 
ෙතවැනි අදියර - third stage - අපට පටන් ගන්න තිෙබනවා. ඒ 
නිසා එක එක පෙද්ශවලට වතුර හරවන ෙකොට අපි බලන්නට 
ඕනෑ, අනාගතෙය්දී ෙම්ෙකන් කුමන පතිඵලයක් ලැෙබයිද, ගාල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව අප ෙකොයි ආකාරෙයන් සුරක්ෂිත කළ යුතු 
ද කියලා. 

උමා ඔය ව ාපෘතිය පිළිබඳ පශ්නයක් තිබුණා. උමා   ඔය 
ව ාපෘතිෙය් දී බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඉඳලා හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ගන්න ෙකොට ඉතාමත්ම දැඩි බලපෑම් තිබුණා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග 
ඉදි ෙවලා, පෙද්ශ සංවර්ධනය වන ෙකොට ඉතාමත් ලස්සන තුරු 
ලතා, ඒ එක්කම වෘක්ෂ විනාශ ෙවමින් යනවා. මට හිෙතනවා තව 
අවුරුදු 25ක් යන ෙකොට අපට අඬන්න සිද්ධ වන, කඳුළු සලන්න 
සිද්ධ වන තත්ත්වයකට පත් වන්න සිදු ෙවයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
හැම එකක්ම පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා අරෙගන, ශක තා 
අධ යනයකින් පසුව නියම විධියට කළ යුතුයි. ඒවාෙයන් ෙතොරව 
කටයුතු කිරීම නිසා තමයි විශාල මුදල් කන්දරාවක් අපට අහිමි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ආකාරයට අෙප් පරිසරය විතරක් ෙනොෙවයි, 
අෙප් සියල්ල අපට අහිමි ෙවලා යම් දිෙනක අපට සියදිවි නසා 

ගන්න සිදුවන තත්ත්වයට පත් ෙවන වකවානුවක් ෙම් රෙට් 
නිර්මාණය ෙවනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙම් කාෙලෝචිත ෙයෝජනාව 
ෙගන ආෙව්, ෙම් ආණ්ඩුව ආරම්භ කළ කාලෙය්යි. ෙම් අවසාන 
කාලය ෙනොෙවයි. එම නිසා තව අවුරුදු හතරක්, පහක් තිෙබනවා. 
ෙම් රටට විවිධ ෙද්වල්වලට ෙනොෙයක් රටවලින් විෙද්ශ ආධාර 
ෙදනවා. අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කරවීමට, ඒ එක්කම ෙවනත් 
සමාජ සුභසාධන කටයුතුවලට එෙසේ විෙද්ශ ආධාර ලබා ෙදනවා. 
එෙසේ වුණත් ගරු වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත තුමනි, අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකර ෙම් ගිං ගඟ ව ාපාරයත්, නිල්වලා ගඟ ව ාපාරයත් 
නැවත ඵලදායී විධියට, බහුකාර්ය ෙයෝජනා කම ෙදකක් හැටියට 
ආරම්භ කිරීමට අවශ  කරන වටපිටාව, පසුබිම නිර්මාණය 
කරන්නට ඔබතුමන්ලා උනන්දු ෙවන්නය කියා.  ෙමොකද, ඉදිරි 
කාලය ෙබොෙහොම භයානකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙත් ගැන කථා කරන 
ෙකොට ෙම් ගරු සභාෙව් යකා නටනවා. ෙත් මිල පිළිබඳව කථා 
කරන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදවනත් කරමින් අපි දඟලනවා. 
ෙමතැන ෙනොෙයක් පශ්න කියනවා. ඒ සම්බන්ධව අද හැම පුවත් 
පතකම සඳහන් ෙවලා තිෙබන ආකාරය අප දකිනවා. ඇයි, 
ෙදයියෙන් ෙත් මිෙලහි යම් කිසි අවපාතයක් ෙවනවා නම්, 
අවපමාණයක් ෙවනවා නම් අපි ඒකට විකල්ප, විසඳුම් 
ෙසොයන්නට ඕනෑ ෙන්ද? අපි ෙම් තිෙබන සම්පත් ටික 
පෙයෝජනයට ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක පිළිබඳව අපට 
හිතන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙත්, රබර්, ෙපොල්වලට, 
ඇඟලුම්වලට යට ෙවලා කටයුතු කළ යුගය අප අවසන් කළ යුතු  
ෙවනවා. ෙම් රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කෘෂි කර්මාන්තෙයන්ය 
කියා අපි කථා කරනවා. අපි එෙසේ කථා කළාට, කෘෂි කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන්, වාරිමාර්ග කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙයන් 
ෙකොපමණ මුදලක් ෙවන් ෙවනවා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. 
අධ ාපනයට හතර ගුණයක් ෙවන් කරන ෙකොට, ෙසෞඛ යට 
තවත් ෙදතුන් ගුණයක් ෙවන් කරන ෙකොට කෘෂි කර්මාන්තයත්, ඒ 
වාෙග්ම වාරි කර්මාන්තයත් නිවැරදිව හසුරුවන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්න අපි කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙම් ගමන යන්න සිදු වී 
තිෙබන්ෙන් ෙමවැනි  වූ විවිධ අර්බුද මධ ෙය්යි. එම නිසා ෙම් ගරු 
සභාවට ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධව එතුමාට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද 
කරමින් එය නැවත සිය දහස්වරක් ස්ථිර කරනවා. ෙමය යුගෙය් 
අවශ තාවක් හැටියට හඳුනා ෙගන, කල් ෙනොයවා අද ෙහටම අප 
ෙම් සඳහා අවශ  මූලික සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ෙම් 
සම්බන්ධව කාලයක් තිස්ෙසේ සිදු වුණු විවිධ ෙතොරතුරු ඇතුළත් 
ෙනොෙයක් වාර්තා තිෙබනවා; විෙද්ශ රටවලින් ඇවිත් ෙම් 
සම්බන්ධව සමීක්ෂණ කර තිෙබනවා; වාරිමාර්ග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්නා ඉතාම දක්ෂ ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් ඒ 
සඳහා අවශ  සිතියම්ගත කිරීම් සිදු කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 
ඉතිහාසයත් එක්ක බද්ධ වුණු ෙබොෙහෝ ෙතොරතුරු එකට එකතු 
කර සූදානම් කර තිෙබනවා. මම දැක්කා, මව් ආර වාරි ෙයෝජනා 
කමය කියාත්මක කරන ෙකොට, එම ෙයෝජනා කමය තුළින් වතුර 
ටික ලබා ෙදන්න ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ට ෙමොන තරම් 
හැකියාවක් තිබුණා ද කියා. එෙහම නම් අපි අප ගැන අවතක්ෙසේරු 
කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. ජාතියක් හැටියට නැඟිටින්නට, ශී 
ලාංකිකයන් හැටියට ජාති ෙභ්දයක් නැතුව නැඟිටින්නට අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබන අවස්ථාවක්, ෙම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අටවැනි පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නවක මන්තීවරෙයකු හැටියට මා පැමිණිෙය්, ෙම්වාෙයන් බැට 
කාලා, දුක් විඳලා, ෙල්, කඳුළු, ඩහදිය ෙහළා විෙශේෂෙයන්ම ෙත් 
දල්ෙලන්, රබර් කඳුෙලන් විතරක් ෙනොෙවයි, වී ෙගොවිතැනින් 
ජීවත් ෙවන මිනිසුන්ෙග් ඡන්ද ගත්ත ෙකෙනකු හැටියටයි. එෙසේ 
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ඇවිල්ලායි, අපි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් කථාව කියන්ෙන්. ඒ 
නිසා මුළු මහත් රෙට්, ජාතිෙය් වාසනාවකට ෙම් රජය පත් වුණා 
වාෙග්ම, ෙම් රෙට් සුවාසූ දහසක් ජනතාවෙග් අභිමතාර්ථයන්, 
පාර්ථනා ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න 
එන්නය කියා මා සියලු ෙදනාටම ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ 
සඳහා සියලු ෙදනාෙග් ඇස් ඇෙර්වා කියාත් පාර්ථනා කරමින් මට 
ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනෙය් සිටින අෙප් ගරු 
(ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ගාල්ලට සම්බන්ධ, 
නෑකම් කියන, මෙග් නිවස අසළ සම්බන්ධතා තිෙබන ෙකෙනක්. 
ඒ නිසා ඔබතුමාටත් අප සුභ පතනවා. සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
[பி.ப. 5.00] 
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

பாரா மன்ற உ ப்பினர் ெகளரவ த்திக பத்திரண அவர்கள் 
மிக க்கியமான பிேரரைணகைள இங்கு ன்ெமாழிந் 
தி க்கின்றார். அ  ெதாடர்பிேல -  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! මූලාසනය සඳහා ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். 
ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) NALINDA JAYATHISSA left the 
Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
அந்தப் பிேரரைணகள் ெதாடர்பான க த் க்கைள நான் 

இங்கு கூறலாம் என்  நிைனக்கின்ேறன். ெகளரவ உ ப்பினர் 
அவர்கள் நில்வள கங்ைகத் திட்டத்தின் எதிர்கால அபிவி த்திப் 
பணிகைள மீள ஆரம்பித்தல் ெதாடர்பாகப் ேபசியி ந்தார். 

நான் இந்த நாட் ேல உற்பத்தியாகின்ற மகாவ  கங்ைகயின் 
ேதாற் வா ம் அதேனா  ெதாடர்பான எம  மாவட்டத்தின் 
அவலநிைலைய ம் இத டன் ெதாடர் ப த்திப் ேபசலா 
ெமன நிைனக்கின்ேறன்.   

1974ஆம் ஆண்  ெகளரவ ைமத்திாிபால ேசனாநாயக்க 
அவர்கள் சி  குளங்கைளப் ன த்தாரணம் ெசய்தார். அவர் 
3,600க்கும் ேமற்பட்ட குளங்கைள தி மைல மாவட்டத்தில் 
மட் மல்ல, ரஜரட்ைடயி ம் கிழக்கு மாகாணத்தி ம் 
கட் வித்தேபா , கண் யி ந்  ெபால்ெகால்ைல, 
உக்குவைள ஊடாக மகாவ ைய கிழக்குக்குத் திைச 
தி ப்பினார். இ  இடம்ெபற்  இன்  கிட்டத்தட்ட 40 
வ டங்கள் ர்த்தியாகி ள்ள . இ ந் ம்கூட, மகாவ  
கங்ைகயின் விடம் தி ேகாணமைலயாக இ ந்தா ம், 
அக்கங்ைகயின் நீேரந்  பகுதிகளாக ெபாலன்ன ைவ, 
மின்ேனாியா, க ல்ல ேபான்ற பகுதிகள் இ ந்தெபா  
அன்  அதற்குப் ெபா ப்பாக இ ந்த அைமச்சர் 
அத்திட்டத்ைத ஐந்தாண் த் திட்டமாகப் பிரகடனப் 
ப த்தியேபா ம், அதைனப் ரணப்ப த்தவில்ைல. இன்  
மகாவ  கங்ைகயின் தண்ணீர் எந்தெவா  பிரேயாசன ம் 
இல்லாமல் கட ேல கலக்கின்ற . அந்நீைர தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தில் இ க்கின்ற கண்டக்கா , தியேனாி ேபான்ற 
பகுதிகளிேல இ க்கும் 25,000க்கும் ேமற்பட்ட காணிக க்குத் 
தி ப் வதன் லம் அதைன நீர்ப்பாசனத் க்கு உட்ப த்த 

ம். 

இந்தத் திட்டம் அன்  1974ஆம் ஆண் ந்  
ன்ென க்கப்பட்டேபா ம் பின்னர் ைகவிடப்பட்ட 

நிைலயிேல காமினி திசாநாயக்க அவர்கள் ாித மகாவ த் 
திட்டத்ைத அறி கம்ெசய் , ஐந் க்கும் ேமற்பட்ட மகாவ  
நீர்த்ேதக்கங்கைள உ வாக்கி மின் ற்பத்தியி ம் மற் ம் 
ேதைவக்கு அந்த நீைரப் பயன்ப த் வதி ம் ெவற்றி 
கண்டார். 1974ஆம் ஆண்  ெபாலன்ன ைவக்கும் 
மின்ேனாிக்கும் க ல்ல க்கும் பாய்ந்த மகாவ  நீர் அங்கு 

ரணமாக நிரப்பப்பட் ப் றவான் எனப்ப ம் பகுதியினால் 
கந்தளாய்க்குத் திைச தி ப்பப்பட்ட . அந்த மகாவ  கங்ைக 
நீர் தி ேகாணமைல மாவட்டத்தின் சில நீேரந்  
பகுதிக க்குச் ெசன்றா ம்கூட அங்கு அந்த நீைரப் 
ெப மளவாகப் ெபற யாத சூழல் ஏற்பட்ட . அதாவ  
கண் யிேல மைழ ழ்ச்சி குைறந்தால் கந்தளாய் குளத் க்கு 
மகாவ  கங்ைக நீர் வ வதில்ைல. அதனால் அங்கு சில 
சந்தர்ப்பங்களில் சி ேபாகச் ெசய்ைகையச் ெசய்ய யாத 
சூழ்நிைல ஏற்பட்ட . க கங்ைகயின் ஊடாக மகாவ க்கான 

திய நீர்ப்பாசனத்ைத உ வாக்கிக் கந்தளாய்க்கு ேநர யாக 
நீைரக் ெகா ப்பதற்கான ஒ  திட்டம் இ ந்தா ம், கடந்த 40 
வ ட காலமாக அ  ைகவிடப்பட்ட நிைலயிேலேய 
இ க்கின்ற .  

தி ேகாணமைலக் குடாவிேல உப்  நீேரா  
சங்கமிக்கின்ற மகாவ  நீைர அந்த மாவட்டத்திேல இரண்  
திட்டங்கள் லமாகப் பயன்ப த்த ம். இ ந்தேபாதி ம் 
இன்  தி மைல மாவட்டத்திேல கு நீர் வசதிைய ஏற்ப த்த 

யாத சூழல் இ க்கின்ற . அங்கு 40 தமான கர்ேவாேர 
அந்த நீைரப் ெப கின்றார்கள். அதாவ  கிழக்கு மாகாணத் 
தில் சகல வளங்க ம் ெகாண்ட அந்த மாவட்டத்திேல 
விவசாயத் க்ேகா அல்ல  கு நீ க்ேகா இந்த நீைர 
இன்ன ம் பயன்ப த்த யாத சூழ்நிைலயிேல அந்த மக்கள் 
இ க்கின்றார்கள் என்  நான் நிைனக்கின்ேறன். ஆனால், 
ேநற்  மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ெவளியிட்ட 
திட்டங்களிேல எங்க ைடய தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் 
உள்வாங்கப்பட் க்கின்ற . அதாவ  ெதாழிற் ைறைய 
அபிவி த்தி ெசய் ம் ேநாக்கத்ேதா  ேநற்  அவர் அ  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

சம்பந்தமாக ஐந்  ைற கூறினார். கடந்த 2005ஆம் ஆண் ம் 
தி ேகாணமைல மாவட்டம் ஐந்தாவ  zone ஆகப் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட இ ப்பதாகக் கூறினார்கள். அதற்காக 
அவர்க க்கு நாங்கள் வாழ்த் ச் ெசால்லக் கடைமப் 
பட் க்கின்ேறாம். மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ைடய இந்தத் திட்டத்திேல தி ேகாணமைல 
மாவட்ட ம் உள்வாங்கப்பட் ப்பதன் லமாக நாங்கள் 
எங்க ைடய ேதைவகைளப் ரணப்ப த்த ம் என்  
நான் நிைனக்கின்ேறன்.  

காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா அவர்கள் மகாவ  
அைமச்சராக இ ந்தெபா  தி ேகாணமைல மாவட் 
டத் க்கு இரண் ைற விஜயம் ெசய் ள்ளார். அப்ெபா  
அவர், சூாியெவவ scheme ஐப் ரணப்ப த் வதன் லம் - 
மகாவ  கங்ைகக்கு அ காைமயில் இரண்  குளக்கட் கைள 
அைமப்பதன் லம் - எங்க ைடய கிண்ணியா, ர் 
ேபான்ற பிரேதசங்கள் ஒவ்ெவா  வ ட ம் நீாினால் 

ழ்குகின்ற ஒ  சூழைல இல்லாமல் ெசய்  த வதாகக் 
கூறினார்.  

கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தல் காலத்தில் எங்க ைடய 
ஜனாதிபதி அவர்கள் இ திப் பிரசாரக் கூட்டத்திற்காக வ ைக 
தந்தேபா  அங்கு ெவள்ள நிைலைம காணப்பட்ட . அங்கு 
குறிஞ்சாக்ேகணிப் பாலம் மற் ம் நான்கு குளங்களான 
ெபாலன்ன ைவ, மின்ேனாி, க ல்ல, கந்தளாய் 
ேபான்றைவ நிரம்பி வழிந்தன. பின் அவற்றின் நீ ம் திறந்  
விடப்பட்டதால்  கிண்ணியாப் பிரேதசத்தி ம் ர் 
பிரேதசத்தி ம் ஒ  மாத காலமாக ெவள்ள நீர் வ யாமல் 
இ ந்த . அதாவ  ாிேல 41 Division க ம் 
கிண்ணியாவிேல 17 Division க ம் நீாிேல ழ்கின. அந்த 
அனர்த்தத் க்கு மத்தியிேலதான் යහ පාලනය ஆட்சிைய 
உ வாக்குவதற்கு கடந்த ஜனவாி மாதம் 8ஆந் திகதி எம  
தி மைல மாவட்ட மக்கள் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 
அதிகூ ய வாக்குகைள அளித்தார்கள். அதற்கு ந்திய 
ஜனாதிபதி ேதர்தல்களின்ேபா  மஹிந்த ராஜபக்ஷ 
அவர்க க்ேகா அல்ல  சந்திாிகா அம்ைமயார் 
அவர்க க்ேகா அல்ல  ஆர். பிேரமதாச அவர்க க்ேகா 
அல்ல  ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்க க்ேகா தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்திேல அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 70 ஆயிரத் க்கும் 
உட்பட்டதாகேவ இ ந்த . ஆனால், தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு ஓர் இலட்சத்  நாற்பதாயிரம் வாக்குகைளக் 
ெகா த்  எம  மாவட்ட மக்கள் அவைரக் ெகளரவப் 
ப த்தினார்கள். இந்த நாட் ேல ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 62 
இலட்சம் மக்கள் வாக்களித்தி ந்தார்கள். அதாவ , அவர் 
ெபற்ற 51.15 த வாக்குகளில் 2.4 தமான வாக்குகைள எம  
தி மைல மாவட்ட மக்கள் அளித்ததன் லம் ஜனாதிபதி 
அவர்களின் ெதாிவிைன உ திப் ப த்தினார்கள். ர் 
ெதாகுதியிேல ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 57,500 வாக்குக ம் 
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கு 7,100 வாக்குக ம் 
அளிக்கப்பட்டதன் லம் எம  ஜனாதிபதி அவர்கள் 50,400 
வாக்குகைள majority ஆகப் ெபற்றார். இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்ற 160 ெதாகுதிகளி ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்தின் ர் ெதாகுதி மக்கேள எம  ஜனாதிபதி 
அவர்க க்கு அதிகூ ய ேமலதிக வாக்குகைள வழங்கி 
அவைரக் ெகளரவப்ப த்திய  வரலாறாக இ க்கின்ற .   

மகாவ  அைமச்சு மற் ம் மகாவ  நீேரந்  பகுதிகள் 
பற்றிய விடயங்கள் எல்லாம் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்களின்கீழ் 
வ கின்றன. எனேவ, இன்  ஜனாதிபதி அவர்கள் எம  

மாவட்ட மற் ம் ெதாகுதி மக்கைளக் ெகளரவப் 
ப த் வதற்காக இந்த மகாவ த் திட்டத்ைதப் ரணப்ப த்தி 
மகாவ  கங்ைக நீாிைன தீேனாி, கண்டக்காட் க்கு 
மட் மல்ல ர் பிரேதசத்தின் ஏைனய பகுதிக க்கும் 
வழங்குவதன் ல ம்  ேச வில ேபான்ற பிரேதசங்களில் 
இ க்கின்ற அல்ைல, கந்தளாய் குளங்க க்கு மகாவ  
இைணப்ைப ஏற்ப த் வதன் ல ம் தி ேகாணமைல 
மாவட்டத்ைத ஒ  வளம்மிக்க மியாக மாற்ற ேவண் ம்.   

ெகளரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் 
ெபா நிர்வாக கட்டைமப் ச் சம்பந்தமான விடயத்ைதப் 
பற்றி ம் இங்கு பிேரரைண ன்ைவத்தி க்கின்றார். அ  
சம்பந்தமாக ம் நான் சில விடயங்கைள இங்கு குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். உங்க க்குத் ெதாி ம், நீண்டகாலமாகப் 
ெபா  நிர்வாகம் மற் ம் உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்கள் 
இரண் ம் ஒேர அைமச்சாகச் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் ந்தேபா  எவ்விதமான அெசளகாியங்க ம் 
இ க்கவில்ைல. ஆனால், அந்த அைமச்சுக்கள் ேவறாக்கப் 
பட்ட பிறகு அவற்றின் நிர்வாகத்தின்கீழ் கடைம ாி ம் 
உத்திேயாகத்தர்க ம் ேவைலயி ந்  இைடநி த்தப்ப ம் 
உத்திேயாகத்தர்க ம் பல அெசளகாியங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
வ வைத  இன்  நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். உதாரணத் க்கு 
ஒ  விடயத்ைத மட் ம் கூற வி ம் கின்ேறன்.  

தி ேகாணமைல மாவட்டத்தி ள்ள ஒ வர் 1956ஆம் 
ஆண்  ஓர் ஆங்கில ஆசிாியராகப் பதவியில் ேசர்ந்தார். 
பின்னர் 1963ஆம் ஆண்  ஒ  கிராம ேசவகராகப் 
பதவிேயற்றார். 1973ஆம் ஆண்  அவர் ேபராதைன 
பல்கைலக்கழகத் க்குக் கல்வி கற்கச்ெசன்றேபா , லீ  
ெபற் ச் ெசல்லவில்ைல என்பதற்காகப் பதவியி ந்  
இைடநி த்தப்பட் , பின் dismiss ெசய்யப்பட்டார். 1988ஆம் 
ஆண்  அதாவ  15 வ டங்க க்குப் பிறகு மீண் ம் 
அவ க்கு அந்தப் பதவி கிைடத்த . ெதாடர்ந்  எட்  
வ டங்கள் அதாவ  1996ஆம் ஆண்  வைர ேசைவ 
யாற்றினார். இ ந்தேபாதி ம், கடந்த 19 வ ட காலமாக 
அவ ைடய pension ம க்கப்பட்  வந் ள்ள . அதாவ , 
ஆங்கில ஆசிாியராக ஏ  வ டங்க ம் கிராம ேசவகராக 
1963ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 1973ஆம் ஆண் வைர பத்  
வ டங்க ம் மீண் ம் 1988ஆம் ஆண் ந்  1996ஆம் 
ஆண் வைர கிராம ேசவகராக எட்  வ டங்க மாக 
அரசாங்க ேசைவயிேல 25 வ டங்கைளப் ர்த்தி ெசய்த ஓர் 
அரசாங்க அ வலர், கடந்த 19 வ ட காலமாகத் தன  
pension ஐ ெபற யாத அள க்கு சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சில் 
சீர்ேக கள் காணப்ப கின்றன. அைமச்சு மட்டத்திேல 
தீர்க்கேவண் ய விடயத்ைத இன்  Cabinet க்கும் 
நீதிமன்றத் க்கும் ெசன்  தீர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ய ஒ  

ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்ப கின்ற .  

இப்ப ப்பட்ட விடயங்கைள Public Petitions Committee 
க்ேகா நீதிமன்றத் க்ேகா அ ப்ப ேவண் ய அவசியமில்ைல. 
1988ஆம் ஆண்  சம்பர் மாதம் 7ஆம் திகதி Cabinet Paper 
இன் லம் சம்பந்தப்பட்ட உத்திேயாகத்த க்குக் குறித்த பதவி 
ெகா க்கப்பட்டேபா  அவ க்கு 52 வய . 1973ஆம் ஆண்  
அவர  ேவைல நி த்தப்பட்டேபா  அவ க்கு 38 வய . 
அன்  அவர் தன் ைடய சட்டக் கல்விையக்கூட ெதாடர 

யாதி ந்தார். எவ க்கும் 52ஆவ  வயதிேல 
reappointment ெகா க்கப்ப வதில்ைல. ஆனால், அன்  
Ministry of Public Administration and Home Affairs அவைர 
மீள உள்வாங்காமல் அவ க்கு reappointment வழங்கியதன் 

லம் அவ ைடய pension உாிைம ம க்கப்பட் க்கின்ற . 
இதைன மீளாய்  ெசய் மா  அவர் சம்பந்தப்பட்ட 
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அைமச்சுக்குச் ெசன்  கைதத்  வந்தேபாதி ம், 19 
வ டங்களாகி ம் அ  நைடெபறாததனால் இன்  
நீதிமன்றத்ைத நா யி க்கின்றார். ஆனால், இைவ எல்லாம் 
மனிதாபிமான அ ப்பைடயிேல ெசய்ய ேவண் ய சாதாரண 
விடயங்கள். எனி ம், சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்களின  
ெசயற்பாடற்ற தன்ைம மட் மல்ல, நிர்வாகச் சீர்ேக கள் 
அதாவ  ஒ ங்கைமக்கப்படாத விடயங்கேள இன்  அவைர 
நீதிமன்றத்ைத நாடைவத்தி க்கின்றன.  

இவ்வா  பல அரச உத்திேயாகத்தர்கள் பாதிக்கப் 
பட் க்கின்றார்கள். அைமச்சின் இந்த நிர்வாகச் சீர்ேக  
காரணமாக, அைமச்சில் இைணந்த ெசயற்பா கள் 
இல்லாததன் காரணமாக, இன்  அதன் நிர்வாகத்ைதச் 
சீரைமக்க ேவண் ய பாாிய ெபா ப்  அைமச்சர் அவர்களிடம் 
இ க்கின்ற . எனேவ, ெபா  நிர்வாக மற் ம் 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சுக்களிேல இ க்கின்ற சில 
நிர்வாகச் சீர்ேக கைளச் சீர்ெசய்வதற்கும் மற் ம் இந்த 
அைமச்சுக்கள் இரண் ம் ஒ ங்கிைணந்  ெசயற்ப வதற்கும் 
ெகளரவ உ ப்பினர் த்திக பத்திரண அவர்கள் 
ெகாண் வந் ள்ள பிேரரைண ஓர் உந் சக்தியாக 
அைமயேவண் ம்.  

இன்  உள் ராட்சி மன்றங்கள் மற் ம் மாகாண சைபகள் 
ெதாடர்பாக ம் கூறப்பட்ட .  நா ம் மாகாண சைப மற் ம் 
உள் ராட்சி மன்ற உ ப்பினராக இ ந்தவன். இன்  இந்தச் 
சைபக க்கான ேதர்த ல் வட்டார ைற மற் ம் ெதாகுதி 

ைறகள் அறி கப்ப த்தப்படவி க்கின்றன. ேதர்த ன் 
ேபா  ெதாகுதி ைற மற் ம் வட்டார ைறயின்கீழ் வாக்குக் 
ேகட்ப  என்ப  அவ்வள  கஷ்டமில்ைல. ஆனால் 
விகிதாசார ைறயின்கீழ் மாவட்டத்தி ள்ள ஒவ்ெவா  

ைல க்கும் ெசன்  வாக்குத் ேதட ேவண் யி க்கின்ற .   

இன்  இந்தச் சைபகளின் உ ப்பினர்க க்கு pension 
ெகா ப்பன  ைற உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have to wind up now.  
 

ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
Sir, please give me two more minutes.  
மாகாண சைப உ ப்பினர்களின் ெகளரவத்ைதக் க தி 

அவர்கள் ெதாடர்ந்  ேஜ.பீ. பதவி வகிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்க ேவண் ம். ஆனால், இன்  ேதர்த ல் ேதால்வி ற்  

களில் இ க்கின்றேபா  அவர்கள் ேஜ.பீ. பதவிையக் 
கூடப் பிரேயாகிக்க யாத ஒ  சூழ்நிைலயிேல இ க்கின் 
றார்கள். ேம ம், co-operative society manager மா க்கு 
வழங்கப்ப வ  ேபான்  குைறந்த சம்பளத்ைதேய அவர் 
க க்கும் ெகா ப்பதனால் அவர்கள் ஊழல் ேபர்வழிகளாக ம் 
மாறிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆகேவ, அவர்க ைடய 
ெகா ப்பன கள் சீரைமக்கப்பட ேவண் ம் என்  கூறி, 
சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.    

 

[අ.භා. 5.15] 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් හිතවත් 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා මාතර දිස්තික්කය ෙවනුෙවනුත්, 

ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ස්වාභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවනුත් නිල්වලා ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව ඉදිරිපත් කළ ෙම් 
ෙයෝජනාව, ෙපෞද්ගලික මන්තී ෙයෝජනාවක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කළත් කාෙලෝචිතව අපි හැම ෙදනාම අගය කළ යුතු ෙයෝජනාවක්. 
ඒ නිසා තමයි මම ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අදහස් දක්වන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. එක පැත්තකින් මාතර දිස්තික්කය 
නිෙයෝජනය කරන අතෙර්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජීවිතය නිල්වලා 
ගඟත් එක්ක සම්බන්ධ ෙකෙනක් හැටියට ෙම් ෙයෝජනාව ගැන 
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ 
ෙවනවා. ෙමොකද, මෙග් ෙගදර ළඟ එහා පැත්ෙත් නිල්වලා ගඟ. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙකොටෙපොල ආර ගැන  
විෙශේෂෙයන්ම කථා කළා. නිල්වගා ග ෙඟ් එක ෙකොටසක් හැටියට 
තමයි ෙදනියාය සිංහරාජෙයන් පටන් අරෙගන ගලාෙගන යන ෙම් 
ගඟ තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන අපට 
තිෙබන ගැටලුව ෙමයයි. ඉතිහාසෙයන් අපට ඉෙගන ගන්නට 
තිෙබන අතීත අත් දැකීම අපි ගන්නට ඕනෑ.  

මම විශ්වාස කරනවා, වර්තමාන වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත තුමා වාමාංශික ෙද්ශපාලනය ඇ  ෙඟ් 
තිෙබන ෙකෙනක් හැටියට, -එතුමා එක එක අවස්ථාවල ජීවිතෙය් 
ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් ලබලා තිෙබනවා- විෙශේෂෙයන් වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් හැටියට ෙම් පශ්නය ඒ දෘෂ්ටි ෙකෝණෙයන් 
දකීවි කියලා. මම මාතර දිසත්ික්කෙය් ෙද්ශපාලන වගකීම් 
භාරෙගන ගියාට පස්ෙසේ, නිල්වලා ෙයෝජනා කමය ගැන 
අධ යනයක් කරන විට මට හමු වුණු එක පුද්ගලෙයක් ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි, පරිසර හිතකාමී -
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා දන්නවා- අෙප් ජයතිස්ස 
මහත්මයා. ජයතිස්ස මහත්මයා මට කිව්වා, "මන්තීතුමා, ෙම් ගැන 
ෙසොයනවා නම් මුලින්ම එස්. ඒ. විකමසිංහ මහත්මයා ළඟට 
යන්න" කියලා. එතුමා අෙප් පැරණි වෙම් ව ාපාරෙය් 
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට නායකත්වය දුන්නු, අකුරැස්ස ආසනය 
නිෙයෝජනය කළ නායකෙයක්. ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා 
කිව්වා වාෙග් එතුමා ලියන ලද කෘතියක නිල්වලා ෙයෝජනා කමය 
හැෙදන්න ඕනෑ විධිය පිළිබඳව එදාට ගැළෙපන විධියට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.  

අද මූලික ගැටලු ෙදකක් තිෙබනවා. නිල්වලා ෙයෝජනා කමය 
පටන් ගත්ෙත්ම, හැදුෙව්ම අතිරික්ත ජලය කළමනාකරණය කිරීම 
සඳහායි. නමුත් දැන් පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අෙනක් 
පැත්තයි.  වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා 
ෙම් පශ්නය හරියට අධ යනය කරලා හඳුනා ගනීවි කියලා මම 
විශ්වාස කරනවා.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අකුරැස්ස, 
බලකාවල ෙපොම්පාගාරය දක්වාම,-ඇමතිතුමා විශ්වාස කරන්න- 
දැන් මුහුදු වතුර ගමන් කරන මට්ටමක් තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද 
ෙහේතුව? වරින් වර, වරින් වර, වරින් වර මුළු නිල්වලා ෙයෝජනා 
කමය, ෙයෝජනා කමයක් විධියට දකින්ෙන් නැතිව, පය බරවාවට 
පිටි කර ෙබෙහත් බැන්දා වාෙග් තැනින් තැන අමුණුවලට තමයි 
උත්තර ෙසොයන්නට ගිෙය්; ෙමොෙහොතින් ෙමොෙහොත තමයි උත්තර 
ෙසොයන්නට ගිෙය්; ඒ ෙමොෙහොතට මුදල් ෙවන් කෙළේ. ඒ නිසා දැන් 
ෙවලා තිෙබන ෙද් තමයි, බෑවුම හැඩය ෙවනස් ෙවලා, ඉහළ පහළ 
මාරු ෙවලා මුහුදු වතුර -කරිජ්ජ ජලය-  මිරිදිය ඇතුළට ගමන් 
කිරීම. එයින් පශ්න ෙදකක් ඇති ෙවනවා. එකක් මිනිසුන්ට දැන් 
ෙම් ජලය ෙබොන්න බැහැ. අෙනක් එක දැන් වගා කරන්න බැහැ. 
නිල්වලා ගඟ ආශිතව තිෙබන පහළ මිටියාවෙත්, කිරලකැෙල් 
ව ාපාරෙය්, මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශවල ෙහොඳට වගා කළ අය ඉන්නවා. මම මෑතකදී ගියා, -
අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් සම්බන්ධ වන්නට ඇති- 
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මාතර, ෙගොඩගම highway එක ළඟ ෙගොවි නායකෙයකුෙග් මළ 
ෙගදරකට. ඔහු ෙගොවි නායකෙයක් කියලා හඳුන්වන්ෙන් අදට 
අදාළව ෙනොෙවයි, ඉතිහාසයට අදාළවයි. මාතර නගර 
ආසන්නෙය්ත් ෙගොවි ව ාපාර තිබිලා තිෙබනවා.   

මාතර නගර සීමාෙව්ත් ෙගොවි ව ාපාර තිබිලා තිෙබනවා; 
ෙගොවිතැන් කර තිෙබනවා. දැන් highway එක හදලා තිෙබනවා. 
Highway  එක ෙහොඳයි, නරක නැහැ. නමුත් ඒ නිසා ෙගොඩගම 
පෙද්ශෙය්, මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙබොෙහෝ 
පෙද්ශ දැන් යට ෙවනවා. කුඩා වැස්සකටත් යට ෙවන පෙද්ශ 
රූපවාහිනිෙය් ෙපන්වනෙකොට ඔබතුමන්ලාට බලන්න පුළුවන්, 
දැන් මාතරත් එෙහම යට ෙවන පෙද්ශයක්; වගා කරන්න බැරි 
පෙද්ශයක් හැටියට. ඒකට ෙහේතුව තමයි, ගං පතුෙළේ රැ   ෙඳන 
පමාණය වැඩිෙවලා වැඩිෙවලා, ඒවා ඉවත් කිරීම සඳහා කමවත් 
බෑවුමක් සෑදීෙම් ෙයෝජනා කමයක් නැති එක. ඒ නිසා දැන් ඉහළ 
පහළ මාරු ෙවලා; උඩ යට මාරු ෙවලා. දැන් මුහුදු ෙමෝෙයන් එන 
වතුර පාර ගඟ ඇතුළට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නිල්වලා ෙයෝජනා 
කමය ආරම්භ කරනෙකොට තිබුණු වැඩි වතුර පිටාර ගැලීෙම් 
පශ්නයට වඩා පශ්නයක් දැන් තිෙබනවා. දැන් වගා කරන්න 
කමයක් නැහැ. ඒ පැතිවල මිනිස්සු දැන් ෙගොවිතැන් බත් අතහැරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ ඇමතිතුමා හැටියට 
මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට  ෙම් කාරණය ෙයොමු කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එදා එස්.ඒ. විකමසිංහ මහත්මයාෙග් 
වැඩ පිළිෙවෙළේ තිබුණා, පිටබැද්දර  විදුලි බලාගාරයක් හදන්න. ඒ 
සඳහා සුදුසු තැන ෙදනියාය ෙනොෙවයි; ෙකොටෙපොළ ෙනොෙවයි. 
පිටබැද්දරට එනෙකොට තමයි හරියටම ජල ෙබදුම ෙවනස් 
ෙවන්ෙන්. ජලය පිටබැද්දරින් පහළට ඇවිත්, ඊට පස්ෙසේ තමයි 
තැනිතලාවට එන්ෙන්. ෙදනියාෙය් සිට ජලය එන්ෙන් කඳු බෑවුෙම්. 
ඒ නිසා පිටබැද්දර තමයි ජලවිදුලි බලාගාරය හදන්න සුදුසු තැන 
කියලා එස්.ඒ. විකමසිංහ මහත්තයා හඳුනා ගත්තා. හැබැයි, 
ෙදවැනි බරපතළ පශ්නය එන්ෙන් එතැනදී. ෙමෙද්රිපිටිෙයන් 
පටන් ගන්නා ජල පාර ෙකොටෙපොළට එනෙකොට මහ දියදහරාවක් 
ෙනොෙවයි. සැලැස්ෙම් තිබුෙණ් ෙමෙද්රිපිටිෙය් ඉඳලා නළ 
මාර්ගයකින් ජලය ෙගනැල්ලා ෙකොටෙපොළ යම් නිවාස පමාණයක් 
යට කරලා විදුලි බලාගාරය හදන්නයි. ඊට පස්ෙසේ  රම්මෙල් කන්ද 
හරහා අම්පනාගලට ෙගනිහින්, අම්පනාගලින් සූරියවැවට -
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට- ජලය ෙගන යන්න තමයි සැලැසම් 
තිබු ෙණ්. ෙමොකද, ඒ දවස්වල  ඔක්ෙකෝම ලැබුෙණ් හම්බන්ෙතොටට 
ෙන්. ඒ නිසා නිල්වලා ගඟත් සිංහරාජෙයන් හම්බන්ෙතොටට යන්න 
තමයි පාර හැදුෙව්. හැබැයි, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉතා 
නිවැරදිව කිව්වා වාෙග් ඒ ගම්බිම්වල මිනිස්සු ෙම් ගැන ෙමොකුත් 
දන්ෙන් නැහැ. ඒ සැලැස්ම අනුව අෙප් ෙගදරත් යට ෙවනවා. ඒත් 
කමක් නැහැ, ෙමොකක් හරි පතිඵලයක් තිෙබන ෙදයකට නම්.  
නමුත් ෙමතැන එෙහම ෙදයක් නැහැ.  

ඒ ෙයෝජනා කමෙය් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මත්තල ගුවන් 
ෙතොටු ෙපොළ හදද්දී, ඒ ගුවන් ෙතොටුෙපොළත් එක්ක සූරියවැව 
පැත්ෙත් හදනවා වාණිජ නගරයක්. ඒ අනුව ඒ සැලැස්ෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි මත්තල airport එකට ඕනෑ කරන වතුර 
සපයා ගැනීමයි, සූරිය වැව හදන වාණිජ ව ාපෘතියට වතුර සපයා 
ගැනීමයි. ඔබතුමා ෙහොඳට ඒ සැලැස්ම බලන්න, ඒ විස්තර 
තිෙබනවා. මම ඒ සැලසුම් ඔක්ෙකෝම පරිගණක දර්ශනත් එක්ක, 
විඩිෙයෝ දර්ශනත් එක්ක, ගූගල් දර්ශනත් එක්ක ගමට ෙගනිහින් 
ෙපන්නුවා. එතෙකට  තමයි  ගෙම් මිනිස්සු දැන ගත්ෙත් ෙමොකටද 
ෙම් ව ාපෘතිය හදන්ෙන්  කියලා. ඇත්තටම ෙමොකටද?  

ගරු මන්තීතුමා දන්නවා, අෙප් ඒ පෙද්ශය හරි සුන්දර 
ගම්මානයක්; සිංහරාජ වනාන්තරයත් එක්ක තිෙබන ගමක්. 
ඔබතුමන්ලා පරිසර හිතවාදී සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු කරනවා 

නම් ඒ ෙහොඳම පැත්තක්. පුංචි නුවරඑළිය කියලායි ෙදනියායට 
කියන්ෙන්. ඉතින් ඒ පැත්ත ඒ විධියට දියුණු කරනවා නම්, ෙවනම 
සැලැස්මක් හදන එෙක් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, එතැන විදුලි 
බලාගාරයක් හදලා ජලය අම්පනාගල පැත්ෙතන් සූරියවැවට 
ෙගනියන්ෙන් ෙම් වැඩි වතුර පශ්නය විසඳන්න ෙනොෙවයි. 
ඔබතුමා අපිත් එක්ක යන්න එනවා නම් ෙපන්වන්නම්, 
ෙකොටෙපොළ ඉඳලා පිටබැද්දරට එනෙකොට ගඟ ''ෙකන්ද'' ෙවනවා; 
වතුර නැහැ. ඒ නිසා එදා තිබුණු පශ්නය දැන් නැහැ.  කඩාෙගන 
බිඳෙගන, ෙගවල් යට කරෙගන, වතුර ගලාෙගන යන නිල්වලා 
ගඟක් දැන් නැහැ. දැන් එෙහම නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ විධියට 
සැලැස්මක් හදලා ඒ වතුර ටික සූරියවැවට ෙගනිච්ෙචොත් 
අකුරැස්ෙසේ  මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුරත් නැති ෙවනවා. එක 
පැත්තකින් බලකාවල ෙපොම්පාගාරය කිට්ටුවට එනෙතක්, 
අකුරුස්සට එනෙතක් මුහුෙදන් කරිජ්ජ එනවා.  සූරියවැවට වතුර 
ටික ෙගනිච්ෙචොත් එෙහම අකුරැස්ෙම් මිනිසුන්ට ෙබොන්න වතුරත් 
නැති ෙවනවා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. මම ඇමතිතුමාට කරුණාෙවන් 
අවධාරණය කර වනවා, ෙම් නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙය් සැලැස්ම 
ගැන නැවත අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. මම හිතනවා, 
ඔබතුමා ෙම් සැලැස්ම දැක්ක පමණින් කරුණු ෙත්රුම් ගනියි 
කියලා. ඔබතුමා ඒ දවස්වල අලි පස්ෙසන් ගියා; අලි ෙපොත 
ෙහව්වා; මුවන් පස්ෙසේ දිව්වා; මුව මස් ඇල්ලුවා; ෙගොඩක් වැඩ 
කළා. වැඩි වැඩ කරපු නිසා තමයි අන්තිමට ෙලඩත් වැටුෙණ්. 
එෙහම තමයි. මම කියන්ෙන්, ඔබතුමාට ඇස ්ෙදෙකන් දැකලා ෙම් 
තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් කියන එකයි. නිලධාරි මහත්වරු 
කියන ඒවාම නම් පිළිගන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි. නිලධාරි 
මහත්වරු සුන්දරම ෙද්වල් කියනවා. හැබැයි මම දන්නවා, 
ඔබතුමා එෙහම පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ කියලා. මම ඒකත් දන්නවා. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළ හැම 
අවස්ථාවකම හිටපු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමන්ලාට පශ්නය නිවැරදිව 
හඳුනා ෙගන උත්තර ෙදන්න බැරි වුණා. මාත් ෙම් පශ්නය මතු 
කළ අවස්ථා තිෙබනවා, බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් මතු කළ 
අවස්ථා තිෙබනවා.  

අපි හිතනවා, ඔබතුමාට ෙම් පශන්ය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් 
කියලා. විෙශේෂෙයන් නිල්වලා ෙයෝජනා කමය කියන එෙක්  මා 
කියපු සැලැස්ම තිෙබනවා නම්, ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන ෙදපාරක් 
හිතන්න.  ෙම් ෙයෝජනා කමෙය් ඇත්ත සැලැස්ම හදන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන් මාතර ඉඳලා. මම හිතන විධියට මම කියන ෙද්ත් 
එක්ක බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාත් එකඟ වනවා ඇති. ඒ 
සැලැස්ම මාතර ෙමෝය කටින් පටන් ගන්න; වතුර ටික මුහුදට 
වැෙටන තැනින් පටන් ගන්න. එතැන ඉඳලා ආපස්සට ෙතොරතුරු 
ෙහොයා ෙගන යන්න. විෙශේෂෙයන් ඒ ෙගොවි ජන ව ාපාරවලින් 
විස්තර අහන්න, ෙගොවිතැන් කරන මිනිසුන්ෙගන් විස්තර අහන්න, 
කිරළ කැෙල් ව ාපාරය කරන අය හම්බෙවලා විස්තර අහන්න. 
මාලිම්බඩ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙගොවි මහත්වරුන්ට 
එන්න කියන්න.  ෙගොවි මහත්වරු ඔක්ෙකොම එයි. එස්.ඒ. 
විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ෙපොත ෙපොඩ්ඩක් කියවන්න. ජයතිස්ස 
මහත්මයාට එන්න කියන්න, අෙප් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට 
එන්න කියන්න, අපට එන්න කියන්න. අපි ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණාව පාෙයෝගිකව කියා ෙදන්නම්. සල්ලි ෙගොඩක් 
ෙගනිහිල්ලා එතැන දැම්ම පමණින් ෙම් පශ්නය විස ෙඳන්ෙන් 
නැහැ. ඇත්ත පශ්නය තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ට 
තිෙබනවා, පාෙයෝගික උත්තර.  පාෙයෝගික මනුස්සෙයක් හැටියට 
ඒ පාෙයෝගික උත්තර දිහා බැලුෙවොත්, වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි 
ඔබතුමා ඉතිහාසගත ෙවනවා. අවංකවමයි මම ඒක කියන්ෙන්. 
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය අපට ෙව්දනාවක් තිෙබන පශ්නයක්. 
ෙද්ශපාලන දෘෂ්ටිෙකෝණ පැත්තකින් තියලා, බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමා අවංක උත්සාහයක් දරන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඒ  
නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පටන් ගැනීෙම්දීම ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් වුණු එක මම ඇත්තටම අගය කරනවා; හදවතින්ම 
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අවංකව අගය කරනවා. ඒ නිසා අමාත තුමාත් විෂය භාර 
ඇමතිවරවයා හැටියට පාෙයෝගිකව ෙම් කාරණයට මැදිහත් 
ෙවන්න. ෙම් සඳහා ෙලොකු සල්ලි පමාණයක් ඕනෑ නැහැ. ෙගොඩක් 
ෙලොකු සල්ලි පමාණයකින් ෙනොෙවයි, අදහස්වලින් තමයි ෙම් 
පශ්නය විසඳන්න තිෙබන්ෙන්.  

ඒ ෙගොවි මහත්වරුන්ෙග්, ෙගොවි සංවිධානවල රැස්වීමක් 
කැඳවන්න. ඇමතිතුමාත් එන්න. ඒ පළාෙත් වැඩිහිටිෙයෝ ඉන්නවා. 
අද ඒ අය ෙගොවිතැන් කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඒ අය නිල්වලා 
ගඟට ආදෙරයි.  නිල්වලා ගඟ ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, ඒ 
ෙගොවිතැන ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ, මන්තීතුමා කිව්ව විධියට ඒ 
පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලා විශ්වාස කරන මිනිස්සු 
තමයි ඒ ඉන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා අරගන්න. 
ඒක තමයි ඔබතුමා කරන ෙහොඳම ශක තා අධ යනය. ඒක තමයි 
ඔබතුමාට ගන්න තිෙබන ෙහොඳම report  එක. ෙම් විවාදය  එහි 
ආරම්භය බවට සලකන්න.  

අද ෙම් මාතෘකාව සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව, ඔබතුමා 
ෙමතැනින් එළියට යන ෙකොට විශ්වාස කරනවා නම්, "මම මාතර 
නිල්වලා ගඟ ෙදපැත්ෙත් ඉන්න, නිල්වලා ග  ෙඟ් ජලෙයන් 
ෙගොවිතැන් කරන ෙගොවි ව ාපාර මුණ ගැෙහනවා. ඒ මිනිසුන්ෙග් 
අදහස් ෙයෝජනා අහනවා" කියලා ඒක තමයි ෙහොඳම ෙද් ගරු 
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව ඒ ෙද් කරන්න බැරි ෙවයි. 
නමුත් ඉන්න නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් ෙයොදවලා, ඒකට ෙවනම 
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙගොවි ව ාපාරවල සහ අෙප් මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් ගන්න. ඉන්පසුව ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණාව සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. කාලීන, වැදගත් වාෙග්ම 
ඓතිහාසික ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන බුද්ධික පතිරණ 
මන්තීතුමාට ස්තුති වන්ත වනවා.   

මම ෙම් කාරණාවට අමතරව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය 
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ තවත්  කාරණාවක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය්  අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික 
මණ්ඩලෙය් සභාපතිතුමා හදිසිෙය් ඉවත් කර තිෙබනවා. මම 
මාධ වලින් දැක්කා  ඒ සභාපතිතුමාම කියනවා, “මා ඉවත් කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා මමවත් දන්ෙන් නැහැ” කියලා. ඉවත් කරනවා 
නම් එතුමා ඉවත් කිරීෙම් බලයක් තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාට; 
එතුමා පත් කරපු ෙකෙනකුට. එෙහම නැති ඉවත් කිරීමක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක තමයි එතුමාෙග් අදහස් දැක්වීම අනුව 
මාධ වලින් මට ඇහුෙණ්.  

අපි දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට් සිද්ධ ෙවච්ච 
ෙබොෙහෝ එතෙනෝල් ජාවාරම් ගැන, කුඩුවලට සම්බන්ධ 
ෙද්ශපාලනඥයන් ගැන. "සෘජුව කුඩුවලට  අහවල් අය සම්බන්ධයි 
කියලා නම් කරනවා" කියලා, ඒ අය නම් කරපු ආයතනයක් තමයි 
අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය කියන්ෙන්. ඒ 
නිලධාරින්,  තිබුණු තත්ත්වය යටෙත් ෙහෝ යම් පමාණයකට ෙහෝ 
ස්වාධීන ෙවන්න උත්සාහ කළ අය. ඒ නිසා එහි සභාපතිවරයා 
ඉවත් කෙළේ ෙමොන තත්ත්වයක් යටෙත් ද, ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද 
කියන එක පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  ෙම් 
කාලීන මාතෘකාව ඉදිරිපත් කිරිම ගැන නැවත වතාවක් ගරු  
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය පළ 
කරමින් මාෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. 

මීළඟට, පිළිතුරු කථාව. ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 5.29] 

 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් 

අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරයකු වන ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින 
අවස්ථාවක කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා ඉතාමත්ම සතුටු 
ෙවනවා. ෙයෝජිත ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් ව ාපෘතිය 
සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා විසින් ස්ථීර 
කළාට පසුව තවත් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනකු  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු දැක්වූවා. අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ඇතුළු ඒ 
සියලු ෙදනාම ඉතාම වැදගත් අදහස් හා ෙයෝජනා රාශියක් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳව අප අතර මත ෙභ්දයක්, 
ගැටුමක්, වාද විවාදයක්, බියක්,සැක සාංකාවක්, විචිකිච්චාවක් 
නැහැ. මහෙපොෙළොවට, සතා සිවුපාවාට, ගහෙකොළට ආදරය කරන 
මිනිසුන් හැටියට අපි ෙම් කරුණු පිළිබඳව ඉතාමත්ම මැනවින් වාද 
විවාද කරලා, තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කරලා,  ඉතා ෙහොඳ ෙද් 
ෙතෝරා ෙබ්රා ෙගන කටයුතු  කිරීම තමයි යහ පාලනය කියලා 
කියන්ෙන්. වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත වරයා හැටියට ඒ සඳහා මෙග් මැදිහත්වීම ලැෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම කරදිය බැහැර කිරීම, ගංගා ෙදෝණි සංවර්ධනය, 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණය වැනි ව ාපෘතීන් මා 
යටෙත් තිෙබනවා. ෙම්වා ගැසට් ෙවලා තිෙබන විෂයන්. මම හිතන 
විධියට මට කරන්නට තිෙබන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 
සම්බන්ධෙයන්  දැනට තිෙබන කරුණු ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කිරීමයි. ෙමොකද, ෙම්ක මෙග් කාලෙය් ආරම්භ කරපු ෙදයක්වත්, 
මෙග් කාලෙය් නිර්මාණය වුණු ෙදයක්වත් ෙනොෙවයි. එම නිසා 
මෙග් යුතුකම වන්ෙන් ෙම් ගරු සභාවට සත  ෙතොරතුරු වාර්තා 
කිරීමයි. එම කරුණු අෙප් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් මා ලිඛිතව 
ලබා ෙගන තිෙබනවා. මා එම කරුණු  ඔබතුමන්ලාෙග් දැන 
ගැනීම සඳහා දැන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ව ාපෘතිෙය් අරමුණ තමයි ෙතත් 
කලාපෙය් ෙමෝසම් වර්ෂාෙවන් ලැෙබන අතිරික්ත ජලය එම කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් දී ජල හිඟතාවෙයන් පීඩා විඳින ගිනිෙකොණ දිශාෙව් 
වියළි කලාපෙය් ජනතාවෙග් අවශ තා සඳහා ලබා දීම. මම ෙම් 
කියන්ෙන් මා ළඟ තිෙබන වාර්තාව අනුවයි. එතෙකොට ෙමම 
ව ාපෘතිෙය් පරමාර්ථය වන්ෙන් පානීය ජලය සැපයීම, 
කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා සහ ආෙයෝජන කලාපවල කර්මාන්ත 
වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ  ජලය සැපයීමයි.  

ෙමහි මූලාරම්භය ගැන අපි කවුරුත් කථා කළා. 1936 වර්ෂෙය් 
දී එවකට රාජ  මන්තණ සභාෙව් මන්තීවරයකු වූ අෙප් වෙම් 
ව ාපාරෙය් ෙශේෂ්ඨ නායකයකු වු ෛවද  එස්.ඒ. විකමසිංහ 
මැතිතුමා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ්. ගිනිෙකොණ 
දිසාෙව් වියළි කලාපයට ජලය රැෙගන යාෙම් කමයක් ෙලස එතුමා 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඒ වාෙග්ම නැවතත් 1986 දී 
ඇෙමරිකානු සමාගමක් හා වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව එක්ව 
කළු, නිල්වලා සහ ගිං ගංගා ෙදෝණිවල ජලය ගිනිෙකොණ දිසාෙව් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වියළි කලාපයට යැවීමට ශක තා අධ යනයක් සිදු කරලා 
තිෙබනවා. ඊළඟට CECB ආයතනය මඟින් 1987 දී නිල්වලා 
ගෙඟන් ගිනිෙකොණ දිශා ෙව් වියළි කලාපයට ජලය හැරවීම සඳහා 
අධ යන කටයුතු සිදු කරලා තිෙබනවා. වර්ෂ 20කටත් වඩා අධික 
කාලයක් ඉක්ම වූ පසුත් ගිනිෙකොණ දිශාෙව් වියළි කලාපෙය්  ජල 
ඌනතාව විසඳීමට පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බැවින් වාරිමාර්ග 
සංවර්ධන නව ෙයෝජනා  යටෙත් 2009 වර්ෂෙය් දී වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශය විසින් එම ව ාපෘතිය හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.  

ෙයෝජිත ව ාපෘතිෙය් පධාන සංරචක හැටියට පථමෙයන් 
දක්වන්ෙන්, ගිං ගඟ හරහා පිටෙදනිෙය් දී අරීය ෙග්ට්ටුවලින් 
සමන්විත ජල හැරවුම් නිර්මිතයක් ඉදි කර කිෙලෝ මීටර් 12.5ක් දිග 
උමං මාර්ගයක් මඟින් ෙකොටෙපොල දක්වා ජලය ෙගන යාමයි.  
ෙදවැන්න නම්, ෙකොටෙපොල ඔය හරහා අරීය ෙග්ට්ටු සහිත 
ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක් ඉදි කර විදුලිය නිපදවා කිෙලෝ මීටර් 5.5ක් 
දිග උමං මාර්ගයක් මඟින් අම්පානාගල දක්වා ජලය ෙගන යාමයි. 
ෙතවැන්න නම්, අම්පානාගල දී සියඹලාෙගොඩ ඔය හරහා අරීය 
ෙග්ට්ටුවලින් සමන්විත ෙකොන්කීට් ෙව්ල්ලක් ඉදි කර කිෙලෝ මීටර් 
12.5ක් දිග උමං මාර්ගයක් මඟින් මුරුතෙවල ජලාශය දක්වා ජලය 
ෙගන යාමයි.  ඒ වාෙග්ම මුරුතෙවල ජලාශෙය් වම් ඉවුරු පධාන 
ඇළ චන්දිකා වැව දක්වා දික් කර චන්දිකා වැවට ජලය ෙගන යාම 
හා දකුණු ඉවුරු ඇළ නවීකරණය කර කිරම ඔය අමුණ සඳහා 
ජලය ලබා දීමයි. උඩවලව ජලාශෙයන් චන්දිකා වැව ෙවත නිකුත් 
කරනු ලබන ජල පමාණය අඩු කර, එම ජලය ගිනිෙකොණ දිශාෙව් 
වියළි කලාපය දක්වා මුදා හැරීමයි. උඩවලව ජලාශයට ඉහළින් 
වලෙව් ගඟ හරහා ෙව්ල්ලක් ඉදිකිරීම මඟින් එම ජලය මවු ආර 
ෙදෝණියට හරවා කාර්මික හා කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ  
ජලය සහ පානීය ජලය ලබා දීමයි. 

ෙමහි පතිලාභ වශෙයන් මාතර හා හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කවල 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 25ක් සඳහා පානීය ජලය ලබා දීම  
දක්වා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාර්ෂිකව පානීය ජලය cubic 
metres මිලියන 124කුත්, ෙගොවි පවුල් සඳහා ජලය cubic metres 
මිලියන 111කුත්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට ජලය cubic metres 
මිලියන 154කුත් වශෙයන් cubic metres 389ක් ලබා දීම ෙමහි 
ඇති තවත් පතිලාභයක් ෙවනවා. පානීය ජලය ලබා දීෙම් සමස්ත 
එකතුව ආසන්න වශෙයන් ජලය cubic metres මිලියන 400ක් 
පමණ ෙවන බව දක්වා තිෙබනවා.   

දැනට පවතින කෘෂි කාර්මික ඉඩම් ෙහක්ටයාර 40,000ක් 
සඳහා කමවත් ජල සැපයුමක් ලබා දීම මඟින් වගා තීවතාව වැඩි 
කිරීම,  ඉඩම් ෙහක්ටයාර 8,500ක් සඳහා ජලය ලබා දීම එහි තවත් 
පතිලාභ ෙලස දක්වා තිෙබනවා.  ෙපර කී පරිදි ෙගොවි පවුල් 
12,000කට පමණ වාර්ෂිකව ජලය cubic metres  මිලියන 111ක් 
ලබා දීම මඟින් ඔවුන්ට ෙසත සැලසීමට හැකි වී තිෙබනවා. ජාතික 
විදුලිබල පද්ධතියට වාර්ෂිකව ගිගා ෙවොට් පැය 66ක ජල විදුලියක් 
එක් කිරීමට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම ව ාපෘති පෙද්ශය තුළ 
දැනට ඇති මාර්ග දියුණු කිරීම හා අලුතින් මාර්ග සකස් කිරීම සිදු 
කර ඇති අතර, එහි දුර කිෙලෝමීටර් 90ක් පමණ වන බව දක්වා 
තිෙබනවා.  

ෙමම ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට කියාමාර්ග 
ෙබොෙහොමයක් ෙගන තිෙබනවා. 2009 ෙනොවැම්බර් මස 6වැනි  දින 
ෙම් සම්බන්ධෙයන්  කර ඇති අධ යනය නැවත සලකා බලා ඒවා 
යාවත්කාලීන කිරීම හා ගිං නිල්වලා ව ාපෘතිය සඳහා අදාළ 
සැලසුම් සකස් කිරීම China CAMC Engineering Company 
Limited - CAMCE - ආයතනය හරහා ඉටුකර, ඒ සඳහා චීන 
ආධාර ලබා ගැනීමට අමාත  මණ්ඩල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර 

තිෙබනවා. 2009 ෙනොවැම්බර් 26වැනි දින එම අමාත  මණ්ඩල 
පතිකාව සඳහා අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා. 2012 දී, ඒ වන විට 
ඉටු කර ඇති අධ යනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් CAMCE  
ආයතනය මඟින් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා අනුබද්ධව 
ශක තා අධ යනය සිදු කර තාක්ෂණික වාර්තාවක් ලබා දී 
තිෙබනවා. 2012 අවසාන භාගෙය් දී ෙමම අධ යනය 
සම්බන්ධෙයන් ව ාපෘතියට අදාළ පෙද්ශෙය් ජනතාව දැනුවත් 
කිරීම සිදු කර තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම ජලාශවලට යටවන ඉඩම්වල 
ජනතාවෙග් විෙරෝධතාවන් සලකා බලා බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා 
ෙමම අධ යනය සංෙශෝධනය කිරීමට මහවැලි උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය - Mahaweli Consultancy Bureau  එක- ෙවත පවරා 
තිෙබනවා.   

2013 ෙපබරවාරි 15වැනි දින මුදල් අමාත ාංශය මඟින් 
ෙයෝජිත ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් ව ාපෘතිය අනුමත කිරීම හා ඊට 
විෙද්ශ මුදල් ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කිරීම 
සිදු කර තිෙබනවා. 2014 ජනවාරි මාසෙය් දී මහවැලි උපෙද්ශන 
කාර්යාංශය - MCB එක - මඟින් ෙමය නැවත අධ යනය කර 
ජලාශ ෙවනුවට හැරවුම් නිර්මිත හා පරිසරයට වන හානිය අවම 
කිරීම සඳහා උමං මාර්ග මඟින් ජලය ෙගනයාම ඇතුළත් කර 
සංෙශෝධිත ශක තා අධ යන වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  
ෙයෝජිත ව ාපෘතිය සඳහා 2014 මැයි මාසෙය් දී පරිසර අධ යන 
කටයුතු ඉටු කිරීමට පරිසර අධිකාරිය මඟින් ෙකොන්ෙද්සි හා 
නිර්ෙද්ශයන් - Terms of Reference - ලබා දීම සිදු කර 
තිෙබනවා. 2014 ජුනි මාසෙය් දී පාරිසරික අධ යන කටයුතු කිරීම 
සඳහා MCB ආයතනය ෙවත පවරා තිෙබනවා.  

2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී ගිං නිල්වලා ජල හැරවුම් 
ව ාපෘතිෙය් ඉදි කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා වූ 
ෙකොන්තාත්තුව පදානය කිරීමට මුදල් අමාත ාංශය මඟින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර කැබිනට් පසම්පාදන කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන්ට 
අනුව අමාත  මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා.  2014 
ඔක්ෙතෝබර් 31වැනි  දින ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වූ   
Engineering, Procurement, Construction - EPC - ෙකොන්තාත් 
ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එකඟතාව 
ලබා දී තිෙබනවා. 2014 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින, ඉදි කිරීම් 
කටයුතු සඳහා වූ EPC ෙකොන්තාත්තුවට වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් 
කළමනාකරණ අමාත ාංශය, චීන CAMCE ආයතනය සමඟ 
අත්සන් කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. 2014 ෙදසැම්බර් හා 2015 
ජනවාරි මාසවලදී භූ විමර්ශන කටයුතු හා සැලසුම් කටයුතු 
ආරම්භ කිරීමට මුළු ඇස්තෙම්න්තුෙව් මුදලින් සියයට 4.5ක 
මුදලක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන හාරදහසක් -බිලියන 4ක්- 
ෙගවා තිෙබනවා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් දී පාරිසරික අධ යන 
කටයුතු කිරීම සඳහා MCB ආයතනය මඟින් ඉදිරිපත් කර තිබූ 
වාර්තාව සමාෙලෝචනය කර අවසන් කර තිෙබනවා.  ෙමය 
කැඳවූවන් ෙනොලත් - unsolicited - ඍජු ව ාපෘති ෙයෝජනාවක් 
බැවින්,  නැවත ඇගයීම සඳහා 2015 මාර්තු මාසෙය් දී ආර්ථික 
කටයුතු පිළිබඳ කැබිනට් අනු කමිටුව ෙවත අදාළ විස්තර ලබා දී 
තිෙබනවා. 2015 මැයි 26 හා 28 වැනි දිනවල  අගාමාත තුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවැති රැස්වීෙම් දී ෙමම ව ාපෘතිය තාවකාලිකව 
අත්හිටුවීම හා අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන් තිෙදෙනකුෙගන් 
සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. 2015 ජුනි 
10වැනි දින එම කමිටුව මඟින් ෙගවීම් පිළිබඳව නීතිපති උපෙදස් 
ගැනීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 2015 ජූලි 30 අමාත ාංශ ෙල්කම් 
මඟින් ෙම් පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය කමිටුෙව් අදාළ 
ෙල්කම්වරුන්ට යවා උපෙදස ්ඉල්ලීම.  

එත ෙකොට ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා මුදල් ආධාර සියයට 1.2 
ෙපොලියට තමයි ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙව්ල්ෙල් යට ෙවන 
ඒවා ගැන පැහැදිලි කිරීම අවශ  නැ හැ ෙන්ද?  
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමා, ෙමහි මූලිකවම තිෙබන්ෙන් පානීය ජල 

අවශ තාව ෙන්.  
 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ඔව්. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
දැන් ඒවාට සක තා අධ යන සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් 

කරලා ඇති. දැන් මාතර ෙහෝ හම්බන්ෙතොට ෙහෝ පානීය ජලය 
නැතිව ඉන්නා පවුල්  පමාණය කීයක් කියලා හඳුනා ෙගන 
තිෙබනවා ද? දැන් ඔය කියන විධියට හරවා යවලා බීමට වතුර 
ෙදන්න කාට හරි අවශ තාව තිෙබන්න ඕනෑ ෙන්. 

 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ගරු මන්තීතුමා, මම දැන් ෙම් තිෙබන තත්ත්වය තමයි 

ඔබතුමන්ලාට පැහැදිලි කෙළේ.  
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එෙහම කවුරුවත් නැහැ. ඊළඟට ඔබතුමා වැදගත් ෙදයක් 

කියලා තවත් කාරණාවක් කිව්වා. ජලාශ හදනවා ෙවනුවට දැන් 
ඔබතුමා කියන ආකාරයට ෙපොම්ප කමයකට වතුර ෙගනියන 
එකක් ද හැරවුම් නිර්මිතවල තිෙබන්ෙන්? දැන් ඔබතුමා කියද්දී මට 
ෙත්රුණු ෙදයක් තමයි ෙමෙද්රිපිටිෙයන් ෙකොටෙපොලට ඇවිල්ලා, 
ෙකොටෙපොල ජලාශයක් හදන්ෙන් නැතිව -කලින් ජලාශයක් හදන 
ෙයෝජනාවක් තිබුණා. මැනලා ඔක්ෙකෝම කරලා ෙගවල් අයින් 
කරලා තිබුණා. සමහරු බයට ෙගවල් අයින් කරෙගනත් යන්න 
ගියා. ඉඩම් අඩුවට විකුණුවා. එෙහමෙන් ෙවන්ෙන්. පාෙයෝගිකව 
ෙවන ෙද්වල් ෙන්. එෙහම ෙවලා මිනිස්සු දැන් නන්නත්තාර ෙවලා 
ඉන්ෙන්. වගාවක් කරන්ෙන් නැහැ. මුකුත් කරන්ෙන් නැහැ, භූමිය 
යට ෙවනවා, යට ෙවනවා කිය කියා ඉන්නවා. දැන් ඒවාට කවුද 
වන්දි ෙගවන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ දැන් ජලාශය හදන්ෙන් නැතිව 
ඔබතුමා කියන විධියට ෙපොම්ෙප හදන්ෙන්. දැන් අන්තිමට 
ෙපොම්ෙපයි, ජලාශයයි ෙදකම නැතිව මිනිස්සුන්ට මුකුත් නැති 
ෙවනවා. අන්තිමට ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමා? මුදල් 
ෙකෝටි ගණනක් වියදම් ෙවන එක විතරයි ෙන්.  

 
ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ගරු මන්තීතුමා, මුල්ම ෙයෝජනාව තිබුෙණ් ජලාශය 

ඉදිකිරීමටයි. එම ජලාශය ඉදි කිරීමට මැදිපිටිය ෙයෝජනා කර තිබූ 
අතර, සිංහරාජ රක්ෂිතය යට වන බැවින් සහ පිටෙදනිය ෙව්ල්ල 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් විශාල ජලාශයක් 
ෙයෝජනා කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙත් වගාව යට වන බැවින්, එම 
ජලාශය සඳහා විෙරෝධතාව මතු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා තමයි 
ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක හරි. 

ගරු විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා  
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa)  
ෙම්ෙක් ජලය ෙගන යන්ෙන් ෙපොම්ප මඟින් හා උමං 

මාර්ගෙයන්. මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, දැන් ගරු අගමැතිතුමා 
තාවකාලිකව ෙම්ක නවත්වන්න කියලා දැනුම්දීලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙයෝජනාව ෙගනාෙවත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. 
විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්නට ඕනෑ, ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 
23වැනි දා සවස 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම මැති-ඇමතිවරු 
ලිපියක් මඟින් කැඳවලා අය වැයට පථම සියලු වාරිමාර්ග 
ෙයෝජනා කම පිළිබඳව කරුණු කාරණා, ගැටලු සාකච්ඡා කරන්න 
දින ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ, එකක්.  මම ඔබතුමාට කියන්න 
ඕනෑ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන් කථා කරපු හඬ මට ෙහොඳට 
දැෙනනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාටත් ඒක ෙහොඳට 
දැෙනනවා. ෙමොකද, අෙප් දිස්තික්කෙය් අක්කර ලක්ෂයක පමණ 
භූමියක් යට ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එක වතුර බිංදුවක් අෙප් 
දිස්තික්කයට  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් පැත්ෙතන් ගත්තාම 
රඹකැන්ඔය ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්. නාමල්ඔය 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙසේනානායක සමුදය 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්. මුතුකණ්ඩි ව ාපාරය ෙමොනරාගල 
දිස්තික්කෙය්. ඒ වතුර ටික ඔක්ෙකෝම යන්ෙන් නැෙඟනහිරටයි. 

ඊළඟට, එහා පැත්ෙතන් ගත්තාම ලුණුගම්ෙවෙහර, මව්ආර, 
ඊළඟට ෙවෙහරගල, උඩවලෙව් ජලාශය, කිරිඉබ්බන් වැව, 
උරුසිටාෙණෝ වැව වාෙග් වැව් රාශියක් තිෙබනවා. ඒවා ඔක්ෙකොම  
අයත් ෙවන්ෙන් දකුණු පළාතට; හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයට. 
පානීය ජලය ෙනොමැති වීම නිසා වකුගඩු ෙරෝගය එක පැත්තකින් 
වර්ධනය ෙවලා. ෙම් මතු කරපු පශ්නය හරහා තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
හදවෙත් තිෙබන ෙව්දනාව මටත්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාටත් ෙහොඳට දැෙනනවා. ෙනොදැෙනනවා ෙනොෙවයි. මම 
එකක් මතක් කරන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා පිළිගන්නවා ඇති, 
ෙම් රෙට් වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් ෙවෙහරගල 
ජලාශය, මව්ආර, දැදුරුඔය, වැනි ව ාපාර ඉතාම අඩු මිලකට 
කරපු, ඉතා විශිෂ්ඨ ඉංජිෙන්රුවන් ඉන්න මහා පබල ආයතනයක් 
බව. ඉංජිෙන්රු සහායකවරුන් පුහුණු කරන ආයතන ෙදකක් 
ගල්ගමුෙව් සහ කුණ්ඩසාෙල් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමවැනි 
ආයතනයක්  විශ්වවිද ාලයක් වාෙගයි. මහා පාඥයන් ඉන්නවා, ඒ 
දැනුම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්ත ෙවන්න ඕනෑ 
ෙකොතැනින් ද කියලා යම් කිසි ෙයෝජනාවක් කරනවා නම්, ෙම් 
රෙට් ෙම් වැව් හදන වැෙඩ් තිෙබන්න ඕනෑ වාරිමාර්ග 
අමාත ාංශෙය්යි.  ඒ නිසා අපි  ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් 
අදහසුත් අරෙගන, කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙම්වා ඉදිරිපත් කළාට 
පසු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
උපෙදස් ෙද්වි, තීරණයක් ෙද්වි. ඒ තීරණය උඩ විෂයභාර 
අමාත වරයා හැටියට මා කටයුතු කරනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

දැන් අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනාපු 
ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි,  දකුෙණ්  මාතර දිස්තික්කෙය්,  
අකුරැස්ස පහළ ෙකොටස යට ෙවන එක ගැන ඔබතුමා ට ඔය 
උත්තරය දීපු අයෙගන් ෙමොනවත්ම ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ. 
"නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය" කියන්ෙන් ඕක ෙනොෙවයි. 
"නිල්වලා ගඟ ෙයෝජනා කමය" කියන්ෙන් මා අර කලින් කියාපු 
පශ්නයයි. අකුරැස්ස පහළ ෙකොටෙසේ තිෙබන පශ්නයයි. ඒකට 
උත්තරයයි ෙහොයන්න ඕනෑ. නමුත් දැන්  නිලධාරින්ෙග් ඔළුෙව් 
තිෙබන්ෙන් ඔය කාරණය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 

සාකච්ඡා කරනවාට වඩා  විෙශේෂ දැනුවත් කිරීමක් 23වැනි දා අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන්නම්. එතෙකොට ෙම් පශ්නය අහන්න 
පුළුවන්. ෙමොකද, ඒ ෙවලාවට නිලධාරින් සියලු ෙදනා 
ෙගන්වනවා.  ඇමතිවරයාත් එක්ක කථා කරනවාට වඩා 
නිලධාරීන් එක්ක තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීෙමන් 
ඵලදායිතාවක් ඇති ෙව්වි කියලයි මා හිතන්ෙන්. ඒක තමයි 
ෙවන්න ඕනෑ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාර්ය භාරය, වගකීම ඉටු 
කිරීම සඳහා මා වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
ඇමතිවරයා හැටියට, වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ එක්ව ෙම් 
තිෙබන අදහස්, උදහස්, ෙයෝජනා, සංෙශෝධන සහ ෙමයට අලුතින් 
එකතු විය යුතු කාරණා පිළිබඳව ද අධ යනය කරලා තිෙබනවා. 
දැන් තිෙබන්ෙන් ෙමහි පාරිසරික ඇගයීමක් හරියට කරන්න අවශ  
මූලික කරුණු සම්පාදනය කර ගැනීම සහ ඒ තුළින් නිවැරදි 
පාරසරික ඇගයීමක් කිරීමයි. ඒකට ෙම් සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග් 
සහෙයෝගය ලැෙබ්වි කියා මා හිතනවා. අෙප් ගරු බුද්ධික  පතිරණ 
මන්තීතුමා මහා පාඥයකු වාෙග් ඉතිහාසය, -අතීතය- වර්තමානය, 
අනාගතය සම්බන්ධව සහ තාක්ෂණික කාරණා ෙගොඩක් කිව්වා. 
ෙම්ෙක් අටුවා, ටීකා, ටිප්පණි, ගැටපද, විවරණ, සන්න, භාව සියලු 
ෙද් සහිතව කිව්වා. එෙහම නම් ෙම් කරුණු අෙප් තාක්ෂණික 
නිලධාරින් ඉදිරිෙය් සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම් වගකීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
ඉටු කළ යුතුයි කියලා අදහස් කරමින් මෙග් පිළිතුර දීම මින් 
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මීළඟට ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, තව 
ෙයෝජනා තුනක්  විවාදයට ගන්න තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.46] 

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   මා ෙම් ගැන විනාඩි 

ෙදකක් වැනි ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයකින්  සමාෙලෝචනය කර 
අවසන් කරන්නම්.  

පිළිතුර ලබා දුන් ගරු ඇමතිතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර 
කරපු ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමාටත්, විෙශේෂෙයන්ම 
අෙප් පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්  ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති සෙහෝදර පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාටත් මෙග් 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  දැන් ගරු ඇමතිතුමා  දීපු පිළිතුෙරනුත් 
පැහැදිලියි,  නිල්වලා ගඟ සහ ගිං ගඟ ජලාධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය 
කිරීම සහ එහි පහළ ජලාධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය කිරීම, ලවණ 
ජලය ඉහළට ෙගන ඒෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙමහි ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම අඩු කරුණු පමාණයක් බව.  

විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න අවශ යි, නිල්වලා ගඟ 
ව ාපෘතිය තුළ  -ගිං ගඟත් සැලකිල්ලට ෙගන -  ගාල්ල සහ මාතර 

දිස්තික්ක ෙදකට අදාළව බහු කාර්ය ෙයෝජනා කමයක් විධියට 
සංවර්ධනය වන කාරණා තවමත් ෙනොමැති බව. ෙම් තුළ 
තිෙබන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමාෙග් වරදක් ෙනොෙවයි. දිගටම 
නිලධාරින්ෙග් ඔළුෙව් තිබිලා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොටට වතුර 
ෙගන ෙගොස් හම්බන්ෙතොට සුඛිත මුදිත කිරීමයි. හම්බන්ෙතොට 
පශ්නයක් තිෙබන  බව ඇත්ත.  හැබැයි, හම්බන්ෙතොටත් එක 
ෙගොවි ජනපදයකට ෙහෝ වතුර ෙදන විධියක් ගැන ෙනොෙවයි 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ කාල ෙය් අටවාපු ටිකකට වතුර ෙගන 
යාමකුයි තිෙබන්ෙන්.  ඔය ටිකට විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙටලි සිනමා 
ගම්මානයට සහ මා කලින් කියාපු තැන් ටිකටත් වතුර ෙගන 
යෑමක් තිබුෙණ්.  ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අප අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්, 
මාතර දිස්තික්කෙය් ඉහළ ජලාධාර සහ පහළ ජලාධාර පෙද්ශ,  
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඉහළ සහ පහළ ජලාධාර පෙද්ශ සංවර්ධනය 
කිරීම,  ඒ වාෙග්ම ගං වතුර වැළැක්වීම,  ලවණ ජලය ඉහළට 
ගමන් කිරීම නතර කිරීම ඇතුළු ෙමන්න ෙම්  කාරණා සඳහා 
කියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීමට අපි සියලු ෙදනා එකතු 
ෙවලා ගමනක් යන්න ඕනෑයි කියන එකයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මා කියන්න කැමැතියි,  
ෙම් කටයුත්ත සිදු කිරීෙම්දී අපි කිසි ෙසේත්ම අමතක ෙනොකළ යුතු 
කාරණයක් තිෙබන බව. එනම්, ෙම්ෙකදී ගාල්ල දිස්තික්කයටයි, 
මාතර දිස්තික්කයටයි, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටයි අදාළව 
ඒකාබද්ධ වැඩ සටහනක් සකස් කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි, 
එහිදී මාතර සහ ගාල්ල දිසත්ික්කය  ෙවනුෙවන් සහ ඒ 
දිස්තික්කවල ජනතාව තෘප්ත වන වැඩ පිළිෙවළක් සමඟයි 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ.   

ඒ වාෙග්ම වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත ාංශයට අදාළ ආයතන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය, පරිසර අමාත ාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය, ෙගොවි 
ජන ෙසේවා සහ වන ජීවී අංශවලට අදාළ ආයතන, පශු සම්පත් හා 
ගාමීය පජා සංවර්ධනයට අදාළ ආයතන -ඒවා ඉතා වැදගත්.- ෙම් 
සඳහා සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත ාංශයත් ෙම් සඳහා සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඒ හා සම්බන්ධ ක්ෙෂේත තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විදුලිබල 
හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ක්ෙෂේතයට අදාළ ආයතන, මධ ම 
පරිසර අධිකාරිය, භූ විද ා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය, පහත් 
බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය හා රාජ  ෙනොවන සංවිධානත් ෙම් සඳහා 
සම්බන්ධ ෙවන්න ඕනෑ. 

විෙශේෂෙයන්ම ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියපු 
විධියට නිල්වලා නිම්න ෙගොවි සංවිධානෙය් ෙල්කම් ජයතිස්ස 
කුලතුංග මැතිතුමා වාෙග් ෙම් ගැන අත්දැකීම් තිබුණු අය - 
ෙමත්තසිංහ නැමැති ෙගොවි නායකෙයක් හිටියා.- කළ කැප 
කිරීම්වලට සංෙව්දී ෙවමින් තමයි ෙම් කාරණය කියාත්මක 
කරන්න ඕනෑ කියන කාරණය කියමින්, ෙමම කටයුත්ත ඉදිරියට 
කර ෙගන යෑමට හැකි ෙව්වායි අෙප්ක්ෂාෙවන් මාෙග් අදහස් 
ඉදිරිපත් කිරීම නතර කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාව සඳහා 
සභාෙව් අනුමැතිය පතනවා.  

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

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ෙයෝජනා අංක 3, 4, 5; ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ෙයෝජනා තුනම එකවර විවාදයට 
ගන්නවා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.   
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පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
මහජන නිෙයෝජිතයින්ෙග් නිල කාලයට පසුද 

සාමවිනිසුරු පදවිය ලබාදීම 
மாகாண சைப மற் ம் உள் ராட்சி 

நி வனங்களின் மக்களின் பிரதிநிதிகளின் 
பதவிக் காலத் க்குப் பின்ன ம், சமாதான 

நீதவான் பதவியிைன வழங்குதல் 
EXTENDING THE HONORARY POST OF JUSTICE 

OF THE PEACE EVEN BEYOND THE TERM OF THE 
PEOPLES REPRESENTATIVES OF THE 
PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL 

GOVERNMENT BODIES 
 
[අ.භා. 5.50] 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයින්ට ෙදනු 
ලබන සාමවිනිසුරු තනතුරු ඔවුන්ෙග් නිල කාලයට පමණක් සීමාවන 
බැවින්,  නිල කාලෙයන් පසුවත් ඔවුන්ෙගන් එම ෙසේවාව ලබා ගැනීම 
සඳහා පැමිෙණන විශාල පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්වන බැවින්, එම 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට තම නිල කාලෙයන් පසුවත්, සාමවිනිසුරු 
තනතුරු ලබා දීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අංක 3, 4, 5 දරන ෙයෝජනා 
තුනම පිළිබඳව මා එකවර කරුණු දක්වනවා, කාලය ඉතිරි කර 
ගැනීම සඳහා.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ලබා දී තිෙබන සාමවිනිසුරු පදවිය 
සම්බන්ධෙයන් මා කථා කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් 
සභා මන්තීවරුන්ට සාමවිනිසුරු පදවි නිල බලෙයන්ම තිෙබනවා ද 
කියන එක පශ්නයක්, අතීතෙය් තිබුණා, ඉන් පස්ෙසේ නැති වුණා 
කියන කාරණයත් සමඟ බලන විට. හැබැයි අපි දන්නවා, පළාත් 
පාලන ආයතනවල අයට ෙම් සාමවිනිසුරු පදවි තිෙබන බව. 
හැබැයි, නිල කාලය අවසන් වුණාට පස්ෙසේ එය අවසන් ෙවනවා. ඒ 
නිසා මම තුන් වැනි ෙයෝජනාෙවන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් පළාත් සභා 
මන්තීතුමන්ලාටත්, ඒ වාෙග්ම මහ නගර සභා, නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමන්ලාටත් ලැෙබන සාමවිනිසුරු පදවි 
ඔවුන්ෙග් නිල කාලය අවසන් වීෙමන් පසුවත් මුළු දිවයිනටම 
බලපාන පරිදි ඔවුන්ෙග් ජීවිතාන්තය දක්වා එය දිගු කිරීම අවශ යි 
කියායි. ෙමොකද, ඒ අයට විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩු 
ගණෙන් ෙම් ගරු ෙසේවෙයන් ෙහෝ ඒ අයට තමුන්ෙග් පීතෘ භූමියට 
තමුන් ජනතා නිෙයෝජිතෙයක් විධියට ෙනොසිටින කාලය තුළත් 
ෙසේවය කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම හතර වැනි සහ පස් 
වැනි ෙයෝජනා ෙදක ගැනත් මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. 
එකක් පළාත් සභා. ෙදවැනි එක, නගර සභා; මහ නගර සභා; 
පාෙද්ශීය සභා. විෙශේෂෙයන්ම මහ නගර සභා, නගර සභා, 
පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජිතයන්ෙග් නම් යම් වැටුප් වැඩි වීමක් සිදු 
වුණා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා නිෙයෝජිතයන්ෙග් වැටුප්, දීමනා 
සම්බන්ධෙයන් ලංකාෙව් ඒකමතිකත්වයක් නැහැ. අපි දන්නවා, 
නගර සභා; පාෙද්ශීය සභා; මහ නගර සභාවල නම් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඒකමතිකත්වයක් තිෙබනවා කියා. දීමනා කිව්වාම 
රුපියල් ශත වැඩි කර ජාතික වශෙයන් බරක් ෙදන්න කියන එක 

ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. අපි කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත්, 
විවිධ මතවාද, සංවාද තිබුණත් අද ෙම් රට තුළ පළාත් සභා 
ස්ථාපනය ෙවලා කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මහ නගර සභා, 
නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙවනස් 
කර ෙම් තුළ නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. මහ නගර 
සභා සහ නගර සභාවලට ආඥා පනත්වලටත් අදාළ සංෙශෝධන 
සිදු කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභාවල සභාපතිවරයා, උප 
සභාපතිවරයා කියන නිල ෙදක තිෙබන බව අප දන්නවා. ඊට 
අමතරව සභාපතිවරයාට, උප සභාපතිවරයාට අමතරව තවත් 
තනතුරු කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ අතෙර් පළාත් සභාවල 
සභානායකවරයා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා, විපක්ෂ 
නායකවරයා, විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා කියන ෙම් තනතුරු 
හතර දරන උදවියටත්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවල සභාපතිවරයා 
සහ උප සභාපතිවරයා හැරුණු විට අෙනක් සියලු ෙදනා 
සභිකයන්. අඩු ගණෙන් මන්තී කියන නාමයවත් නැහැ. ඒ නිසා 
මම කියන්ෙන් ඒවාෙය්ත් සභාපතිවරයා, උප සභාපතිවරයා, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා, විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා 
සහ විපක්ෂ නායකවරෙයක් සිටිය යුතුයි කියායි. සභානායකවරු 
නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඒ තනතුරුවලට නිලභාවයක් ලබා 
ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අංක එක.  

ෙදවැනි කාරණය, මුළු රටටම බලපාන විධියට ෙම් අයට 
වැටුප්, දීමනා හා වරපසාද ලබා ෙදන ගමන් ෙපොදු වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන එක. ඒක පළාත් සභාවලටත්, මහ නගර 
සභාවලටත්, නගර සභාවලටත්, පාෙද්ශීය සභාවලටත් බලපාන 
විධියට ඇති කරන්න ඕනෑ. පළාත් සභාවල විපක්ෂ නායකවරු 
හැටියට හිටපු අය ෙමතැන සිටින බව අප දන්නවා. පළාත් සභාවල 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙහෝ විපක්ෂෙය් සංවිධායකවරු විධියට හිටපු අය 
ෙමතැන සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම සභානායකවරු විධියට හිටපු අයත්, 
පළත් සභා මන්තීවරුන් විධියට හිටපු අයත් සිටිනවා. ෙමය 
පළාෙතන් පළාතට ෙවනස්. කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය ගත්තත් 
එෙහමයි. වයඹ පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකවරයාට සිටින 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙනොෙවයි දකුණු පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයාට ඉන්ෙන්. එෙහම ෙනොෙවයි මධ ම පළාත් සභාෙව් 
විපක්ෂ නායකවරයාට ඉන්ෙන්. ඒ නිසා ජාතික වශෙයන් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව අදාළ පළාත් සභා පනතත්, ඒ වාෙග්ම පළාත් 
පාලන ආයතන පනත් සහ විෙශේෂෙයන් මහා නගර සභා, නගර 
සභා ආඥාපනත් -1972ට කලින්, අධිරාජ වාදින්ෙග් කාලෙය් 
ඉඳලා ඇති වූ ආඥාපනත් තිෙබනවා.- ආදි සියල්ල සංෙශෝධනය 
කරන්න ඕනෑ. මා ෙම් කියන්ෙන් රුපියල් ශත වැඩි කිරීම ගැන 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ අයට ලැෙබන අෙනකුත් වරපසාද 
සම්බන්ධෙයනුත් අදාළ ෙවනස්කම් සිදු කිරීම ෙවනුෙවනුයි මා ෙම් 
ෙයෝජනා ෙගන එන්ෙන්. ඒ නිසා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද දින 
න ාය පතෙය් සඳහන් අංක 3 ෙයෝජනාව, අංක 4 ෙයෝජනාව සහ 
අංක 5 ෙයෝජනාව ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් 
රෙට් පළාත් සභා සියල්ල නිෙයෝජනය කරන සියලු පක්ෂවල 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවන්; මහ නගර සභා, නගර සභා සහ 
පාෙද්ශීය සභා -ෙම් වන ෙකොට ෙබොෙහෝ පාෙද්ශීය සභාවල 
ෙකොමසාරිස් පාලනයකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අනාගතෙය් පත් 
වන අය ෙවනුෙවනුත්- නිෙයෝජනය කරන සියලු ජනතා 
නිෙයෝජිතයන් ෙවනුෙවනුත්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුව සිටින උපන් නූපන් සියලු ෙදනා 
ෙවනුෙවනුත් මා ෙම් ඓතිහාසික ෙයෝජනා තුන ෙම් ගරු සභාවට 
ඉතාම හෘදයංගමව ඉදිරිපත් කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙයෝජනා ස්ථිර කිරීම, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 

මන්තීතුමා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි තුනක කාලයකුයි 
තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 5.55] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා, අෙප් ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනා තුන ස්ථිර කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලැබීම පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන් මා කියන්න ඕනෑ මා අද 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙවලා ඉන්ෙන්, ඔය කියන ස්ථාන 
ෙදකම තරණය කර බව. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකු හැටියට 
ෙද්ශපාලන ගමන ආරම්භ කර පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
හැටියටත් කටයුතු කර තමයි මා ෙම් ස්ථානයට ඇවිත් ඉන්ෙන්. ඒ 
නිසා ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට වඩා මම ඉතාම ෙහොඳින් දන්නවා, 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකුට තිෙබන මානසික තත්ත්වය 
ෙමොකක්ද, ඔහු මුහුණ පාන අභිෙයෝග තත්ත්වයන් ෙමොනවාද, 
පළාත් සභා මන්තීවරයකු මුහුණ පාන තත්ත්වයන් සහ සමාජය 
තුළ පවතින ගැටලු, සංසිද්ධීන් ෙමොනවාද කියන එක ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා 
කියන්ෙන් සභිකෙයක්. ඔහුට "මන්තී ධුරය" කියන නම නැති 
වුණත්, ගම ඔහු හඳුන්වන්ෙන් මන්තීවරයකු හැටියටයි. 
විෙශේෂෙයන් ඔහු ඉහළ සිටින නායකයනුත්, ගෙම් සිටින සාමාන  
මහ ජනතාවත් කියන ෙදපාර්ශ්වය ආරක්ෂා කරන, හරියට මුහුද 
ෙවරළ ආරක්ෂාවට දමා තිෙබන ගල් වැටිය වාෙගයි. මහ ජනතාව 
මහ මුහුද නම්, නායකයන් භූමිෙය් තිෙබන ගල් පර්වත සහ ෙගොඩ 
බිම නම්, ෙගොඩ බිම ඛාදනය වීම වළක්වන්න දමන ගල් වැටිය 
තමයි ගෙම් සිටින පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා. මහ ජන රැල්ල 
ඇවිත් ගහන්ෙන්, ඉස්සර ෙවලාම හැෙපන්ෙන් පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන් නමැති ගල් වැටිෙය්යි. තමන්ෙග් අ ෙඳෝනාවන්, 
තමන්ෙග් පශ්න, පීඩනයන් සියල්ල කියමින් ඒ ගල් වැටියට 
ගහලා, සමහර ෙවලාවට ෙපණ බිඳු දමමින් ෙහමින් නිෙසොල්මෙන් 
විසිරිලා යනවා; තවත් සමහර ෙවලාවට චණ්ඩ ෙවලා විසිරිලා 
යනවා. ෙම්වා පසු කර ආපු මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට -
පාෙද්ශීය සභා පළාත් සභා පසු කර ඇවිල්ලා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටින මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට- අපි, ඒ බාධක, තාඩන 
පීඩන සියල්ල උසුලන ෙම් ගල් වැටිය ගැන, විෙශේෂෙයන් පළාත් 
පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන්ෙග් සුභ සිද්ධිය පිළිබඳව කථා 
කරන්න ඕනෑ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තවත් 

විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, පාෙද්ශීය 

සභා මන්තීවරුන්ට පශ්න තිෙබන බව. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපි 
කිව්වා, "ඔවුන්ට ෙනොමිලෙය් ෙමොටර් සයිකල් ෙදන්න." කියා. 
හැබැයි  ඒවා ෙදන විටත් අපි දැක්කා, සමහර ෙකොටසකෙගන් 
සල්ලි ෙනොෙගන ඔවුන්ට යතුරු පැදි ෙදනවා. තවත් සමහර 
ෙකොටසකට යතුරු පැදි දුන්ෙන්ත් නැහැ. ආපසු හඬ නඟද්දී 
ඔවුන්ෙගන් මුදල් අය කර දුන්නා. එබඳු තත්ත්වයන් අපි දුටුවා. ඒ 
වාෙග් අවස්ථාවලදී අපි කාටත් එක වාෙග් සලකන්න ඕනෑ. ඒ 
අයටත් සමාජ තත්ත්වයක්, අභිමානයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

මම ෙයෝජනා කරනවා, ෙලොකු වාහනයක් ෙනොව අඩුම තරමින් 
කුමන ෙහෝ බදු සහනයක් සමඟ  මරුටි කාර් එකක්වත් ඒ අයට 
ෙදන්න පුළුවන් නම් ඉතාම ෙහොඳයි කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් යමක් කියන්න ඕනෑ. 
ෙහට අනිද්දාට එන පළාත් පාලන මැතිවරණයක් ගැන 
කියැෙවනවා. ඒ පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් අපට 
බරපතළ පශ්න මතු වන කාරණයක් තිෙබනවා. සීමා නිර්ණය 
කිරීම - ෙකොට්ඨාස ෙබදීම- පිළිබඳව නම් අපට පශ්න තිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝ විට ඒක පාර්ශ්විකව තමයි සීමා නිර්ණය කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒවා සාධාරණ විධියට ෙකෙරන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු 
අගාමාත තුමාත් පකාශ කළා කමිටුවක් පත් කරනවා කියා. අෙප් 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. මම 
එතුමාෙග් අවධානයටත් ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා- 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් ෙදන්න. 

මට එය කියන්නම ඕනෑ. ඒ, මෙග් ආසනය -පඬුවස්නුවර ආසනය- 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන ආකාරය ගැන. පඬුවස්නුවර ආසනෙය් 
එක මායිමකින් තමයි එක ෙකොටසක් ආරම්භ වන්ෙන්. 
සාමාන ෙයන් මධ  ලක්ෂෙය් තමයි නගරය තිෙබන්ෙන්.  

ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස හත, අටක පමාණයක් පසු කරෙගන 
කෑලි කඩමින්, කඩමින් ඉරක් වාෙග් ආසනෙය් මායිමකින් පටන් 
ගන්නා ෙකොට්ඨාසයක් නගරය ආසන්නයටම හදලා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙකොට්ඨාස හදලා තිෙබන්ෙන්, "තමන් දිනන්න, යම් අය 
පරද්දන්න" වැනි පටු ආකල්ප ඇතුවයි. ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් අමාත වරයාත් සිටින නිසාත්, පළාත් පාලන සභිකයන්ට 
කරන්න ඕනෑ ෙගෞරවයක් විධියටත් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 
කරුණාකර ඒ සීමා නිර්ණයන් පිළිබඳවත් අවධානය බරපතළ 
විධියට ෙයොමු කරන්න කියලා. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 
මෙග් ස්තුතිය, ෙගෞරවය පුද කරමින් අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනා තුනම ෙම් අවස්ථාෙව්දී හදවතින්ම අනුමත 
කරමින්, ස්ථිර කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි තුනක 
කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්. 

 
[අ.භා. 5.59] 
 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ேஹசா விதானேக) 
(The Hon. Hesha Withanage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනා තුන ගැන කථා 

කරන්න අපට යම් කාල සීමාවක් ලබා දුන්නා. දැන් ඒක විනාඩි 

515 516 



2015 ෙනොවැම්බර් 06 

තුනකට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ලද ෙකටි කාල පමාණෙය්දී 
විෙශේෂෙයන් කිව යුතු කාරණයක් තිෙබනවා. මම ඇඹිලිපිටිය 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විධියට ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කළ 
ෙකෙනක්. පසුව සබරගමු පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් විධියට 
සිටියා. ෙම් කාල සීමාව තුළ මම ලබාගත් අත් දැකීම් එක්ක කථා 
කරද්දී පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරෙයක්, පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරෙයක්, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභා මන්තීවරෙයක් වුණාම ෙම් 
රෙට් ෙද්ශපාලනඥෙයක් සමාජය තුළ ෙමොන වාෙග් පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදනවාද කියන එක  ෙහොඳට ෙත්ෙරනවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක් ෙවලා ආවාම  පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
විධියට විශාල වරපසාද පමාණයක් භුක්ති විඳිනවා. හැබැයි 1988 
අංක 37 දරන පළාත් සභා (වැටුප් හා දීමනා ෙගවීෙම්) පනත 
යටෙත් පළාත් සභාවලට යම් නිර්ණායක පමාණයක් දක්වලා 
තිෙබනවා, ෙමන්න ෙම් පමාණයයි පළාත් සභා මැති ඇමතිවරුන්ට 
ලැෙබන්ෙන් කියලා. පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන වරපසාදවලින් අඩක් ලැෙබනවා. නමුත් 
අද ෙවන  ෙකොට අපට ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. අපි පළාත් 
සභාවල සිටි කාලෙය් දිගින් දිගටම ෙම් කාරණය ගැන කථා කළා. 
ෙම් වරපසාදය ලැෙබනවා ද? අඩුම ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන පමාණෙයන් අඩක්වත් වරපසාද 
ලැෙබනවා ද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්තටම ඒක සිද්ධ වන්ෙන් 
නැහැ. වැටුප ලැෙබනවා. අපි කියමු, පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින නිලධාරියාට, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්ය මණ්ලෙය් සිටින 
නිලධාරියාට ලැෙබන වරපසාද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ජාතික 
ආණ්ඩුවක්, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙවලාෙව් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ජාතික තලෙය් කථිකාවතක් ඇති කර ගන්න අද 
ෙහොඳ අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. පාෙද්ශීය සභාෙව් 
මන්තීවරෙයක් අවුරුදු ගණනක් දුක් විඳලා ෙද්ශපාලනය කරලා 
වයසට ගියාම සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවියක් දීම මම හිතන 
හැටියට පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. එතුමා කරන  ෙසේවය 
ෙවනුෙවන් -ඒ සමාජ ෙසේවය ෙවනුෙවන්- එතුමාට ගරුත්වයක් 
ඇතුව ඒ ෙසේවය කරන්න පුළුවන් පහසුකම් ටිකක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් මුද්දර ටිකක් ෙදන්න, පුළුවන්කමක් 
තිෙබනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හා සමානව නැති 
වුණාට පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුට පාවිච්චි කරන්න ෙදන මුද්දර 
පමාණය වැඩි කරන්න කටයුතු කරනවා නම් එය වැදගත් වනවා. 
දැනට ෙදන්ෙන් ඉතා සීමිත පමාණයක්. මාසයකට රුපියල් 
ෙදදාහක් වාෙග් පමාණයකුයි ලබා ෙදන්ෙන්. ෙම් ගැන ෙසොයා 
බලා කටයුතු කරන්න ගරු අමාත තුමා ඇතුළු කණ්ඩායම වැදගත් 
සාකච්ඡාවකට ෙයොමු විය යුතුයි කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙවලාව සීමිත නිසා ෙකටිෙයන් ෙම් කාරණය ගැනත් කියන්න 
ඕනෑ. අපි පළාත් පාලන ආයතනවල ෙහොඳ ගැන කථා කරනවා. 
පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ට ලබා දිය යුතු වරපසාද ගැන කථා 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගෙනන ලද ෙම් ෙයෝජනාව වාෙග්ම 
මමත් තව ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් පළාත් පාලන 
ආයතනවලට පත් කරන්න නාම ෙයෝජනා ෙදන ෙකොට අවම 
මූලික සුදුසුකම් ෙසොයා බැලීමක් තිෙබන්න ඕනෑ. හරක් ෙහොරු, 
ගංජාකාරෙයෝ, කසිප්පුකාරෙයෝ, දාමරිකෙයෝ ඇවිල්ලා මුළු 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියම විනාශ කරන අවස්ථා තිෙබනවා. 
උදාහරණ විධියට අපි දැක්කා, හම්බන්ෙතොට නගරාධිපති. මම 
හිටපු පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරු තවත් උදාහරණවලට ඉන්නවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට අපි නාම ෙයෝජනා ෙදන 
ෙකොට බලන අවම සුදුසුකම් ටික නාම ෙයෝජනා ෙදන ෙකොට 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුටත් තිෙබන්න ඕනෑය කියන 
ෙයෝජනාව මා කරනවා. ඒ වා ෙග්ම පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා 

මන්තීවරු ෙකෙරහි දැඩි ඕනෑකමකින්  ෙසොයා බලා කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් -පරිසරයක්- නිර්මාණය කළ යුතුයි. 

ගරු අමාත තුමාත්, අෙප් දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් එකතු ෙවලා ෙහොඳ අනාගත වැඩ 
පිළිෙවළක් යටෙත් ෙම් ආයතන ෙදක බිහි කරයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. ඊට අවශ  ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා 
පාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පළාත් සභා හා 
පළාත් පාලන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - மாகாண சைபகள் 
மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Provincial Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනා පෙහන් ෙයෝජනා 
තුනක් ෙකළින්මත්, පළමුවන ෙයෝජනාව වක වශෙයනුත් පළාත් 
පාලන විෂයයට අදාළ ෙවනවා. අෙප් ගරු අමාත තුමාත් ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටිනවා. ෙම් විෂයය සම්බන්ධෙයන් අද දින ඉදිරිපත් වූ 
කරුණු කාරණා පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග්ත් අවසරය සහිතව 
ඉතාම ෙකටිෙයන් වචන ස්වල්පයක් ඉදිරිපත් කරන්න මා 
බලාෙපෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ෙතන්ම පළාත් පාලන 
ආයතනවල නි ෙයෝජිතයන්ෙග් ෙභෞතික දියුණුව උෙදසාත්, ඒ 
වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් පිළිගැනීම වැඩි කර ගැනීම උෙදසාත් ෙයෝජනා 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
ආයතනවල මන්තීවරුන්ට සාමදාන විනිශ්චයකාර පදවි ලබා දීම 
සඳහාත්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද, දීමනා සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
පතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම සඳහාත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා. පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජිතයන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වන උනන්දුව ජාතික පරිමාණෙය් 
වැදගත්කමකින් යුක්ත එකක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුලින්ම ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙම් කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශෙය් වග 
කීමකුත් තිෙබනවා, අපට ඉෂ්ට කරන්නට. ෙමහිදී කියන්න ඕනෑ, 
පතිපත්තිමය වශෙයන් ෙම්වාට අෙප් කිසිම වි ෙරෝධතාවක් නැහැයි 
කියලා. නමුත් යම් යම් කියා මාර්ග ගැනීෙම්දී යම් යම් පනත් -
අධිකරණ සංවිධාන පනත සහ තවත් පනත් කිහිපයක්- දිහා අපට 
බලන්න ෙවනවා, රෙට් නීතිරීති ෙවනස් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. 
මා හිතන හැටියට අෙප් ජනාධිපති නීතිඥ ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩි විස්තරයක් කථා කරන නිසා 
අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිය දිහා කිසියම් සාර්ව 
ආකාරයකට බලන්න ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

පළමුවන කාරණය, අපි පළාත් පාලන ආයතනවල 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙභෞතික තත්ත්වය, ගුණාත්මක තත්ත්වය 
වර්ධනය කරන්න කථා කරන ෙකොට පසු ගිය කාලය මුළුල්ෙල්ම 
පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජිතයන්ට විශාල වශෙයන් 
ෙචෝදනා එල්ල වීම ගැන බලන්න ඕනෑ. ඔවුන්ෙග් ෙභෞතික හා 
ගුණාත්මක වර්ධනයන් සිදු කරන අතෙර්ම ඔවුන් කිසියම් ආචාර 
ධර්ම පද්ධතියකට එකතු කර ගැනීමට අවශ  ෙවනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් තවම ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් 
ආෙව් නැහැ. නමුත් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිෙයන් එය 
පටන් ගත යුතුව තිෙබනවා.  

517 518 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතිෙය් 
විශාලම අඩු පාඩුවක් තිෙබන බව මා දකිනවා. විෙශේෂෙයන් පළාත් 
සභා සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්. නගර සභා, 
මහ නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා යන ආයතන සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්, පළාත් පාලනයට පජාව සම්බන්ධ වන කිසිම ව හයක් 
හැදිලා නැහැ. දියුණු පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියක් තිෙබන 
ෙලෝකෙය් හැම රටකම පාෙහේ පළාෙත් ගාමීය මට්ටෙම්, නාගරික 
මට්ටෙම්, අර්ධ නාගරික මට්ටෙම් වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, 
අය වැය සකස් කිරීම, ඒවා පරිපාලනය කිරීම, අයිතිකාරත්වය 
දැරීම, පසු විපරම් කිරීම යනාදී සෑම කරුණකදීම පජාව ඍජුවම 
සම්බන්ධ වන ව හයන් තිෙබනවා. ඒකට තමයි කියන්ෙන් පජා 
පාලන - community governance - කමයක් කියලා. මා හිතන 
හැටියට අෙප් පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියට පජා පාලන 
කමයක් - community governance system එකක් - සම්බන්ධ 
කර ෙදන්න ඕනෑ. 

 
 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් 

තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්. 
 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා  
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
ෙහොඳයි.  

ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමා ඊෙය් ආර්ථික පතිපත්ති 
පකාශනය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පළාත් පාලන විෂයය සම්බන්ධෙයන් 
විෙශේෂ සඳහනක් කළා. ඒ වාෙග්ම පළාත් පාලන ආයතනවල 
කාන්තා නිෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් අඩුවක් තිෙබනවා. සියයට 
25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් සහතික කිරීම සඳහා එළෙඹන 
මැතිවරණ කමයට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන 
මන්තීතුමා සඳහන් කළා, දැනට තිෙබන සීමා නිර්ණය 
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තිෙබනවාය 
කියලා. පනෙත් බලතල පකාරව  ගරු අමාත තුමා ෙම් වන විටත් 
ඒ දුක්ගැනවිලි කමිටුව පත් කර තිෙබන බව වැඩිදුරටත් සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර ගරු අමාත තුමා 
විසින් සඳහන් කරනවා ඇති.  

ෙපොදුෙව් පළාත් පාලන විෂයය ගත්තාම, එය ජාතික 
වැදගත්කමක් ඇති කරුණක් හැටියට සලකා ෙම් ෙයෝජනා  
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට 
අපෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය 
ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.08] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තිතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ඉතාම 
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. මාත් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් දීර්ඝ 
කාලයක් හිටපු ෙකනක්. පළාත් පාලන ආයතනයක 
සභාපතිවරයකු හැටියට පත් ෙවලා, ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාෙව්ත් 
දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරලා අද පාර්ලිෙම්න්තුවත් නිෙයෝජනය 
කිරීෙම් වරම් ලැබූ ෙකනකු වන මට පළාත් පාලන ක්ෙෂේතය සහ 
පළාත් සභා ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ෙබොෙහොම ෙළන්ගතු කාරණා 
කිහිපයක් කථා කරන්න  ඔබතුමා  ෙකටි කාලයක් ෙහෝ ලබා දීම 
පිළිබඳව ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා.  

පළාත් පාලන ආයතනයක පධානියකු හැටියට මා කටයුතු 
කරන විට පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ෙනොෙයකුත් අඩු 
පාඩුකම්  දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ 
අණ පනත් සියල්ලම යල්පැන ගිය ගිය අණපනත්. ඒ නිසා  පළාත් 
පාලන ක්ෙෂේතයට අදාළ ඒ අණ පනත්, මාර්ග සීමා, මාර්ග 
පිළිබඳව තිෙබන ගැටලු ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා 
විය යුතු කාරණා.  

අද පළාත් පාලන ආයතනවලින් පාලනය වන මාර්ගවල තමයි  
ලයිට් කණු හිටවන්ෙන්; ෙටලිෙෆෝන් කණු හිටවන්ෙන්. හැබැයි, 
පළාත් පාලන ආයතනයට බැහැ ඒවා ඉවත් කරන්න. එෙහම ඉවත් 
කරනවා නම්  මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒක, අෙප් ඉඩෙම් 
ෙවන කවුරු ෙහෝ කණුවක් හිෙටව්ෙවොත්, අපි  මුදල් ෙගවලා ඒක 
ඉවත් කරනවා වාෙග්යි. ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවා.  ඒ වාෙග් 
දුර්වලකම් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන බව අපි දැකලා 
තිෙබනවා. 

පළාත් සභා මන්තීවරුන්ටත් යම් යම් අඩු පාඩුකම් සිද්ධ වන 
බව පළාත් සභාෙව්  හිටපු මන්තීවරයකු හැටියට මා දන්නවා. 
විෙශේෂෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මන්තීවරෙයකුට සියලු 
වරපසාද නීත නුකූලව ලැබුණත්, පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයකුට 
ඒවා ලැෙබන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන් පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය්ත්, 
පළාත් සභාව තුළත්  හිටපු මන්තීවරයකු හැටියට, පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් පළාත් සභා  පිළිබඳවත් කථා කිරීමට අපට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව බුද්ධික පතිරණ අෙප් ගරු 
මන්තීතුමාට මා විෙශේෂෙයන් ස්තුති වන්ත වනවා. අපි ෙබොෙහොම 
ආදරය කරන, අපි ෙළන්ගතුව කටයුතු කරන, අපි රැඳී සිටි 
ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
සතුටු වනවා.  

විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් පළාත් පාලන 
ක්ෙෂේතෙය් සිටින මන්තීවරුන් ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා 
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු අවස්ථා තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. 
එෙහත්  ගාමීය ජනතාවට ඉතා ෙළන්ගතු වූ, ගාමීය ජනතාවට 
ෙබොෙහොම හිෛතෂි වූ, ගාමීය ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස වැඩ 
කරන, ගාමීය ජනතාවෙග් දුක ෙදොම්නස හඳුනන ෙම් අයටත් 
ෙගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් වීෙම් ඒ අයිතිය අපි තහවුරු කළ යුතුය 
කියන ෙයෝජනාවත්  ඉදිරිපත් කරමින්   ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේට නැවතත් ස්තුති වන්ත වනවා.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මන්තීතුමිය. ඔබතුමියටත් 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
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ගරු තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
(மாண் மிகு (தி மதி) தா விேஜமான்ன) 
(The Hon. (Mrs) Thusitha Wijemanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ  

මන්තීතුමා විසින් අද දින ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම 
පිළිබඳව පථමෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ලංකාෙව් පළාත් සභා කමය ගැන මතක් කරන විට, පළාත් 
සභා කමෙය් අතීතය මතක් කරන විට,  සුන්දර ෙමන්ම අසුන්දර 
සිද්ධි ගණනාවක් පසුපස පැමිණි පළාත් සභා කමයක් තමයි අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති කිරීෙම් ෙගෞරවය අෙප් 
හිටපු විධායක ජනාධිපති ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට හිමි 
වනවා. ඒ වකවානුව තුළ හිටපු, ඉන්දියාෙව් සුවිෙශේෂී 
පරම්පරාවකට උරුමකම් කියපු අගාමාත  රජීව් ගාන්ධි 
මැතිතුමාත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න  ඕනෑ. ෙමොකද, 
ඉන්දු-ලංකා ගිවිසුම මූලික කරෙගන එතුමන්ලා පළාත් සභා කමය 
ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජනවාර්ගික 
අර්බුදයට පිළියමක් සඳහායි. ඒ ෙවලාෙව් ඒ අර්බුදයට පිළියමක් 
ෙලස, සමාජ විෂමතා ඉවත් කිරීමට පළාත් සභා කමය ඇති 
කරනෙකොට විවිධ ගැටලු හා මතිමතාන්තර තිබුණත්, පළාත් සභා 
තුළින්  ජනතාවට සමීප ෙසේවයක් කරන්න  අපට අවස්ථාව 
ලැබුණා. මා හිතන විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
බහුතරයක් මහජන  නිෙයෝජිතයන් පළාත් සභාවලින් පැමිණි  අය. 
පළාත් සභාව කියන්ෙන්  විශ්වවිද ාලයක් වැනි තැනක්. පළාත් 
සභාව තුළින් ලබාගත් දැනුම් සම්භාරය සහ අත්දැකීම්  සහිත පවීණ 
ෙද්ශපාලනඥයන් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාත් විපක්ෂ නායකවරිය 
විධියට සබරගමුව පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කළා. පළාත් සභා 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද ගැන කෙළොත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාදවලින් අඩක් ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා කියන 
එක තමයි, තිෙබන නීතිය; රාමුව. නමුත්, පළාත් සභාෙව් කටයුතු 
කරපු කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාදවලින් අඩක් 
අපට ලැබුෙණ් නැහැ.  අඩුම වශෙයන් වසර දහයක් පළාත් සභාව 
නිෙයෝජනය කරපු මන්තීවරුන්ට විශාම වැටුපක්  ලබා ෙදනවා 
නම් වඩාත් ෙයෝග යි කියන කාරණය ෙකෙරහි මා ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.  පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ 
විශාම වැටුපක්වත් නැතිව ෙබොෙහොම අසරණ වුණු පළාත් සභා 
මන්තීවරු හිටපු බව අපි දැක්කා. පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු ගැනත් 
මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණයයි. පාෙද්ශීය සභා 
මන්තීවරුන්ටත් ෙම් විශාම වැටුප් කමය ෙදන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තැපැල් දීමනාව 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට ලැෙබන දීමනාෙවන් 
අඩක්වත් අෙප් පළාත් සභා මන්තීවරුන්ටත් ලබා ෙදන්න කියලා 
මා ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා  කරනවා. ස්තුතියි.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

 
[අ.භා. 6.15] 
 
 

ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාවල සහ පාෙද්ශීය 

සභාවල මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් ගැටලු සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාෙව්දී,  පාෙද්ශීය සභාෙව් අවුරුදු 
තුනකුත්, පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 21කුත් කටයුතු කරපු ෙකනකු 
හැටියට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මා සතුටු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපට විශ්වාසය තැබිය හැකි 
ඇමතිවරෙයකුත්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරෙයකුත් අද ෙම් ක්ෙෂේතයට 
පත් ෙවලා ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි හුඟ ෙදෙනක් ඇති කරපු යම් 
මතයකට අනුව, පළාත් සභා කියපු ගමන් ෙම් රෙට් ෙපොදු මහත් 
ජනතාවෙග් හිතට ඇතුළු වන්ෙන් ෙමය "සුදු අලිෙයක්" කියන 
එකයි. නමුත්, පළාත් සභාවල කටයුතු කරපු අය හැටියට අපි 
දන්නවා, පළාත් සභා තුළින් පසු ගිය කාල සීමාෙව් පාෙද්ශීය 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අතිමහත් ෙසේවාවක් ඉටු කර තිෙබන බව. 
ෙම් සියල්ල මධ ම ආණ්ඩුවකට කළ ෙනොහැකි  සුවිශාල වැඩ 
ෙකොටසක්. ෙම් වැඩ ෙකොටස කිරීෙම්දී රෙට් සංවර්ධනය සිද්ධ 
වනවා වාෙග්ම, ඉතා ෙහොඳ නායකයන් බිහි කරන්න පුළුවන් 
ස්ථාන හැටියටත් පාෙද්ශීය සභාවත්, පළාත් සභාවත් අපට 
පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම අරෙගන බලන්න. 
සාර්ථක, ජාතික නායකයන්ෙග් මට්ටමට ඉහළට ඔසවා තැබිය 
හැකි නායකයන් රාශියක් පා ෙද්ශීය සභාෙවන් පළාත් සභාවට 
ඇවිත් ඉන් පසු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මින් ෙපර සඳහන් වුණා වාෙග් 
අද ඇත්ත වශෙයන්ම පළාත් සභා මන්තීවරුන්ෙග් අනාගතය 
සුරක්ෂිත නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන වරපසාද 
සහ පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන වරපසාද ගැන ෙම් 
සභාෙව්දී පකාශ වුණා. මම අවුරුදු 12ක් විපක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරයකු හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා. අවුරුදු 25ක් 
පළාත් සභාෙව් කටයුතු කරලා ෙගදර ගිහින් අද අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයකට පත්ෙවලා ඉන්න, මම දන්න ඇතැම් මන්තීවරු 
ඉන්නවා. අඩුම තරමින් සබන් කැටයක්  මිලදී ගන්නවත් ඒ අයට 
රුපියලක්  ලැෙබන කමයක් නැහැ. අඩුම තරමින් 
රක්ෂණාවරණයක්වත් නැහැ.  

වර්තමානෙය් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත වරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමායි. අපි 
එතුමා ගැන දන්නවා. එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳ දැක්මක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක්. පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 10ක්, 15ක්, 20ක් එක දිගට 
කටයුතු කරන මහජන නිෙයෝජිතයන්  සිටිනවා. ඒ අය ෙම් 
තනතුෙරන්  ඉවත් ෙවලා ෙගදර ගියාම ඒ අයෙග් අනාගතයට සිදු 
වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳවත් විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරන්නය  කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ 
කාරණය ගැන සලකා බලන්න ෙනොෙවයි, අවුරුදු 10ක් පළාත් 
සභාෙව් හිටපු මහජන නිෙයෝජිතයකුට  ෙකළින්ම විශාම  වැටුපක් 
ලබාදීම  සිදු කරන්න කියලා මම එතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභාෙව් තිෙබන 
ධූරධාරි තනතුරු - විපක්ෂෙය් සංවිධායක, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායක, සභානායක, උපසභාපති වැනි තනතුරු - 
නීතිමය වශෙයන් යම්කිසි එක් රාමුවකට ෙගෙනන්න කියලාත් මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා මම මීට වැඩිය කාලය ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කාලය ඉකුත්ව ෙගොස් 
ඇති බව දැනුම් ෙදනවා. ෙම් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ෙග්ත්  
දීමනා යම්කිසි පමාණයකට වැඩි වුණා. නමුත් ඒ අයට කරන්න 
තිෙබන වැඩ ෙකොටසත් එක්ක ඒ මුදල පමාණවත් නැහැ. ඒ අය 
ෙවනුෙවනුත් කිසියම් සාකච්ඡාවක් පවත්වා, මීට වඩා ගැඹුරු 
කතිකාවතකට එන්න කියන ඉල්ලීම  කරනවා. මට කාලය  ලබා 
දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් 
මා නිහඬ ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.  

මීළඟට, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.19] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පළාත් පාලන 

ක්ෙෂේතය තුළ කටයුතු කරලා, පාෙද්ශීය සභාෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණු මන්තීවරයකු හැටියට 
මට ෙමම අවස්ථාව - ෙලොකු අයියලා ෙපොඩි මල්ලිලා ගැන කථා 
කරන  අවස්ථාව - ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. හැබැයි, අපි ෙමතැනදී ෙපොඩි ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. අෙප් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක්ම කිව්වා, පළාත් සභාවට  
ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ෙගෙනන්නට ඕනෑය කියලා. හැබැයි, හැම 
ෙද්ම ෙලොකු තැනින් පටන් අරෙගන ෙපොඩි තැනට යනවා මිසක්, 
ෙපොඩි තැනින් පටන් අරෙගන ෙලොකු තැනට යන තත්ත්වයක් 
නැහැ. ඒ නිසා මම ෙමතැනදී ඔබතුමන්ලාට මතක් කරලා ෙදනවා, 
ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පටන් ගනිමු 
කියලා. ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අවශ  වන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පටන් ෙගන අපි ෙමය 
ෙපොඩි තැනට රැෙගන යමු. ෙකොට්ඨාස කමය ගැන කථා කරද්දී,  
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එය පටන් ගන්න කියලා එම  වකවානුෙව් අපි 
දැඩි ෙලස ඉල්ලීමක් කළා අපට මතකයි. නමුත් ඒ අවස්ථාෙව් ඒ 
කටයුත්ත ඉටු වුෙණ් නැහැ.  

අෙප් ගරු අමාත තුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් 
සිටින නිසා  මම ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 
එතුමා ෙකොට්ඨාස නිර්ණය අපට එවලා තිෙබනවා.  මම හිතන 
විධියට ෙමහි  ෙබොෙහොම ෙපොඩි තැන් ටිකක් විතරයි තිෙබන්ෙන්. 
මා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් දිවුලපිටිය ආසනය. මා හිතන විධියට  
දිවුලපිටිය ආසනෙය් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ගරු මන්තීවරයකු 
පකාශ කළ ආකාරයට එක ෙකොණකින් පටන් ෙගන තව 
ෙකොණකින් අවසන් වන තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ හැම 
ෙකොට්ඨාසයක්ම ලස්සනට එකට එක ඈදිලා තිෙබනවා. ඒ 
අවශ තාව අනුව කටයුතු කරන්න අෙප් ගරු අමාත තුමාට 
කඩිනමින් අවස්ථාව ලබා ෙදමු කියලා ඉල්ලනවා.  

අද වනෙකොට පළාත් පාලන ආයතන ෙබොෙහෝ දුරට අරාජික 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද යම්කිසි ණය ආධාරයක් 
ගන්න පළාත් පාලන ආයතනයකට යන පුද්ගලයාට මාස ගණනක් 
බලාෙගන ඉන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, වීථි ෙර්ඛාවක් අනුමත කර 
ගන්න. ෙමොකද, සභාවට දමන්න බැරිව එය ෙකොමසාරිස්වරුන් 
අතට ගියාම ඒෙකන් විශාල ගැටලු සංඛ ාවක් මතු ෙවනවා. මම ඒ 
කාරණය ගැනත් මතක් කරන්න කැමැතියි.  

පසු ගිය වකවානුව තුළ රුපියල් 5,000  සුළු දීමනාවක් 
ලබාෙගන ගෙම්  මරණ ෙගවල්, දාන ෙගවල්, විවාහ මංගල 
උත්සව ගණනාවකට ෙම්  ෙපොඩි තැන සිටින මන්තීවරයා මුහුණ 
දුන්නා. හැබැයි, ඒ තත්ත්වය නැති කරලා අෙප් හිටපු  අතිගරු 
ජනාධිපති   මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම මුදල රුපියල්  
15,000ක් දක්වා වැඩි කරලා දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව්  ෙම් මුදල 
රුපියල් 25,000ක් වත් කරලා ෙදන්න කියලා අපි කිව්වා. පළාත් 
පාලන ආයතනවල මන්තීවරුන්ට රුපියල් 25,000ක් වත් ලබා 
ෙදනවා නම්, ඒ අයට ෙගෞරවාන්විතව ගමට ගිහිල්ලා, ගෙම් 

මනුස්සාෙග් අඩු පාඩු, දුක් කම්කෙටොලු පිළිබඳව ෙසොයා බලා 
කටයුතු කරන්න, ඒ අයට යම් සහනයක්  ලබා ෙදන්න එම 
මන්තීවරයාට පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා.  

අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාට විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
නිෙයෝජිතයන්  පිළිබඳව දැඩි උනන්දුවක් දක්වමින්  ඔවුන් 
පිළිබඳව  ෙසොයා බලා, එම මන්තීවරුන්ෙග් දීමනාව වැඩි කරන්න  
කටයුතු කිරීම ගැන.  

පසු ගිය වකවානුෙව් යතුරු පැදි ලබා දුන්නා. හැබැයි, කිසිම 
පළාත් පාලන ආයතනයක මන්තීවරයකුට ෙනොමිෙල් යතුරු පැදි 
ලබා දීලා නැහැ. රුපියල් 50,000ක් ලබාෙගන තමයි ඒ යතුරු පැදි 
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා යම්කිසි වටිනාකමක් මන්තීවරයාට 
ලබා දීම ෙයෝග   වනවාය කියලා මා හිතනවා. ඒ වටිනාකම එම 
වකවානුෙව් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් නව රජෙයන් අපි ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඒ මුදල නැවතත්  වැඩි කරලා රුපියල් 25,000ක 
දීමනාවක් එම මන්තීවරුන්ට ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින කිසිම මන්තීවරයකු ඒකට අකැමැති ෙවන 
එකක් නැහැ. අෙප් ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාව 
ස්ථිර වුණාට පසුව සියලු ෙදනාම එයට සහෙයෝගය දක්වයි කියලා 
මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් බැල්ෙමන් මට 
ෙත්ෙරනවා මට ලැබී තිෙබන කාලය අවසන් කියලා. මට කාලය 
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම 
මන්තීවරුන්ෙග් අවශ තාව ෙවනුෙවනුත් කටයුතු කරන්න කියලා 
ඉල්ලමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

තුනක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා. 6.23] 

 
ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
(மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க) 
(The Hon. A. A. Wijethunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්තීතුමා විසින් අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉතාම වැදගත් කාලීන ෙයෝජනාවක් කියලා මම හිතනවා.  

උතුරු නැෙඟනහිර පශ්නය විසඳීම සඳහා පළාත් සභා කමය 
ලංකාවට හඳුන්වා දුන්ෙන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු 
ජනාධිපතිතුමායි. ඒ ෙවලාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ඒ 
වාෙග්ම ලංකා සමසමාජ පක්ෂය, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඇතුළු 
වාමාංශික පක්ෂ එයට එකඟ වුණා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එයට  විරුද්ධ වුණා. එදා  පළාත් සභා 
කමයට උදවු කරන්න ගිහිල්ලා මට මතක හැටියට - සංඛ ා 
ෙල්ඛන ෙනොමැති නිසා හරියටම කියන්න බැහැ - 11,000ක් විතර 
ෙදෙනක් ජීවිත පූජා කළා; මැරුම් කෑවා. මමත් 1988 දී පළාත් 
සභාවට තරග කළා. 1988 වර්ෂෙය් ඉඳලා මා පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකු වශෙයන් පත් ෙවලා එනතුරුම ලංකාෙව් පළාත් 
සභා මැතිවරණ කිහිපයකින්ම මා ජයගහණය කළා. ඒ අතර 
කාලෙය් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අවුරුදු ෙදකහමාරක් සිටියා.  

පළාත් සභා මන්තීවරුන්, පළාත් පාලන මන්තීවරුන් බිහි 
කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි.  එහි තුන්වැනි ෙපෙළේ, 
ෙදවැනි ෙපෙළේ හා පළමුවැනි ෙපෙළේ නායකවරුන්   බිහි වුණා. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කාලෙය් වලව් පැළැන්තිෙය් 
පබල පවුල් කිහිපයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කෙළේ. 
නමුත් ෙම් පළාත් සභා කමය ඇති වුණාට පසුව ෙදවැනි, තුන්වැනි 
ෙපෙළේ නායකයන් විශාල පිරිසක් බිහිවුණා. මම හිතන විධියට අද 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින වැඩි පිරිසක් පළාත් සභාෙවන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු උදවියයි. මම පළාත් සභා මන්තීවරයකු 
වශෙයන් සිටියදී, එම පළාත් සභාෙව්  විපක්ෂ නායක වශෙයන් 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරයකු 
වශෙයනුත්, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා වශෙයනුත් 
කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඇත්ත වශෙයන්ම එක එක පළාත් 
සභාවල විෂයන් ෙවනස්. පළාත් සභා හෙත් හත් විධියක්. 
සබරගමුව පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකයාට ලැෙබන දීමනාව 
ෙනොෙවයි, බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ නායකයාට 
ලැෙබන්ෙන්. අමාත වරුන්ට ලැෙබන දීමනාත් එෙහමයි. විපක්ෂ 
නායකවරයාට, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයාට ලැෙබන 
දීමනාවත් ෙබොෙහොම අඩුයි. බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් විපක්ෂ 
නායකවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය වශෙයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනකු 
සිටිනවා. වයඹ පළාත් සභාෙව්ත් එෙහමයි.  නමුත් සබරගමුව 
පළාත් සභාෙව්  විපක්ෂ නායකවරයාෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙය් 
සිටින්ෙන් හත් ෙදෙනකු ෙහෝ අට ෙදනකු පමණයි. පළාත් 
සභාවලට මුදල් ලබා ෙදනෙකොටත් විපක්ෂ නායකයාට ලැෙබන 
මුදල අඩුයි. එතුමන්ලාට ලබා ෙදන දීමනා විතරක් ෙනොෙවයි, 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා 
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා.  

පළාත් සභා හෙත්ම එකම විධියකට ඒ කටයුතු සිදු විය යුතුයි 
කියලා මා හිතනවා.  විෙශේෂෙයන්ම පළාත් සභා සියල්ලටම ලබා 
ෙදන දීමනා එක සමාන විය යුතුයි. විපක්ෂයට පමණක් ෙනොෙවයි,  
අෙනක් පක්ෂවලටත්. ෙමොකද, දැන් රෙට් තිෙබන්ෙන් යහ 
පාලනයක්. ගරු ජනාධිපතිතුමාවත්, ගරු අගාමාත තුමාවත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරවන්න මා කැමැතියි. පළාත් සභාෙවත් 
යහ පාලනය ඇති කළ යුතුයි. පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති ධුරයක් 
තිෙබනවා. ඇමතිකම් හතරක් තිෙබනවා. ඒෙකන් ඇමතිකම් 
ෙදකක්වත් විපක්ෂයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව දැනුම් ෙදන්න කියලා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගෙම් නිෙයෝජිතයන් වුණාට, පළාත් පාලන ආයතන 
මන්තීවරුන් ඉතාම අසරණයි. ඒ කාලෙය් ඉඳන්ම හිටපු ගම් 
සභාෙව් නිෙයෝජිතයා. මම ගම් සභාෙව්ත් සිටියා. දිගටම මා පළාත් 
සභාව නිෙයෝජනය කළා. මුළු ලංකාෙවන්ම දිගින් දිගටම පළාත් 
සභාෙව් හිටිෙය් මම විතරයි. අෙනක් ඔක්ෙකෝම  පරාජය  ෙවලා 
තිෙබනවා.   

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අලුත් ඡන්ද කමය ෙගෙනන 
ෙකොට මා එයට විරුද්ධව  අත එෙසව්වා. ෙමොකද, ෙම් කමයට 
ෙදවැනි ෙපෙළේ , තුන්වැනි ෙපෙළේ නායකෙයෝ නැවත බිහි 
ෙවන්ෙන් නැහැ. පාෙද්ශීය සභාෙව් ෙකොට්ඨාස කමය ඇති වුණාම 
එතැනින් එතුමාෙග් ෙද්ශපාලනය ඉවරයි. මනාප කමය තිෙබනවා 
නම් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, 
ෙම් වතාෙවත් සමානුපාතික ඡන්ද කමය අනුව ඡන්දය පවත්වා,  
ඊට පසුව ෙකොට්ඨාස කමයට යන්න කියලා. නැත්නම් ෙදවැනි, 
තුන්වැනි ෙපෙළේ නායකයන් ෙමයින් පසුව අවසන් වනවා. නැවත 
එන්ෙන් නැහැ. ෙකොට්ඨාස කඩලා,  ගෙඟන් එෙගොඩ කිෙලෝ මීටර් 
කිෙලෝ මීටර් 10, 15 එහා තිෙබන ෙකොට්ඨාස එකතු කරලා 
තිෙබනවා වාසියට. ඒක අසාධාරණයි.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා ෙගනාපු ෙයෝජනාව ඉතාම 
වැදගත් ෙයෝජනාවක් හැටියට සඳහන් කරනවා. එතුමන්ලාෙග් 
ඉල්ලීම් පමණක් ෙනොෙවයි, පළාත් සභාවලත් යහ පාලනය ඇති 

කරමින් එහි විපක්ෂයටත් අමාත  ධුර ෙදකක් ලබා ෙදන්න කියන 
ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු කථාව.  
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුරු 

කථාව ෙවනුෙවන් සභාෙව් කාලය දීර්ඝ කරන ෙලස  ඉල්ලා 
සිටිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සභාව එකඟද? 
 
ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
 (Hon. Members) 
Aye! 

 
[අ.භා. 6.27] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන හා 

පළාත් පාලන මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද සම්බන්ධෙයන් අද කළ 
පුළුල් කථිකාවත සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ට 
මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

මෙග් අමාත ාංශය පළාත් සභා  හා පළාත් පාලන ආයතනවල 
ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරනවා වාෙග්ම, පළාත් සභා හා පළාත් 
පාලන ආයතනවල ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද තකා 
කටයුතු කරනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ 
කරන්න කැමැතියි. අද පළාත් පාලන ඡන්දය ගැන කථා 
කරනෙකොට සීමා නිර්ණය සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක් මතු 
වුණා. සීමා නිර්ණය කිරීම ගැසට් කළාට පසුව ෙද්ශපාලන පක්ෂ, 
සමහර සිවිල් පුරවැසියන් ෙනොෙයකුත් පශ්න මතු කළා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මට ඒ සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් දුන්නා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් කමිටුවක් පත් 
කිරීමට අමාත වරයා හැටියට මට බලය තිෙබනවා. අපි ඒ කමිටුව 
තුළින් ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල අභියාචනා 
සලකා බලා සියලු ෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවාය කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරනවා.  

Out of the three Motions relationg to  Local Government 
Bodies moved today, the first Motion relates to members of 
the Provincial Councils and  Local Government Bodies to 
continue to be Justices of the Peace even after their term 
expires. Hon. Member, we have to look at the legality of this 
issue. Originally, in terms of the Municipal Councils 
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Ordinance and the Urban Councils Ordinance, you would  
realize that the Mayor, the Deputy Mayor, the Chairman and 
the Deputy Chairman are entitled to be Justices of the Peace 
and also unofficial Magistrates. There was an amendment 
brought to the Judicature (Amendment) Act, No. 29 of 1991 
where members of the Provincial Councils and members of 
the Local Government Bodies were incorporated into the 
Fifth Schedule to be ex-officio members. The question here 
is, when a Member of Parliament ceases to be a Member of 
Parliament, he does not have the right to be a Justice of the 
Peace. මම ෙම් ගරු සභාෙවන් අහන්න කැමැතියි, දීමනාවක් 
ෙවනුවට සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුර ආෙද්ශ කරන්න අපට 
පුළුවන් ද කියා. When you appoint a Justice of  the Peace, there 
is a great responsibility. However, there was a dialogue with 
regard to introducing a pension scheme after ten years. Those 
are more prudent mechanisms, because you have realized the 
quality of the Justice of the peace and now there is also an 
educational requirement to become a Justice of the Peace. 
You  must not allow a person without any educational 
qualifications to be a Justice of the Peace, because  a 
document which is attested by him can be used in a court of 
law. So, there should be a  certain degree of education  
needed to be a Justice of  the Peace.  

Therefore, with regard to the first Motion, I would like 
to ask the House to reconsider this Motion and see 
whether we can extend the post of  the Justice of the 
Peace of members of the Provincial Councils and the 
Local Government Bodies after they cease to hold office, 
because it is given to them as ex officio members.  

The second and the third Motions relate to the benefits 
given to a Members of Provincial Councils. Some Hon. 
Members of the House raised the issue that the law says 
that a Provincial Council member is entitled to 50 per 
cent of what a Member of Parliament is entitled to. If we 
want to increase their benefits, one would say that we 
have to increase the benefits of a Member of Parliament, 
because it is tied up. Already there is a public outcry that 
the Members of Parliament are getting too many facilities. 
But there is another dimension to this. Some Members 
raised the issue that members of Provincial Councils are 
not even getting their 50 per cent. Therefore, my Ministry 
will look into this and see whether that is in compliance 
with the law - that Members of Provincial Councils would 
get their entitlement of 50 per cent of what the Members 
of Parliament get. 

Then, the other Motion was with regard to perks and 
privileges given to members of the Provincial Councils and 
the Local Government Bodies. We have realized that they 
have great difficulties and continuously governments have 
taken steps to improve their facilities. So, we will take a 
policy decision to increase the benefits given to members of 
the Provincial Councils and the Local Government Bodies. 
But also there is a public outcry with regard to the 
performance and the conduct of Local Government Bodies. I 

was compelled to set up a separate unit in my Ministry to 
deal with corruption issues related to Local Government 
Bodies. As you are aware, today the public perception 
towards Local Government Bodies  is very low.  Therefore, 
whilst improving the facilities of  the members of Local 
Government Bodies, we have also to look into the fact that 
there is a public outcry with regard to their conduct.  

Therefore, I thank the Hon. Buddhika Pathirana and  the 
other Hon. Members who took part in this Discussion. We 
will consider all these views and move forward and see that 
benefits are given. We will also see that conduct and 
decorum of Local Government Bodies are maintained.  

Therefore, once again I thank everybody for 
participating in this Discussion. We will take note of this 
issue and move forward.   
Thank you.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Thank you.  

 
මීළඟට, ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා. 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)     
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාත  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූ නිෙයෝජ  
අමාත , ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමාටත්, අෙනකුත් 
මන්තීතුමන්ලාටත් මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් මම ඉදිරිපත් කළ කාරණා පිළිබඳව ගරු 
ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර පිළිබඳව අපට සතුටුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහිදී එක කාරණයක් 
සඳහන් කළ යුතුයි. එනම්, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන 
ආයතනවල මහජන නිෙයෝජිතයන් ට ෙදනු ලබන සාමදාන 
විනිශ්චයකාර තනතුරු ඔවුන්ෙග් නිල කාලෙයන් පසුවත් ලබා 
ගන්නට පුළුවන් විධියට අධිකරණ අමාත ාංශෙය් යම් යම් 
ෙවනස්කම් ටිකකුත් කරන්න සිදු ෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමන්ලාත් මැදිහත් ෙවලා එවැනි වැඩ පිළිෙවළකට යන්න.  

අෙනක් ෙයෝජනා  හැටියට, දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන 
පළාත් සභාවල ගරු අමාත වරුන්, සභාපතිවරුන්, 
උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, සභා 
නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරුන්, විරුද්ධ 
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් 
දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ නැවත සලකා බලන්නය කියන කියන 
කාරණයත්, දිවයිෙන් කියාත්මක වන හා ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා 
පාෙද්ශීය සභාවල පුරපතිවරයන්, නගරාධිපතිවරයන්, 
සභාපතිවරයන්, නිෙයෝජ  පුරපතිවරයන්, නිෙයෝජ  
නගරාධිපතිවරයන්, උප සභාපතිවරයන්, විපක්ෂ නායකවරයන් 

527 528 

[ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර් 06 

හා මන්තීවරයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම සහ ඒ අදාළ දීමනා හා 
වරපසාද පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්නය කියන කාරණයත් මා  
ඉදිරිපත් කළා. අපි කථා කරන්ෙන් ඒ ගැන විතරක්ම ෙනොෙවයි. 
ඒවා ගැනත් සලකා  බලන්න.  අපි ඉල්ලන්ෙන්  මුළු රෙට්ම එකම 
කමයක් හදන්නය කියායි. පාසල් සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, 
ජාතික පතිපත්ති හැදීම තමයි අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් සිදු 
ෙවන්ෙන් කියා අප දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික පතිපත්තියක් ෙම් 
වැටුප්, දීමනා හා වරපසාද සම්බන්ධෙයනුත් හදන්න.  

ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මැතිතුමනි, මම ඊළඟ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කෙළේ, ෙම් පනෙත් නැති ධුරධාරී තනතුරු ටික 
සම්බන්ධවයි. එම තනතුරු සම්බන්ධව සමහර පළාත් සභාවල 
සිටින මහ ඇමතිතුමන්ලා, ආණ්ඩුකාරතුමන්ලා තීරණය කරන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් හිතුමතයටයි. පළාත් සභාවක නම් සභානායක තනතුර, 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක තනතුර, විපක්ෂ නායක තනතුර හා 
විපක්ෂෙය් සංවිධායක තනතුර කියන තනතුරුත්, පාෙද්ශීය 
සභාවක, නගර සභාවක හා මහ නගර සභාවක නම් සභාපති, උප 
සභාපති ෙහෝ පුරපති, නිෙයෝජ  පුරපති ෙහෝ නගරාධිපති, 
නිෙයෝජ  නගරාධිපති කියන තනතුරුවලට අමතරව ආපසු 
පනෙත් සංෙශෝධනයකින් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායක ධුරයක්, 
විපක්ෂෙය් සංවිධායක ධුරයක් සහ විපක්ෂ නායක ධුරයක් 
සම්බන්ධවයි මම ඉල්ලීම කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා ෙම් ගැන කියන 
ෙකොට රෙට් මතයක් ඇති කරන්න පුළුවන්, ෙම් හදන්ෙන් ආපසු 
මහා ධනස්කන්ධයක වැය බරක් ෙම් ජනතා නිෙයෝජිතයන්ට 
ෙදන්නය කියා. එෙහම ෙනොෙවයි. මම ෙම් ගැන කියන්ෙන් ෙම් 
අවසාන විනාඩි කිහිපෙය්යි. ෙම් ෙයෝජනාව විතරක් ෙනොෙවයි, පභූ 
ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරින් සම්බන්ධවත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. පභූ ආරක්ෂක අංශෙය් - MSD - නිලධාරින් 
ඉන්නවා. එම නිලධාරින්ට ගමන් වියදම් දීමනා ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් සහ අගමැති ආරක්ෂක 
අංශෙය් ඉන්න නිලධාරින්ට ගමන් වියදම් දීමනා ලැෙබනවා. මෙග් 
ෙයෝජනා 127 අරෙගන බැලුෙවොත් ඉතා පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 
ෙම් ෙයෝජනාව එක ෙයෝජනාවක් විතරක් බව. තවත් ඒ වාෙග් 
ෙයෝජනා ගණනාවක් තිෙබනවා. මම ෙම් ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් වරපසාද ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, සමහර 
නිලධාරින්ට සිදු ෙවලා තිෙබන අගතීන් සම්බන්ධවත් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරනවා.  

මම අවසාන වශෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම් පිළිබඳව සමාෙලෝචනය 
කර රෙට් සියලු පළාත් සභා ෙවනුෙවන් එක පමිතියක්, රෙට් 
සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභා ෙවනුෙවන් 
එක පමිතියක් ඇති කරන්නට කටයුතු සම්පාදනය කරන්නය කියා. 
ඒ සඳහා ෙම් ෙයෝජනා තුන ඉවහල් ෙවනු ඇතැයි කියාත් මා 
විශ්වාස කරමින් ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන් කරුණු දැක්වූ සියලු 
ෙදනාටම මාෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද දවස ෙපෞද්ගලික මන්තීවරුන්ෙග් ෙයෝජනා 
ඉදිරිපත් කරන දිනය වුණත් අන්තිමට ෙයෝජනා පහක් ඉදිරිපත් 
කළ බුද්ධික පතිරණෙග් දිනය විධියට ඉතිහාසයට එක් ෙවනවා 
කියා මා හිතනවා.  අද දිනය මට ෙමෙහම ලැෙබන පථම දවස 
ෙවන්නත් පුළුවන්; ඒ වාෙග්ම අන්තිම දවස ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ 
නිසා ෙම් අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මෙග් නිහතමානි 
සන්ෙතෝෂය පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය සමාප්ත  
කරනවා. 

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

සියලුම පළාත් සභා ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා වරපසාද 

පිළිබඳව නැවත සලකා බැලීම 
மாகாண சைப மக்கள் பிரதிநிதிகள் 

அைனவாின ம் ெகா ப்பன கள் மற் ம் 
சிறப் ாிைமகள் குறித்  மீளாய்  ெசய்தல் 

RECONSIDERATION OF ALLOWANCES AND 
PRIVILEGES OF ALL PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES OF THE PROVINCIAL 
COUNCILS  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 
"දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන පළාත් සභා වල ගරු අමාත වරුන්, 
සභාපතිවරුන්, උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, 
සභා නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
පධාන සංවිධායකවරුන් සහ ගරු මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා, වරපසාද හා 
පහසුකම් කමවත් තත්ත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් 
සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 

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

 

 
 

පළාත් පාලන ආයතනවල සියලුම මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ 

නැවත සලකා බැලීම 
உள் ராட்சி நி வனங்களின் அைனத்  

மக்கள் பிரதிநிதிகளின ம் ெகா ப்பன கள் 
மற் ம் சிறப் ாிைமகைள மீளாய்  ெசய்தல் 

RECONSIDERATION OF  ALLOWANCES AND 
PRIVILEGES GRANTED TO ALL PEOPLE'S 

REPRESENTATIVES IN LOCAL AUTHORITIES  
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"දිවයිෙන් කියාත්මක වන හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම 
මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවන්හි පුරපතිවරයන්, 
නගරාධිපතිවරයන්, සභාපතිවරයන්, නිෙයෝජ  පුරපතිවරයන්, නිෙයෝජ  
නගරාධිපතිවරයන්, උප සභාපතිවරයන්, විපක්ෂනායකවරයන් හා 
මන්තීවරයන්ෙග් දීමනා, වරපසාද සහ අෙනකුත් පහසුකම් කමවත් 
තත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා 
විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි." 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා.6.30 පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ 
මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව,  අ.භා.6.38ට, අද දින සභා 
සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් මස 20 වන සිකුරාදා අ.භා. 2.00 
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

 

அப்ெபா  ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால், 
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய 
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பி.ப. 6.38க்கு, பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 20, ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 
2.00 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

 
And it being past 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put.  
Adjourned accordingly at 6.38 p.m. until 2.00 p.m. on Friday, 20th 

November, 2015 pursuant to the Resolution of  Parliament of this Day. 
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
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