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පූ. භා. 10.30  පාර්ලිගම්්දතුව රැස් විය.   
කථානායකතුො [ ු කු ජයසූරිය ෙහසතා] මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m., 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]                           

in the Chair. 

 
 

නිගේාන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
පාර්ලිගම්්දතු ක යුතු ිළිතබඳ කාරක සභා රැස්වීෙ 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESSS  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2017 අශගෝස්තු මස 10වන බ්රහසප්තින්යා නනම්  අය ිනන අපර 

භාග 4.00ට පා්බලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

රැස්වීමක් මාශේ නිල කාමරශේදී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට 

පැමිණ සහභාගි වන ශලස ගරු සභික මන්ත්රීවරුන් යලයලු ශයනාට 

ම ශමයින් යැනුම් දීමට කැමැත්ශතමි. 
 

 

වි ණකාධිපිනවරයාගේ වාර්තාව 
கணக்கொய்வொளர் அதிபதியினது அறிக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා රජ්ාතාන්්රික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ශේ ්ඩුක්රම 

වයවස්ාාශේ 144()  වයවස්ාාව රකාරව 0014 මුය්  ව්බයය සඳහා 

විගණකාධිපතිවරයාශේ වා්බතාශේ හයවැනි කාඩුඩශේ XI, XII, 

XIII, XX හා XXI ශකොටස්; සහ  

2014 මුය්  ව්බයය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාශේ වා්බතාශේ 

පළමුවැනි කාඩුඩශේ VII, VIII හා IX ශකොටස්  පස්වැනි 

කාඩුඩශේ III හා IV ශකොටස් සහ අටවැනි කාඩුඩශේ II ශකොටස 

මම ඉිනරිපත් කරමි. 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා (ඉඩම් සහස 

පාර්ලිගම්්දතු ප්රිනසංස්කරණ  අොතය හසා ආණ්ු  පක්ෂග  

ප්රධාාන සංවිධාායකතුො   
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின்  முதற்மகொலொசொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගරු කාානායකතුමනි  ගරු සභානායකතුමා ශවනුශවන් මම 

"නකී වා්බතා මුද්රණය කළ යුතුය" යි ශයෝජ්නා කරමි. 
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුද්රණය ක  යුතුයි  නිගයෝ  කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்படக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිත ැ්දවීෙ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  මුය්  හා ජ්නමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම 001) ව්බයය සඳහා රාජ්ය ූලලය රතිපත්ති 

ශයපා්බතශම්න්තුශේ කා්බය සාධන වා්බතාව ඉිනරිපත් කරමි.  

නම වා්බතාව රජ්ශේ මුය්  පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතු යැයි මම ශයෝජ්නා කරමි.    
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
  

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  උසස් අධයාපන හා මහාමා්බග 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මම පහත සඳහන් වා්බතා ඉිනරිපත් කරමි. 

(i) 2013 ව්බයය සඳහා ශ්රී ලාකා නැ ශෙනහිර වි ව්වියයාලශේ 
වා්බෂික වා්බතාව;  

(ii) 2014 ව්බයය සඳහා ශ්රී ලාකා විවෘත වි ව්වියයාලශේ 
වා්බෂික වා්බතාව; 

(iii) 2014 ව්බයය සඳහා ශ්රී ලාකා අේනිිනග වි ව්වියයාලශේ 
වා්බෂික වා්බතාව; 

(iv) 2014 ව්බයය සඳහා යාපනය වි ව්වියයාලශේ වා්බෂික 
වා්බතාව; සහ 

(v) 2014 ව්බයය සඳහා ඌව ශව් ලසස් වි ව්වියයාලශේ 
වා්බෂික වා්බතාව. 

 

නම වා්බතා අධයාපනය හා මානව සම්පත් සාව්බධනය පිළිබඳ 

්ාශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම 

ශයෝජ්නා කරමි.    
 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

 
හම්බන්ශතොට වරාය සම්බන්ධශයන් අනුග්රාහක ගිවිමම.- [ වරාය හා 

නාවික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  

 

සභාගම්සය ෙත ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
 ු චෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගරු කාානායකතුමනි  රවාහනය හා සන්නිශේයනය පිළිබඳ 

්ාශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන ලය  

(i) 2015 සහ 001) ව්බය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු 
අමාතයාා ශේ කා්බය සාධන වා්බතා; 

(ii)  2012/2013 සහ 0013/0014 ව්බය සඳහා සීමාසහිත ලාකා 
නැේ සාසා්ාශේ වා්බෂික වා්බතා; 

(iii) 2011, 2012 සහ 0013 ව්බය සඳහා ජ්ාතික රවාහන ෛවයය 
්යතනශේ වා්බෂික වා්බතා; සහ 

(iv) 2014 ව්බයය සඳහා ශ්රී ලාකා යලවි්  වනවන් ශසාවා අධිකාරිශේ 
වා්බෂික වා්බතාව 

සම්බන්ධශයන් වූ නකී කාරක සභාශේ වා්බතාව මම ඉිනරිපත් 

කරමි.  
 

සභාගම්සය ෙත ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 ු ස්දදිත් සෙරසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු කාානායකතුමනි  නිය්පායන සහ ශසාවා පිළිබඳ ්ාශික 

අධීක්යණ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා ශවනුශවන්  මම නිය්පායන 

සහ ශසාවා පිළිබඳ ්ාශික අධීක්යණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කරන ලය  

(i) 2012 ව්බයය සඳහා ජ්ාතික වයවසාය සාව්බධන අධිකාරිශේ 
වා්බෂික වා්බතාව; 

(ii) 2012 සහ 0013 ව්බය සඳහා ජ්ාතික ශමෝසත්ර 
මධයසා්ානශේ වා්බෂික වා්බතා හා ගිුමම් රකා න; 

(iii) 2013 සහ 0014 ව්බය සඳහා ශ්රී ලාකා ශකයක්බම සහ 
ඇෙලුම් ්යතනශේ වා්බෂික වා්බතා; 

(iv) 2013 ව්බයය සඳහා ජ්ාතික ශි් ප සභාශේ වා්බෂික  වා්බතාව; 

(v) 2013/2014 ව්බයය සඳහා කහටගහ ග්රැෆයියි ල ලාකා ලිමිට  
හි වා්බෂික වා්බතාව; 

(vi) 2015 ව්බයය සඳහා ක්බමාන්ත හා වාණිජ් කටයුතු 
අමාතයාා ශේ වා්බෂික කා්බය සාධන වා්බතාව; සහ 

(vii) 2014 ව්බයය සඳහා පරන්තන් ශකමික් ස ් කම්පැනි 
ලිමිට හි වා්බෂික වා්බතාව 

 

සම්බන්ධශයන් වූ නකී කාරක සභාශේ වා්බතාව මම ඉිනරිපත් 

කරමි.  
 

සභාගම්සය ෙත ිනබිය යුතුයි  නිගයෝ  කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 

 ු වස්දත අලුවිහසාගර් ෙහසතා (කෘෂිකර්ෙ රාජය 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொமர - கைத்ததொழில் இரொஜொங்க  

அமைச்சர்) 

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

ගරු කාානායකතුමනි  මාතශ්   පු් ලයා්බ ශකෝවි්  පාර  

අාක 4)/0 යරන ස්ාානශයහි පිනාචි පී.ශනවි්  රනාන්ු  මහතාශගන් 

ලැුදුම ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 

 ු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன) 

(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගරු කාානායකතුමනි  මා පහත සඳහන් ශපත්සම් ශයක 

පිළිගන්වමි.  
(1)   කළුපහන  ගම්වසම්ගම  යලරිනිවස යන සා්ානශයහි පිනාචි 

නච්.නම්.ඒ.නන්. රත්නායක මහතාශගන් ලැුදුම ශපත්සම; 
සහ 

(2) හන්ශයසස්  යාශ් ශගොඩ යන සා්ානශයහි පිනාචි 
ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ.ශක්.බී. ශයහිගම මහතාශගන් ලැුදුම 
ශපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලා ගපත්සම්  ෙහසජන ගපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුතු යි  නිගයෝ  කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 
ප්රශ්්නවල  වාිකක ිළිතතුු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ඌව ප ාත් ෙහසජන ගපත්සම් කාරක සභාව  

නිර්ගද්ශ් ක්රියාත්ෙක කිරීෙ 
ஊவொ ைொகொண தபொதுைனுக்கள் குழு: 

விதப்புமரகமள நமடமுமறப்படுத்தல் 
PROVINCIAL PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OF UVA: 

IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS 
 

1120/’1) 

3.  ු චමි්දා වි ගේසරි ෙහසතා 
   (ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - 

(1) : 

(අ  (i) ඌව පළාත් සභාව යටශත්  පළාත් මහජ්න 
ශපත්සම් කාරක සභාවක් ක්රියාත්මක වන්ශන්ය; 

 (ii) නශසා නම්  නම පළාත් මහජ්න ශපත්සම් කාරක 
සභාශේ සාමාජිකයන්ශේ නම් කවශ්බය; 

 (iii) වත්මන් ඌව පළාත් රධාන අමාතයවරයා බලයට 
පත්වීශමන් අනතුරුව ශම් යක්වා නම කාරක 
සභාවට ලැබී ඇති පැමිණිලි සාඛ්යාව ශකොපමණය; 

 (iv) ශම් යක්වා අයාළ ගැටලු විභාග කර සහන ලබා දී 
ඇති පැමිණිලි සාඛ්යාව ශකොපමණය; 
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 (v) ශමම කාරක සභාව මඟින් ලබා දී ඇති නි්බශද්  
ක්රියාත්මක කර ඇති හා ක්රියාත්මක ශනොකර ඇති 
පළාත් රාජ්ය ්යතන ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කවශ්බය; 

 (vi) නම කාරක සභාශේ නි්බශද්  ක්රියාත්මක 
ශනොකරන පළාත් රාජ්ය ්යතන සම්බන්ධශයන් 
ගැනීමට බලාශපොශරොත්තු වන පියවර කවශ්බය;   

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

 

ைொகொண சமபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ஊவொ ைொகொண சமபயின் கீீ்ழ் ைொகொண 

தபொதுைனுக்கள் குழுதவொன்று தசயற்படு 

கின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அம்ைொகொண தபொது ைனுக்கள் குழு 

உறுப்பினர்களின் தபயர்கள் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 (iii) தற்மபொமதய ஊவொ ைொகொண முதலமைச்சர் 

அப்பதவிக்கு நியைிக்கப்பட்டமத அடுத்து 

இற்மறவமர இக்குழுவிற்கு கிமடத்துள்ள 

முமறப்பொடுகளின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (iv) இற்மறவமர சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சிமனகமள 

விசொரமண தசய்து நிவொரணம் வழங்கப் 

பட்டுள்ள முமறப்பொடுகளின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (v) இக்குழுவினொல் வழங்கப்பட்டுள்ள விதப் 

புமரகமள நமடமுமறப்படுத்தியுள்ள ைற்றும் 

நமடமுமறப்படுத்தொத ைொகொண அரச 

நிறுவனங்கள் தவவ்மவறொக யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 (vi) மைற்படி குழுவின் விதப்புமரகமள நமடமுமறப் 

படுத்தொத ைொகொண அரச நிறுவனங்கள் 

சம்பந்தைொக மைற்தகொள்வதற்கு எதிர்பொர்க்கும் 

நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils and Local 
Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there is a Provincial Public 
Petitions Committee under the Uva 
Provincial Council; 

 (ii) if so, the names of the members of that 
Provincial Public Petitions Committee; 

 (iii) the number of complaints that the said 
Committee have received so far after the 
present Chief Minister of the Uva Province 
ascended to that post; 

 (iv) the number of petitions which have been 
inquired into and reliefs granted; 

 (v) the Provincial public institutions which 
have and have not implemented the 
recommendations made by this Committee; 
and 

 (vi) the steps that are intended to be taken 
against the Provincial public institutions 
which do not implement the 
recommendations of this Committee? 

(b) If not, why? 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුරු ලබා ශයනවා. 
 

(අ   (i) ඌව පළාත් රධාන ශ් කම් වියලන් 001..0..1  
ිනනැතිව ශයොමු කර ඇති ලිපිය මඟින් යන්වා ඇති 
පරිින ඌව පළාත් සභාව යටශත් පළාත් මහජ්න 
ශපත්සම් කාරක සභාවක් ක්රියාත්මක  ශේ. 

 (ii) 1. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු සභාපති ඒ.නම්. 
ුදද්ධයාස මැතිතුමා -   ගරු සභාපති 

  2. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු විපක්ය නායක ර.මු. 
රත්නායක මැතිතුමා   -  ගරු සාමාජික 

  3. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු නිශයෝජ්ය සභාපති 
ජී.්්බ. විමලයාස මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  4. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු මන්ත්රීනි ශහාමා 
රත්නායක මැතිනිය -  ගරු සාමාජික 

  5. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු මන්ත්රී ්්බ.නම්. 
ධ්බමයාස බඩුඩාර මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  6. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු මන්ත්රී විජ්යමුණි 
උයාර ශසොයිසා මැතිතුමා    -  ගරු සාමාජික 

  7. ඌව පළාත් සභාශේ ගරු මන්ත්රී සමන්ත 
වියයාරත්න මැතිතුමා   -  ගරු සාමාජික 

 (iii) පැමිණිලි සාඛ්යාව 04 .. 

 (iv) සහන ලබා දී ඇති පැමිණිලි 04 .. අශනකුත් 
ශපත්සම් ශම් වනවිටත් විභාග ශවමින් පවතී. 

 (v) කාරක සභාව මඟින් ලබාදී ඇති නි්බශද්  
ක්රියාත්මක ශනොකරන පළාත් රාජ්ය ්යතන 
.යලවක් ශනොමැත. 

 (vi) අයාළ ශනොශේ. 

(්  අයාළ ශනොශේ. 

 

 ු චමි්දා වි ගේසරි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාානායකතුමනි  වියය භාර ගරු ඇමතිතුමා ර ්නවලට 

පිළිතුරු දීම සඳහා ශම් සභාවට ිනගින් ිනගටම සහභාගි ශවන්ශන් 

නැහැ. අපි අය අතුරු ර ්න ඇහුවත්  ්ඩුක් පක්යශේ රධාන 

සාවිධායකතුමා වියලන් ඒවා වියය භාර ඇමතිතුමාට ශයොමු .රීමක් 

තමයි කරන්ශන් ගරු කාානායකතුමනි. ඔබතුමා ිනගින් ිනගටම 

ඇමතිවරයාට යැනුම් දීම් කළත් නතුමා නන්ශන් නැහැ. ගරු 

කාානායකතුමනි  ඒ වාශේම මම ශයොමු කළ ර ්න යලය් ල ශම් 

වන විට විගණන විමමම්වලින් සනාාශවලා හමාරයි. ඒ නිසා 

තමයි අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමියන් සභාවට 

මම ශම්ක ශයොමු කශළා. යහ පාලන ්ඩුක්ව තුළ යැන් සෑම මැති 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ඇමතිවරශයකුටම යහ පාලන ක්රියායාමය කරන්න පුළුවන් නිසාත්  

විශ ායශයන්ම වියය භාර ඇමතිවරයා ශම් ර ්නවලට පිළිතුරු 

ශනොශයන නිසාත්  විගණන විමමමට අනුව කටයුතු ශනොකරන 

නිසාත්  ඒ වාශේම ඒ සඳහා මට පූ්බවාය්බ යක් තිශබන නිසාත් යහ 

පාලන ්ඩුක්ශේම මන්ත්රීවරශයක් හැයටයට ඒ ඇමතිවරයාට 

විරුද්ධව වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාවක් ශේන්න මම ූ යානම්ව 

ඉන්නවා  ගරු කාානායකතුමනි. ඒ නිසා මම අතුරු ර ්න 

අහන්ශන් නැහැ. පම ශපශළා ගරු මන්ත්රීවරු ශම් සඳහා මට උය  

කරයි .යා මම වි ව්ාස කරනවා. ඒ ඇශරන්න මට ඉිනරියට 

කරන්න ශයයක් නැහැ  ගරු කාානායකතුමනි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්ඩුක් පක්යශේ රධාන සාවිධායකතුමනි  ශමහි ඇති 

බැරෑරුම් තත්ත්වය ගැන අවධානය ශයොමු කරවන්න. 

 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නතුමාශේ අවධානය ශයොමු කර වන්නම්  ගරු 

කාානායකතුමනි. 

 

විදුලිය ලබාදී ඇින නිවාස  යාපනය දිස්ත්රික්කය  
ைின்சொரம் வழங்கப்பட்டுள்ள வீடுகள்: யொழ்ப்பொண 

ைொவட்டம் 
HOUSES PROVIDED WITH ELECTRICITY: JAFFNA DISTRICT  

 

1196/’1) 
 

4.   ු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණගසේකර ෙහසතා 
     (ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

     (The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති අමාතයතුමාශගන් ඇූ  

ර ්නය - (1  

(අ  (i) 1983 ව්බයය වනවිට යාපනය ිනස්්රික්කය තුළ 
ලාකා විු ලිබල මඩුඩලය වියලන් විු ලිය ලබාදී ඇති 
මුළු නිවාස සාඛ්යාව ශකොපමණය; 

 (ii) ශම් වනවිට විු ලිය ලබා දී ඇති මුළු නිවාස සාඛ්යාව 
ශකොපමණය; 

 (iii) ව්බය 19 4 යලට 0009 යක්වා විු ලිය ලබාදීම 
ශවනුශවන් ශවන් කරන ලය මුයල නක් නක් ව්බයය 
අනුව ශකොපමණය; 

 (iv) 2009 ව්බයශේ යුයමය තත්ත්වය නිම වීශමන් පම 
0014 ව්බයය යක්වා විු ලිය ලබාදී ඇති නිවාස 
සාඛ්යාව නක් නක් ව්බයය අනුව ශකොපමණය; 

 (v) ඉහත (iv) හි සඳහන් කාල පරිච්ශේයය සඳහා විු ලිය 
ලබාදීම ශවනුශවන් ශවන් කරන ලය මුයල නක් නක් 
ව්බයය අනුව ශකොපමණය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාව ට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

 
ைின்வலு ைற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  1983 ஆம் ஆண்டளவில் யொழ்ப்பொணம் ைொவட் 

டத்தில் இலங்மக ைின்சொர சமபயினொல் 

ைின்சொரம் வழங்கப்பட்டுள்ள வீடுகளின் தைொத்த 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தற்மபொமதக்கு ைின்சொரம் வழங்கப்பட்டுள்ள 

வீடுகளின் தைொத்த எண்ணிக்மக யொததன்ப 

மதயும்; 

 (iii )  1984 முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு வமர ைின்சொரம் 

வழங்குவதற்கொக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணத் 

ததொமக ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (iv )  2009 ஆம் ஆண்டில் யுத்த நிலவரம் முடிவமடந்த 

பின்னர் 2015 ஆம் ஆண்டு வமர ைின்சொரம் 

வழங்கப்பட்டுள்ள வீடுகளின் எண்ணிக்மக 

ஆண்டு வொொியொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (v )  மைற்படி (iv) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொல 

கட்டத்தில் ைின்சொரம் வழங்குவதற்கொக ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ள பணத்ததொமக ஆண்டு வொொியொக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the number of houses in the Jaffna District 
that had been provided with electricity 
supply by the Ceylon Electricity Board by 
the year 1983; 

 (ii)  the total number of houses which have 
been provided with electricity supply by 
now; 

 (iii)  the amounts allocated annually from the 
year 1984 to 2009 for the supply of 
electricity on per year basis; 

 (iv)  the number of houses that have been 
provided with electricity supply up to the 
year 2015 after the end of  war situation in 
the year 2009 on per year basis; and 

 (v)  the amount of money allocated for the 
supply of electricity during the period 
mentioned in (iv) above on per year basis? 

(b) If not, why? 
 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කාානායකතුමනි  විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුර ශයනවා. 

(අ  (i) 1983 යක්වා ශතොරතුරුවලට අයාළ වා්බතා ලාකා 
විු ලිබල මඩුඩලය සතුව නැහැ. ශමොකය  යාපනය 
ිනස්්රික්කශේ තිුදුම යුයමය තත්ත්වය නිසා ඒවා 
විනා  වී තිශබනවා. 

 (ii) 2015 ව්බයශේ ශනොවැම්බ්බ මස යලට ක්රියාත්මක 
කරන ලය "රටම නළියයි අඳුර ු රලයි - ජ්ාතික විු ලි 
සත්කාරය" ණය ශයෝජ්නා රමය යටශත් 001) 
වසර තුළ විු ලි සම්බන්ධතා ලබා ු න් නිවාස 
ඒකක   101 ය ඇතුළුව 001).01.01 යලට 
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[ගරු   මින්ය වි ශේයලරි මහතා  
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001..04.31 යක්වා නිවාස 14 90)ක් සඳහා නව 
සම්බන්ධතා ලබා දී තිශබනවා ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

   ඒ අනුව 001. මැයි 31 ිනනට ලබා දී ඇති විු ලි 
සම්බන්ධතා රමාණය 144   4ක් ශවනවා. 

 

 (iii) 1984 ව්බයශේ යලට 0009 යක්වා යාපනය 
ිනස්්රික්කශේ විු ලි සැපයුම් සඳහා ශවන් කරන ලය 
මුය්  පහත සඳහන් ශේ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  නම රමාණය සමසත්ය ව ශයන් .යනවා නම් 
රුපිය්  මිලියන ) 0.44ක් ශවනවා. 

 

 (iv) 2009 ව්බයශේ යලට 0014 ව්බයය යක්වා විු ලි 
සැපයුම් ලබා ු න් නිවාස සාඛ්යාව පහත පරිින ශේ. 

 (v) 2009 ව්බයශේ යලට 0014 ව්බයය යක්වා විු ලි 
සැපයුම් සඳහා ශවන් කරන ලය මුයල පහත පරිින 
ශේ. 

 

  

 

 

 

 

 

  සම්පූ්බණ නකතුව රුපිය්  මිලියන 1 )41.9 යි. 

 

(්  අයාළ ශනොශේ. 
 

 

 ු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණගසේකර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ගරු කාානායකතුමනි  මට අතුරු ර ්න තුනක් අහන්නට 

තිශබනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමාශගන් අවසරයක් තිශබනවාය යන්ශන් 

නැහැ. ඔබතුමා ඊශේ පැහැිනලි කළ ්කාරයට අතුරු ර ්න ශයකයි 

අහන්න පුළුවන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා යන්නවා  මහින්ය 

රාජ්පක්ය මැතිතුමාශේ රජ්ය කාලශේ "යලයයට )0" .යලා විු ලි 

ශයෝජ්නා රමයක් තිුදුම බව. තත පියටසර ග්රාමීය ය රශද් වල 

විු ලිය ශනොමැති ප ් වලට විු ලිය ලබා දීශම්දී ඇස්තශම්න්තු 

කරන මුයලින් යලයයට )0ක් රජ්ය ශවන් කරන අතර  යලයයට 40ක් 

ඒ පාරිශභෝගිකයාශගන් අය කර ගන්නා ්කාරයට ඒ රමය 

ක්රියාත්මක  ණා. ඒ  "යලයයට )0" .යන විු ලි ශයෝජ්නා රමය 

යැනටත් ක්රියාත්මකය? නශසා නම් පම ගිය වසර .හිපය තුළ ඒ 

ශයෝජ්නා රමය ක්රියාත්මක වූ ්කාරය සම්බන්ධශයන් වා්බතාවක් 

ඉිනරිශේදී ශහෝ ඔබතුමාට ලබා ිනය හැ.ය? 
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ව්බයය ශවන් කරන ලය මුයල  

(රු.මිලියන  

1984 නැත 

1985 නැත 

1986 නැත 

1987 නැත 

1988 නැත 

1989 13.80 

1990 15.02 

1991 4.68 

1992 0.04 

1993 නැත 

1994 නැත 

1995 නැත 

1996 0.48 

1997 නැත 

1998 නැත 

1999 නැත 

2000 නැත 

2001 නැත 

2002 117.22 

2003 59.11 

2004 43.62 

2005 73.55 

2006 61.19 

2007 11.33 

2008 189.73 

2009 90.67 

වර්ෂය අාා  වර්ෂය 

තු  දී ලබා දු්ද 

නව සබඳතා 

සංඛයාව 

වර්ෂය අවසාන 

වනවි  විදුලිය 

පරිගභෝජනය කරනු 

ලබන සම්පූර්ණ 

නිවාස සංඛයාව 

2009.01.01 - 2009.12.31 6,721 79,718 

2010.01.01 - 2010.12.31 9,423 89,141 

2011.01.01 - 2011.12.31 9,423 98,564 

2012.01.01 - 2012.12.31 11,478 110,042 

2013.01.01 - 2013.12.31 11,038 121,080 

2014.01.01 - 2014.12.31 10,409 131,489 

2015.01.01 - 2015.12.31 8,469 139,958 

වර්ෂය ගව්ද කරන ලා 

මුාල  

(ු.මිලියන  

2009 90.67 

2010 120.00 

2011 352.43 

2012 427.52 

2013 166.77 

2014 72.62 

2015 411.97 



පා්බලිශම්න්තුව 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  "යලයයට )0" ශවනුවට "යලයයට 100" 

වයාපෘතියක් අපි ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. ඒ අනුව ශම් රශ ල 

ජ්නතාවශගන් යලයයට 99..කට -රාශයෝගිකව යලයයට 100කටම- 

අපි විු ලිය ලබා දී තිශබනවා. ශම් වන විට විු ලිය ශනොමැති ගමක්  

රශද් යක් -[බාධා .රීමක්  මට පිළිතුර ශයන්න ඉඩ ශයන්නශකෝ. 

"යලයයට )0" ශයෝජ්නා රමය නැත. "යලයයට 100" තිුදණි. "යලයයට 

100" අවසන්ය. මුළු රශ ලම යලයයට 99..කට විු ලිය ලබා දී ඇත. 

ඔබතුමා .යනවා නම් යම් රශද් යකට තවමත් විු ලිය නැහැයි 

.යලා ඔබතුමා කාරුණික ශවලා මට ඒ ලැයිස්තුව ශයන්න.  

ශම් රශ ල විු ලිය නැහැ .යන ඕනෑම ස්ාානයකට අපි මාස 

තුනක් ඇතුළත විු ලිය ලබා ශයනවා. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

 ු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණගසේකර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු කාානායකතුමනි  මට ශම් ර ්නය ඇසීමට අවස්ාාවක් 

ශයන්න. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 
 

 ු ආර්. එම්. පද්ෙ උායශ්ා්දත ගුණගසේකර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குணமசகர) 

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 
ගරු නිශයෝජ්ය ඇමතිතුමාශගන් මම ඇහුශේ ඒ කාරණාව 

ශනොශවයි. ඔබතුමා .යන්ශන් යලයයට යලයයක් ශයනවාය .යලායි. 
ශකශසා ශවතත්  අශක ඌව පළාත ගත්ශතොත්  මහින්ය රාජ්පක්ය 
මැතිතුමාශේ රජ්ය කාලශේ යලයයට අනූ ගණනකට විු ලිය ලබා 
දීලා තිුදණා. නතුමා රජ්ය භාර ගන්න ශකොට ඒ පළාතට විු ලිය 
ලබා දී තිුදශඩු යලයයට 40ක්  40ක් පමණයි. නමුත්  ඔබතුමා 
.යන්ශන් ඔබතුමාශේ රජ්ය බලයට ්වාට පමව ලබා ු න් විු ලිය 
රමාණය ගැනයි. මම .යන්ශන් ඒක ශනොශවයි. ග්රාමීය ය ව ශයන් 
ු කපත්  ිනලිඳු ජ්නතාව ශවනුශවන් ''යලයයට )0'' යනුශවන් ශවනම 
සහන විු ලි ශයෝජ්නා රමයක් තිුදණා. ඒක ක්රියාත්මක නැද්ය? 
ක්රියාත්මක නම්  ඒ යටශත් විු ලිය ලබා ු න් ප ්  සාඛ්යාව වා්බතා 
සහිතව ඔබතුමාට ඉිනරිපත් කළ හැ.ය? 
 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ''යලයයට )0'' .යන රමය 0014  001) 
වසරවල අපි ක්රියාත්මක කශළා නැහැ. අපි ඒ ශවනුවට ''යලයයට 
100'' .යන රමය ක්රියාත්මක කළා. ඉන් පමව ඒ වයාපෘතිය 001) 
ශයසැම්බ්බ 31වැනි ිනන අවසන් කළා. ව්බතමානශේ ''යලයයට .4'' 
.යා අලුත් රමයක් තිශබනවා. ඒ .යන්ශන්  කා්බමික  වයාපාරික 
ශහෝ ශන්වායලක යම් පාරිශභෝගිකශයක් යලයයට 04ක් පළමුව 
ශගවා  ඉතිරි යලයයට .4 වාරික ව ශයන් අ රුු  පහ.න් ශගවීශම් 
රමශේයයක් හඳුන්වා දී තිශබනවා. යම් තැනක විු ලිය නැති 
ගම්මාන තිශබනවා නම්  ඒ සම්පූ්බණ ගමටම අපි ශනොමිශ්  විු ලිය 
ලබා ශයනවා. ඒ ්කාරයට විු ලිය නැති ස්ාාන නැහැ. නශහම 
තිශබනවා නම්  ඔබතුමා .යන්න. යැන් අපි අලුත් රමයක් 
ක්රියාත්මක කරන්ශන්. පැරණි ශද්ව් ම ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ 
නැහැ. 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ර ්න අාක 4 - 1303/'1) - (1   ගරු ඩලස් අලහකශපරුම 

මැතිතුමා. 

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කාානායකතුමනි  මා නම ර ්නය අහනවා.  

ඊට ශපර ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කළ යුතු ඉතා වැයගත් 
කාරණාවක් තිශබනවා. ඔබතුමාශේ අනුග්රහශයන්  පක්ය 
නායකයින්ශේ නකෙත්වශයන් ශම් ගරු සභාශේ සජීවී විකා යක් 
ක්රියාත්මක වන බව ඔබතුමා යන්නවා. නමුත්  අය යවශසා ඒ සජීවී 
විකා ය නතර ශවලා තිශබනවා. ශහාතුව පැහැිනලි නැහැ  
''තාක්යණික ශයෝයයක්'' .යලායි වා්බතා කරන්ශන්. 

ඒ සජීවී විකා ය ශ්රී ලාකා පවපවාහිනි සාස්ාාශේ සහ PEO TV  
විකා ය තුළ නතරශවලා තිශබනවා. නශසා විකා ය නතර වීමට 
ශහාතුව පිළිබඳව විවිධ මත ශම් ශමොශහොශත් සමාජ්ගත වනවා  
"විශ ාය රකා යක් සභාශේ කරනවා. ඒක වළක්වා ගැනීශම් 
 වමනාවක් තිශබනවා" ්දී ව ශයන්. ඒ පිළිබඳව මම යන්ශන් 
නැහැ. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන ශහොයා බලන්නම්. 
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශමය ඉතා බරපතළ කාරණයක්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. මම ඒ ගැන ශසොයා බලන්නම්.  

 
 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

හියට ගමන් අය යවශසා සජීවි විකා ය නතර වීම බරපතළ 

කාරණයක්. ඒ පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරමින් ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් මම ර ්නය අහනවා. ගරු ඇමතිතුමා  අතුරු 

ර ්න ඇසීම සීමා කරලා තිශබන නිසා ඔබතුමා පිළිතුර සභාගත 

කරන්න. මම අතුරු  ර ්න තුන විතරක් අහන්නම්. 

 
 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා (නීිනය හසා සාෙය සහස 

ාක්ෂිණ සංවර්ධාන අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මම ඉතාම ශකයටශයන් ූලලිකම කරුුම යටක .යන්නම්.  

ගරු මන්ත්රීතුමා (අ  (i) යටශත් අහනවා  "ව්බය 0013 යලට 001) 

යක්වා මාතර ිනස්්රික්කශේ වා්බතා වී ඇති බල අපරාධ සාඛ්යාව  

නක් නක් ශපොලිස් ස්ාානය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශ්බය" 

.යලා. ගරු මන්ත්රීතුමා .ේවා වාශේ වවනවක් තිශබන්ශන්.  
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 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker 

 සභාගත කරන්න. 
 

 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මම සභාගත කරන්නම්.  

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මට අතුරු ර ්න තුන පමණක් අහන්න අවස්ාාව ලබා ශයන්න  

ගරු කාානායකතුමනි. 
 

 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කාානායකතුමනි  නමුත් ශම් ශතොරතුරු වැයගත් වනවා. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ර ්න ශයකයි අහන්න පුළුවන්  ගරු මන්ත්රීතුමා.  
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පිළිතුර සභාගත කරලා අතුරු ර ්න තුන අහන්න ඉඩ ලබා 

ශයන්න. කාලයශන් කළමනාකරණය කරන්න අව ය වන්ශන්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ගත් තීරණයක් යැනට අත් හයා බැලීමක් නිසා මට 

සහශයෝගය ලබා ශයන්න. අතුරු ර ්න ශයශකන්  නතර කරන්න. 

 

 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මටත් ර ්නයට උත්තර දීමට අවසර ලබා ශයන්න. 

 

 
 

2013 - 2016 ොතර දිස්ත්රික්කග  වාර්තා වී ඇින 

බල අපරාධා  විස්තර 
2013 - 2016 ைொத்தமற ைொவட்டத்தில் பதிவொன தபரும் 

குற்றச் தசயல்கள்: விபரம் 
SERIOUS CRIMES REPORTED IN MATARA DISTRICT FROM 

2013-2016: DETAILS  

 
1305/’1) 

5.   ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
      (ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

      (The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

 නීතිය හා සාමය සහ යක්ෂිණ සාව්බධන අමාතයතුමාශගන් 

ඇූ  ර ්නය - (1 : 

(අ  (i) ව්බය 0013 යලට 001) යක්වා මාතර ිනස්්රික්කශේ 
වා්බතා වී ඇති බල අපරාධ සාඛ්යාව  නක් නක් 
ශපොලිස ් සා්ානය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කවශ්බය; 

 (ii) ඉහත (i) හි සඳහන් බල අපරාධ සාඛ්යාව  
අපරාධශයහි සව්භාවය අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශ්බය;  

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් බල අපරාධවල චූිනතයන්ට 
නශරහිව ශගන ඇති නීතිමය පියවර ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශ්බය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  (i) අපරාධ වා්බතාකර ණශේදී අනුගමනය කළ යුතු 
මාධය ඇවතුම් පැවතුම් පිළිබඳ යම් ් ාර ධ්බම 
පද්ධතියක අව යතාවය පිළිගන්ශන්ය; 

 (ii) සෑම පා්බ ව්යකටම නකෙ විය හැ. ් ාර ධ්බම 
පද්ධතියක් සැකසීම සඳහා පියවර ගන්ශන්ය;  

 (iii) ඉකුත් පාලන සමය හා වත්මන් පාලන සමය තුළ 
යලු  වී ඇති අපරාධවල රමාණය හා සව්භාවය 
සලකා බැලීශම්දී පැවති ශහෝ  පවතින පාලනය 
සමෙ සබඳතාවක්  තිශබ් යැයි වි ව්ාස කරන්ශන්ය;  

 යන්නත් නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශනහිය? 

(ඇ  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

 

சட்டமும் ஒழுங்கும் ைற்றும் ததன் அபிவிருத்தி அமைச் 

சமரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i )  2013 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2016ஆம் 

ஆண்டுவமர ைொத்தமற ைொவட்டத்தில் பதிவொகி 

யுள்ள தபரும் குற்றச் தசயல்களின் எண்ணிக்மக 

ஒவ்தவொரு தபொலிஸ் நிமலயத்துக்கமைய 

தவவ்மவறொக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i i )  மைமல (i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தபரும் 

குற்றச் தசயல்களின் எண்ணிக்மக குற்றச் 

தசயல்களின் தன்மைக்கு அமய தவவ்மவறொக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 ( i ii )  மைமல (i )  இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தபரும் 

குற்றச்தசயல்கள் ததொடர்பொக குற்றஞ் சொட்டப் 

பட்டவர்களுக்கு எதிரொக எடுக்கப்பட்டுள்ள சட்ட 

நடவடிக்மககள் தவவ்மவறொக யொமவ 

என்பமதயும் 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) (i )  குற்றச் தசயல்கள் பற்றி அறிக்மகயிடுகின்ற 

மபொது பின்பற்ற மவண்டிய ஊடக ஒழுக்க 

விழுைியங்கள் ததொடர்பொன  ஒழுக்கதநறிக் 

மகொமவதயொன்மறத் தயொொிப்பதன் மதமவமய 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்; 

 (ii )  அமனத்துத் தரப்பினரொலும் ஏற்றுக்தகொள்ளக் 

கூடிய ஒழுக்கதநறிக் மகொமவதயொன்மறத் 

தயொொிக்க நடவடிக்மக எடுப்பொரொ என்பமதயும்; 

 (iii )  கடந்த ஆட்சிக்கொலம் ைற்றும் தற்மபொமதய 

ஆட்சிக்கொலத்தில் இடம்தபற்றுள்ள குற்றச் 

தசயல்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் இயல்மப 

பொர்க்கும்மபொது நிலவிய அல்லது நிலவுகின்ற 

ஆட்சியுடன் ஏமதனும் ததொடர்புகள் இருப்பதொக 

நம்புகின்றொரொ என்பமதயும் 

 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 
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පා්බලිශම්න්තුව 

 asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will  he inform this House - 

 (i) the number of  serious crimes reported in 
Matara  District during the period from the  
year  2013 up to 2016 as per each police 
station separately;  

 (ii) the number of serious crimes mentioned in 
(i) above as per the nature of the crime 
committed, separately; and 

 (iii) the legal action taken against the accused of 
the serious crimes mentioned in (i) above, 
separately? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he accepts the requirement of a  
Code of Ethics in regard to the media 
practices to be followed in reporting crimes; 

 (ii) whether steps will be taken to formulate a 
Code of Ethics which is acceptable to every 
party; and 

 (iii)  when the number of crimes and the nature 
of  the crimes committed during the times 
of the present and previous regimes are 
considered, whether it is believed that it has 
any relationship with the present or 
previous regime? 

(c) If not, why? 
 

 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කාානායකතුමනි  නම ර ්නයට පිළිතුර ශමශසායි. 
(අ  (i) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ii)  
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අනු 

අංකය 

ගපොලිස් 

ස්ථානය 

බල 

අපරාධා 

සංඛයාව 

      

    2013 2014 2015 2016 

01 මාතර 317 351 274 184 

02 ගන්යර 62 60 50 38 

03 ිනක්වැ් ල 112 88 73 81 

04 තිහශගොඩ 64 40 32 57 

05 හක්මණ 89 67 54 48 

06 කඹුරුපියටය 92 56 69 60 

07 මාවරල 23 28 28 30 

08 ඌරුශබොක්ක 46 47 50 48 

09 වැලිගම 285 254 192 204 

10 අකුරැස්ස 96 104 110 101 

11 ශමොරවක 56 53 47 27 

12 ශයනියාය 40 36 41 34 

අනු  

අාකය 

අපරාධශයහි 

ස්වභාවය 

 බල අපරාධ සාඛ්යාව   

    2013 2014 2015 2016 

01 අපහරණය 23 37 32 25 

02 පැහැරශගන යාම 05 09 12 15 

03 ගිනිතැබීම/

පුපුරණ 

ද්රවයවලින් 

අන්බාය 

10 12 11 08 

04 රු. 04 000/ට 

වැඩි අන්බාය 

16 22 10 10 

05 ශගව්  බිඳීම 487 438 378 286 

06 බරපතළ තුවාල 

යලු .රීම 

22 21 21 27 

07 අන්තරායායක 

්යුධවලින් 

තුවාල යලු  .රීම 

105 89 83 87 

08 මනුයය ාාතනය 25 27 18 21 

09 මිනී මැරීමට 

තැත්.රීම 

06 06 05 09 

10 ස්ත්රී දූයණය - 

අ . 1)ට වැඩි 

09 11 17 16 

11 ස්ත්රී දූයණය - 

අ . 1)ට අක් 

කැමැත්ත ඇතිව 

72 65 60 75 

12 ස්ත්රී දූයණය - 

අ . 1)ට අක් 

කැමැත්ත 

ශනොමැතිව 

02 01 08 05 

13 නීති විශරෝධී 

රැස්වීම් කැරලි 

ශකෝලාහල 

- - - - 

14 ශකෝ ලකෑම 130 106 109 101 

15 අස්වාභාවික 

වැරින බරපතළ 

ලිාගික 

අපශයෝජ්න 

16 15 28 19 

16 බශලන් 

ලබාගැනීම 

- 01 04 02 

13 කනාශක් 13 18 14 11 

14 පිටබැද්යර 20 30 38 39 

15 ශකොටවිල - - - 16 

16 ශකොස්ශමෝයර - - - 04 

17 මාලිම්බඩ - - - 07 

18 ශයයියන්යර - - - 02 

19 ශරොටුඹ - - - - 

  එකතුව 1315 1232 1072 991 

[ගරු  ඩලස් අලහකශපරුම මහතා  
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 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් ව්බයවලදී වා්බතා වී ඇති 
4 )10ක් වූ සමසා් බල අපරාධවල චූිනතයන්ට 
නශරහිව ශගන ඇති නීතිමය පියවර ශවන් ශවන් 
ව ශයන් යැක්වීමට රමාණවත් කාලයක් අව ය 
ශේ. 

  ගරු කාානායකතුමනි  නම නිසා අය නතුමාට ඒ 
යලය් ල ලබාදීමට මට ශනොහැ. ශවනවා. 

 

(්  (i) ඔේ. 

  මම පිළිගන්නවා. මම මීය ට ශපර ඒ පිළිබඳව සඳහන් 
කරලාත් තිශබනවා. ශම්වා වා්බතා කරන 
වා්බතාකරුවන්ට පුහුුමවක් ලබා ශයන්නට ඕනෑ 
වාශේම  ඉිනරි කාලශේදී  ඒ අය ලියා පිනාචි කරන 
තත්ත්වයකට අපි ිනයුුම ශවන්නත් ඕනෑ.  

== 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) නැත. පැවති ශහෝ වත්මන් පාලන කාල තුළ 
අපරාධ සහ පාලනය  අතර සබඳතාවක් ඇති බවට 
කරුුම අනාවරණ වී ශනොමැත. 

  ගරු කාානායකතුමනි  ශම්ක වයටනා ර න්යක්. 
ඇත්තටම 0013 සහ 0014  -ඒ .යන්ශන් පැරණි 
පාලන සමශේ- අපරාධවල නකතුව පිළිශවළින් 
1 314ක් සහ 1 030ක් ශවනවා. ඒ නකතුව 0 44.ක්. 
0014  සහ 001) ව්බයවල වා්බතාශවලා තිශබන 
අපරාධ සාඛ්යාව පිළිශවළින් 1 0.0ක් සහ 991ක්. 
ඒ නකතුව 0 0)3ක්. ශම් පාලන සමශේදී  4 4ක 
අක් වීමක් තිශබනවා. ඒ .යන්ශන්  යලයයට 19ක 
විතර අක් වීමක්.  

  ගරු කාානායකතුමනි  ශමතැන ශද් පාලන 
ර න්යක් තිශබනවාය .යලා ගරු මන්ත්රීතුමා 
අහනවා. මා නම් යැක්ශක් නතුමා වාශේ මහජ්න 
නිශයෝජිතයන්ශේ මැිනහත්වීමක් ඒ කාලශේ යලු  
 ශඩු නැති බවයි. නතුමන්ලාට ඒ තරම් බලයකුත් 
තිුදශඩු නැහැ. නමුත්  මැිනහත් වූ අය නැතුවාත් 
ශනොශවයි. නවැනි  ඥාතීන් යලයටයා; ශ් කම්වරු 
යලයටයා. ඒ ්කාරශයන් විවිධ අය මැිනහත්  ණා  
ගරු කාානායකතුමනි. ඒ අයට පා්බලිශම්න්තුවට 
ඇවි් ලා පිළිතුරු ශයන්න බැරි හින්යා ඒ අයශේ 
නම් මා ශමතැන .යන්න යන්ශන් නැහැ. ඒක 
සයා ාරාත්මක නැහැ. නමුත්  ශමතුමන්ලා වාශේ 
අය නශහම මැිනහත්  ශඩු නැහැ; ශද් පාලන 
ව ශයන් නවැනි ඇඟිලි ගැසීම් තිුදශඩු නැහැ. ඒ 
නිසා මම නවැනි සම්බන්ධතාවක් ය.න්ශන් නැහැ.  

  සමසත්යක් ව ශයන් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාතයාා ය තුළින් අය ශපොලිස ් නිලධාරින්ට 
ඔ න්ශේ රාජ්කාරිය ඉටු කරන්න අව ය 
අවකා ය ලබා දී තිශබනවා. ඒ සඳහා අපිත් ඔ න් 
උනන්ු  කරවනවා. රජ්යක් ව ශයන් ඔ න්ට 
අව ය සහශයෝගය අපි ලබා ශයනවා; අව ය 
තාක්යණය ශගනැ් ලා ශයනවා. ශපොලිස ්
ශකොමියන් සභාව මඟින් අය  සාධාරණය ඉටු 
කරලා තිශබනවා. උසසව්ීම් රතිපත්තිවල අක් පාක් 
තිශබනවා. යැන් ඒවා සකස ්කරමින් පවතිනවා. අය 
මාරු වීම් රතිපත්ති  පිළිශවළක් කරලා තිශබනවා. 
ඒ කටයුතු ශකශරන නිසා ශපොලිස ්නිලධාරින්ශේ 
රාජ්කාරිය නියහශසා කරන්න අව ය වාතාවරණය 
අය තිශබනවා. නීතිය හා සාමය පිළිබඳව රජ්ශේ 
අවධානය යැඩි ශලස ශයොමු ශවලා තිශබන නිසා 
ශම් අක් වීම යලු  ශවලා තිශබනවා. 

(ඇ    පැන ශනොනඟී. 

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමාශේ ් ාරශීලීභාවයට ස්තුතිවන්ත ශවමින්  මා 

මශේ පළමුශවනි අතුරු ර ්නය අහනවා  ගරු කාානායකතුමනි.  

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාත්  මාත් නිශයෝජ්නය කරන්ශන් 

මාතර ිනස්්රික්කය. ශම් ශමොශහොශත් නම් සඳහන් වන ශම්  රශ ල 

රධානම පාතාල නායකයාශේ උපන් ිනස්්රික්කය බවට පත් 

වන්ශන්ත් මාතර ිනස්්රික්කයයි. ඒ බව ඔබතුමාත් යන්නවා ඇති. ඒ 

සඳහා ඔබතුමාශේ අනුග්රහයක් තිශබනවා .යලා .යන්න 

ශනොශවයි මා උත්සාහ ගන්ශන්. නශහම ශයයක් නැහැ. 

නමුත්  පාතාලශේ ශම් නැඟිටීම ගැන මුළු රටම කම්පනයට 

පත් ශවලා තිශබන්ශන්  ගරු ඇමතිතුමනි. ශම් පා්බලිශම්න්තුශේ 

305 306 

17 රු. 300 000/=ට 

වැඩි සාවයය 

පරිහරණය 

155 129 111 90 

18 රු. 04 000/=ට 

වැඩි වැවිලි ද්රවය 

ශසොරකම 

07 07 01 04 

19 රු. 04 000/=ට 

වැඩි ගව 

ශසොරකම 

03 09 24 20 

20 රු. 04 000/=ට 

වැඩි ශද්ශපොළ 

ශසොරකම 

181 181 112 129 

21 වයාජ් මුය්  

ශනෝ ලටු 

සන්තකය හා 

මුද්රණය 

01 01 - 02 

22 රාජ්ය විශරෝධී 

අන්යමින් කරන 

වැරින 

- - - - 

23 ළමයිනට කෲර 

ශලස සැලකීම 

07 12 - 03 

24 ළමයින්ශගන් 

අයුතු ලිාගික 

රශයෝජ්න ගැනීම 

11 13 02 11 

25 කු ලටනය .රීම 

ශහෝ තැනැත්තන් 

ශවළඳාම 

03 - - 01 

26 පීඩාකාරී ්යුධ 

පනත යටශත් 

ගැශනන වැරින 

07 04 07 05 

27 ස්වයාක්රීය ශහෝ 

රිපීට්බ තුවක්කු 

ළෙ තබා ගැනීම 

01 01 01 01 

28 විස මත්ද්රවය 

පනත යටශත් 

වැරින 

11 15 14 17 

29 ශපොලිස් 

නිලධාරින්ශේ 

රාජ්කාරියට 

බාධා .රීම 

 - - 04 02 

  නකතුව 1,315 1,232 1,072 991 



පා්බලිශම්න්තුව 

මහජ්න ගැලරිශේ පාස්  යරුශවෝ ඉන්නවා. ගරු 

කාානායකතුමනි  ඔබතුමාය ඇතුළුව යලයලු ශයනාම -සමාජ්යම- 

පාතාලශේ ශම් නැඟිටීම පිළිබඳව ඉතාම බරපතළ කම්පනයකට 

ලක් ශවලා යලයටනවා. නාඳුනන තුවක්කුකරුවන්ශේ ාාතනවලට 

ලක් වන සාඛ්යාව ව්බධනය ශවලා තිශබනවා.  පාතාලය 

අතුරුයහන් ශවලා යලයට බව ඔබතුමා යන්නවා.  ශම් රශ ල පාතාලය 

මුළුමනින්ම නියන්ගත ශවලායි තිුදශඩු. නමුත් අය ්නයනය 

කරනු ලැබූ පාතාලයක් ගැන  සාකච්ඡා ශවනවා. ඒ පිළිබඳව 

තිශබන මහජ්න භීතිය නැති .රීමට  මහ ජ්නතාවශේ ්රක්යාව 

ශවනුශවන් ඔබතුමා ශයන සහතිකය කුමක්ය ගරු ඇමතිතුමනි?  

 
 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ගරු කාානායකතුමනි  නතුමා අහපු ර ්නයට ශම් කාරණය 

අයාළ නැහැ. මාතර ිනස්්රික්කශේ බල අපරාධ පිළිබඳව තමයි 

නතුමාශේ ර ්නශයන් අසා තිුදශඩු.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කැමැතියි ශන් පිළිතුරු ශයන්න  ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

ඔේ  මම නතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා  ගරු කාානායකතුමනි. 

නතුමා ඇහුශේ වැයගත් ර ්නයක්.  

මාතර ිනස්්රික්කය ගත්ශතොත්  ඔය .යන පාතාලශේ 

ක්රියාත්මක වීම ඇත්ශත් නැහැ. ාාතන වීම් [බාධා .රීමක්  සාඛ්යා 

ශ් ඛ්නවලින් අක් ශවලා තිශබනවා. ගරු ඩලස් අලහකශපරුම 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ශම් .යන්ශන් ශකොයි පාතාල නායකයා 

ගැනය? ඒක මට .යන්න. නත ශකොට මට පිළිතුරක් ශයන්න 

පුළුවන්. 
 
 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පාතාල නායකයා කඹුරුපියටය  හක්මණ පයනම් කර ගත් ශම් 

හැම රශද් යකම-  මම ඔබතුමාට තව උයේවක් කරන්නම්. ගරු 

ඇමතිතුමනි  ඒ පාතාල නායකයා ශමරට රධානම 

ශද් පාලනඥයකුශේ -ඔබතුමාශේ පා්බ ්වශේ- උපන් ිනනශේදී මබ 

පැතූ බව .යනවා. ශම් රශ ල සති අන්ත ජ්ාතික පුවත් පතක් ඔහු 

සමෙ පවත්වන ලය ු රකාන සාකච්ඡාවකදී ඔහු .යනවා  "මම 

අහවලාට මබ පැතුවා" .යලා. ඒ ශතොරතුර සතය බව මම යන්ශන් 

නැති නිසා ඒ නම .යන්ශන් නැහැ. ඒ තැනට ශම් තත්ත්වය 

ව්බධනය ශවලා තිශබනවා.  

 
 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නවැනි ශතොරතුරක් තිශබනවා නම් ඒ වා්බතාකරණය 

පිළිබඳවත් ර ්නයක් තිශබනවා. නශහම නම්  ඒ වා්බතාකරුවාත් 

වැරැද්යක් කර තිශබනවා  පාතාලශේ අයකු සමෙ සම්බන්ධතාවක් 

පවත්වාශගන යාම තුළ. නමුත්  ඒ ගැන ශනොශවයි  ශම්වා 

සම්බන්ධශයන් ශගන තිශබන ක්රියාමා්බග ගැන මා යැන් .යන්නම්.  

පාතාලශේ හිස නසවීම .යන කාරණය මා ඒ විධියටම 
පිළිගන්ශන් නැහැ. නමුත්  ර ්නයක් තිශබන බව මා යන්නවා.  ඒ 
විතරක් ශනොශවයි.  මත්ද්රවය භාවිතය ගැනත් ර ්නයක් තිශබනවා 
.යා මා යන්නවා.  ශම්වාශේ නකක් වැඩි  ණත්  ශයකක් වැඩි 
 ණත්  තව යටකක් අක්  ණත් ශම්වා  රට තුළ නැති .රීශම් වගකීම 
රජ්යක් ව ශයන් අපට තිශබනවා.  ඒ වගකීම ඉටු .රීම සඳහා 
මත්ද්රවය සහ සාවිධානාත්මක අපරාධ නැති .රීම පිණිස අලුතින් 
Police range නකක් ඇති කරන්නය .යා මීය ට සති ශයකකට  
පමණ ශපර මා ශපොලිස්පතිතුමාශගන් ඉ් ලීමක් කළා.   Police 
range නකක් .යන්ශන්   ඒක තමයි ශපොලීයලශේ තිශබන ඉහළම 
ඒකකය.  නතුමා ඒ සඳහා නිලධාරින් ශතෝරා නම් කර තිශබනවා. 
ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ අනුමැතිය ඉ් ලා තිශබනවා. මා ඒ 
Police range නක නම් කරලා  ඒ අයාළ ප්රිකාව අතිගරු 
ජ්නාධිපතිතුමාශේ අනුමැතියට ඉිනරිපත් කර තිශබනවා.  නම 
රතිසාවිධානය ඇති .රීම තුළින් අප බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්  
සාවිධානාත්මක අපරාධ සහ මත්ද්රවය උවු ර ම්බයනය .රීම සඳහා 
ඉහළ ම ලටශම්  යලට  පහළම ම ලටම යක්වා ඉලක්ක කර ගත් වැඩ 
සටහනක් ක්රියාත්මක .රීමයි.   

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු මන්ත්රීතුමනි  යැන් පැහැිනලි .රීමක් ශකරුණා ශන්? 

තවත් පැහැිනලි කර ගැනීමක් තිශබනවාය?  

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි  ශම් කාරණය ශම් ර ්නයට අයාළ 

නැහැ. නමුත්- 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්නයට අයාළ නැත්නම් පිළිතුරු ශයන්නය .යලා බල 

කරන්න මට බැහැ. අය අපට කාලය පිළිබඳව ර ්නයකුත් 

තිශබනවා. 
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ිනශන්ය් වනණව්බධන ගරු මන්ත්රීතුමාශේ 
රකා යකට පිළිතුරු ව ශයන් ඔබතුමා ශම් සභාවට සහතික  ණා  
ශකොශළොන්නාශේ පැවති ලාකා ඛ්නිජ් ශත්  නීතිගත සාස්ාාශේ 
ශසාවක ව්බජ්නශේදී ඒ ව්බජ්කයන්ට පහර ු න් මැරයන් පිළිබඳව 
ශම් සභාව හමුශේ ඒ ශතොරතුරු අනාවරණය කරන බවට. ඔබතුමා 
ශම් සභාවට ඒ පිළිබඳව සහතික  ණා. හැබැයි  අය යක්වා ඒක යලු  
ශවලා නැහැ. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා කැමැති නම් පිළිතුරු ශයන්න. ශම්ක 

අහපු ර ්නශයන් පිට ශයයක්.  
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 ු සා ල රත්නායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சொகல ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
විම්බ න අවසන් නම් මම පිළිතුරු ශයන්නම්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා අතුරු ර ්න තුනක් ඇහුවා ශන් යැන්. ර ්නශයන් පැන 
නැඟින කාරණයට පිටස්තර ර ්නයක් අහන්නත් ඔබතුමාට 
අවස්ාාව ු න්නා ශන්.  

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි  වැයගත් ර ්නයකුයි මම අහන්ශන්.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ය? 
 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු කාානායකතුමනි  ඔබතුමාටත්  ගරු ඇමතිතුමාටත් 
වැයගත් වන කාරණයක් අහන්ශන්. ගරු කාානායකතුමනි  ශම් 
පා්බලිශම්න්තුව තුළ ඉන්න ශපොලිස් නිලධාරින්ට- 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ කාරණය ශවනම ගනිමු. අය කාලය ඉක්මවා ගිහි් ලා 

තිශබනවා. ඒ කාරණය ශමතුමාශේ අවධානයට ශයොමු කරවන්නම්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ර ්නයක් ඇහුවා  live programme 
නක සම්බන්ධශයන්. මට ඒ ගැන පැහැිනලි කරන්න ඕනෑ. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි  ශපර වරු 10.30ට රැස්වීම් පවත්වන යවස්වල ඒ 
විකා ය පටන් ගන්ශන් පස් වරු1.00න් පස්ශසා. අය ශපර වරු 
10.30 ඉඳන් වන යලු වීම් පස් වරු 1.00 යලට පස් වරු 3.00 යක්වා 
ශපන්වනවා. ඒක මාස ගණනක් යලු  ශවච්  ශයයක්. නමුත්  Peo 
TV  technical fault නකක් තිශබනවා. ඒක යැන් හයාශගන යනවා. 
උශද් තිශබන යලයලුම ය්බ න පස් වරු 1.00 යලට පස් වරු 3.00 
ශවන ක්  විකා ය කරනවා.  පවපවාහිනියට උශද් වරුශේ slot 
නකක් ශයන්න බැහැ.  

 

 ු ඩලස් අලහසප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

Record කරලා ඒ විධියටම විකා ය කරනවාය? 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

උශද් යලු   ුම ශද්ව්  හවස විකා ය කරනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි.  

 ු ිළයල් නිශ්ා්දත ා සල්වා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ය point of Order නක  ගරු මන්ත්රීතුමනි? 

 

 ු ිළයල් නිශ්ා්දත ා සල්වා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු කාානායකතුමනි  නීතිය හා සාමය සම්බන්ධව කටයුතු 

කරන  අශක ඇමතිතුමාශගන් ශම් කාරණය පිළිබඳව යැන ගැනීමට 

මට අව යයි.  
 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක point of Order නකක් ශනොශවයි ශන්  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

අය වැඩ කටයුතු කරශගන යන්න මට අවස්ාාව ශයන්න. 

 
 ු ිළයල් නිශ්ා්දත ා සල්වා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

මට  ශවච්  යලද්ධියක් සම්බන්ධව පා්බලිශම්න්තුශේ කාා 

කරන්ශන් නැතුව ශකොශහා ගිහි් ලා කාා කරන්නය? 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමොකක්ය ර ්නය? That is not a point of Order. ඒකට 

අවසරය අරශගන ශවනම කාා කරන්න. අපට අය වැඩ කටයුතු 

කරන්න තිශබනවා.  

 
 ු ිළයල් නිශ්ා්දත ා සල්වා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ගරු කාානායකතුමනි  මට සහ මශේ යරුවන්ට ඇති ශවච්  

යලද්ධියක් සම්බන්ධව තවම පරීක්යණ කරලා නැහැ.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ර ්නය ඉිනරිපත් කරන්න මම ශවනමම අවස්ාාවක් 

ශයන්නම්. ඒක ශම් ර ්නයට අයාළ නැහැ ශන්.  

 
 ු ිළයල් නිශ්ා්දත ා සල්වා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பியல் நிசொந்த த சில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

අයාළ නැති ශවන්ශන් ශකොශහොමය?  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශවනම ර ්නයක්. මම ඒකට අවස්ාාවක් ශයන්නම්.  

මීය ළෙට  ර ්න අාක )- 1411/'1)-(1   ගරු බන්ු ල වනණව්බධන 

මැතිතුමා. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි  මම ඒ ර ්නය අහනවා. 

 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  මුය්  හා ජ්නමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් 

ඉ් ලා යලයටනවා. 
 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

උතුු  නැ ගෙනහිර  ඌව හසා උතුුෙැා ප ාත් 

සභා   ගව්ද ක  මුාල 
வடக்கு, கிழக்கு, ஊவொ ைற்றும் வட ைத்திய ைொகொண 

சமபகள்: ஒதுக்கப்பட்ட பணத்ததொமக 
NORTHERN, EASTERN, UVA AND NORTH-CENTRAL 

PROVINCIAL COUNCILS: MONEY ALLOCATED  
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7.   ු (වවාය  නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මුය්  හා ජ්නමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1  : 

(අ  (i) ව්බය 0013 යලට 001) යක්වා නක් නක් ව්බයශේදී 
උතුරු  නැ ශෙනහිර  ඌව හා උතුරුමැය පළාත් 
සභා සඳහා ශවන් කළ මුයල ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශකොපමණය; 

 (ii) නම පළාත් සභා වියලන් නක් නක් ව්බයශේදී වියයම් 
කළ මුයල ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණය; 

 (iii) නම පළාත් සභා වියලන් වියයම් කළ මුයල 
ශවන්කරන ලය මුයශ්  රති තයක් ශලස ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශකොපමණය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i) 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வமர 

ஒவ்தவொரு ஆண்டிலும் வடக்கு, கிழக்கு, ஊவொ 

ைற்றும் வட ைத்திய ைொகொண சமபகளுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட பணத் ததொமககள் தனித்தனிமய 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி ைொகொண சமபகளினொல் ஒவ்தவொரு 

ஆண்டிலும் தசலவிடப்பட்ட பணத் ததொமககள் 

தனித்தனிமய யொது என்பமதயும்; 

 (iii) மைற்படி ைொகொண சமபகளினொல் தசலவிடப் 

பட்ட பணத் ததொமக, ஒதுக்கப்பட்ட பணத் 

ததொமகயின் சதவீதைொக தனித்தனிமய யொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Mass  Media:                        

(a) Will he inform this House - 

 (i) what amounts had been allocated from 
2013 to 2016 to the Northern, Eastern, Uva 
and North-Central Provincial Councils, 
separately in respect of each Province and 
each year; 

 (ii) what amounts were spent by each 
Provincial Council in each year; and  

 (iii) the amounts spent by each such Provincial 
Council as percentages of their allocations? 

(b) If not, why?  
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  මුය්  හා ජ්නමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුරු ශයනවා. ගරු 
කාානායකතුමනි  නමුත් ශම් පිළිතු ශ්බ සම්පූ්බණශයන්ම 
තිශබන්ශන් සාඛ්යා ශ් ඛ්නයි. මම හිතන්ශන්  ශම් පිළිතුරු 
සභාගත කරලා ගරු මන්ත්රීතුමාට පිළිතුරු ෆයියි්  නක ු න්ශනොත් 
ශම් පිළිබඳව ශත්රුම් ගන්න ශලශහයල ශවයි .යලායි. ගරු 
කාානායකතුමනි  හැන්සා  වා්බතාවට ඇතුළත් .රීම සඳහා මම 
පිළිතුර සභා ත* කරනවා. 
 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලා ිළිතතුර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 ු (වවාය  නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු ඇමතිතුමනි  අසා තිශබන ර න්ශේ අ (iii)වැනි ශකොටසට 

විතරක් පිළිතුර .යන්න. 
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[ගෙෙ ිළිතතුර  පුස්තකාලග  ා තබා ඇත.] 
[இந்த விமட நூல் நிமலயத்திலும் மவக்கப்பட்டுள்ளது] 

[This reply  is also placed in the Library.] 
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 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
නකතුව විතරක් .යන්නය? 
 

 ු (වවාය  නලි්දා ජයිනස්ස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අ (iii) වැනි ශකොටසට පිළිතුර .යන්න. 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 (iii)  නම පළාත් සභා වියලන් 0013 ව්බයශේ යලට 001) 

ව්බයය යක්වා වියයම් කළ මුයල ඒකාබද්ධ අරමුයල 
හරහා ශවන් කරන ලය මුයශ්  රති තයක් ශලස 
පහත පරිින ශේ.  

 

(්   පැන ශනොනඟී. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීය ළෙට  ර ්න අාක  -1444/'1.-(1   ගරු වාමශද්ව 

නානායක්කාර මැතිතුමා. 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කාානායකතුමනි  මම නම ර ්නය අහනවා. 

 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  විශද්  රැ.යා අමාතයතුමිය 

ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක කාලයක් 

ඉ් ලා යලයටනවා. 
 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

පළාත විස්තරය ව්බයය 

    2013 2014 2015 2016 

 උතුර පුනරාව්බතන 100 100 100 100 

  ූලලධන   69   63   86   68 

  එකතුව  91   88   96   89 

 නැ ශෙනහිර පුනරාව්බතන 100 100 100   99 

  ූලලධන   83   91   88   59 

  එකතුව   93   98   98   91 

 ඌව පුනරාව්බතන 100 100 100 100 

  ූලලධන   83   85   76   54 

  එකතුව  95   96   96   91 

 උතුරු මැය පුනරාව්බතන 100 100 100 100 

  ූලලධන  77   71   99   63 

  එකතුව  92   93 100   91 

පුත්තලෙ දිස්ත්රික්කග  ග ොවිජන ගසේවා ෙධායස්ථාන 

බල ප්රගද්ශ්  ගපොගහසොර සහසනාධාාර  
புத்தளம் ைொவட்ட கைநல மசமவ நிமலய ஆளுமகப் 

பிரமதசங்கள்: உர ைொனியம் 

AGRARIAN SERVICES DEPARTMENT DIVISIONS IN 
PUTTALAM DISTRICT: FERTILIZER SUBSIDY 

 
1592/’1. 

10. ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

කෘෂික්බම අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය- (1 : 

(අ  (i)  පුත්තලම ිනස්්රික්කය තුළ ක්රියාත්මක ශගොවිජ්න 
ශසාවා මධයසා්ාන බල රශද්  සාඛ්යාව 
ශකොපමණය; 

 (ii) නම බල රශද්  පිහියට මධයසා්ානවල නම් 
කවශ්බය; 

 (iii) නම නක් නක් බල රශද් ශයන් ශපොශහොර 
සහනාධාරය සඳහා ඉ් ලුම් කර ඇති ශගොවීන් 
සාඛ්යාව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණය; 

 (iv) නම ශගොවීන් අතරින් ශපොශහොර සහනාධාර මුය්  
ලබාගත් ශගොවීන් සාඛ්යාව ශකොපමණය; 

 (v) ශපොශහොර සහනාධාර මුය්  ලබාදීමට නියමිත 
ශගොවීන් සාඛ්යාව ශකොපමණය; 

 (vi) ශමශතක් ශපොශහොර සහනාධාර මුය්  ශනොලැුදුම 
ශගොවීන් සඳහා මුය්  ලබා දීමට නියමිත ිනනය 
කවශ්බය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්   ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 
 

கைத்ததொழில் அமைச்சமரக் மகட்ட வினொ: 

( அ) (i)  புத்தளம் ைொவட்டத்தில் இயங்கி வரும் கைநல 

மசமவ நிமலய ஆளுமகப் பிரமதசங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii)  அந்த ஆளுமகப் பிரமதச நிமலயங்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii)  மைற்படியொன ஆளுமகப் பிரமதசம் ஒன்றி 

லிருந்து உர ைொனியத்திற்கொக விண்ணப் 

பித்துள்ள விவசொயிகளின் எண்ணிக்மக தனித் 

தனியொக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) மைற்படி விவசொயிகளில் உர ைொனிய பணத் 

ததொமகமயப் தபற்றுக்தகொண்ட விவசொயி 

களின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (v) உர ைொனிய பணத்ததொமக வழங்கப்பட 

விருக்கும் விவசொயிகளின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (vi) இதுவமர உர ைொனிய பணத்ததொமக கிமடக் 

கொத விவசொயிகளுக்கு அத்ததொமகமய வழங்க 

வுள்ள திகதி யொததன்பமதயும் 

 அவர் இச்சமபக்கு ததொிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல் ஏன்? 
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පා්බලිශම්න්තුව 

asked the  Minister of Agriculture : 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Agrarian Services 
Department divisions functioning in the 
District of Puttalam; 

 (ii) the names of the centres of those divisions; 

 (iii) the number of farmers who have applied for 
fertilizer subsidy from each of those 
divisions; 

 (iv) the number of farmers who got money for 
the fertilizer subsidy; 

 (v) the number of farmers who are yet to 
receive the money for  fertilizer subsidy; 
and 

 (vi)  the date on which the money will be given 
for the farmers who did not get the money 
for fertilizer subsidy up to now? 

(b) If not, why? 
 

 ු වස්දත අලුවිහසාගර් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගරු කාානායකතුමනි  කෘෂික්බම අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා 

නම ර ්නයට පිළිතුර ශයනවා.  

(අ  (i) 18.. 

 (ii) නම බල රශද්  පිහියට මධයසා්ාන නම්  

 1.  මායම්ශක  10.  පාලකුඩාව 

 2.  මුන්ශන් ව්රම  11.  ්ණමක්ව 

 3.  රාජ්කයළුව  10.  මහකුඹුක්කඩවල 

 4.  නාත්/තබ්ශබෝව  13.  ශසාරුකැශ්  

 5.  කුඩාවැව  14.  නවගත්ශත්ගම 

 6.  හා් යක්වන  14.  පුත්/තබ්ශබෝව 

 7.  නයිනමඩම  1).  ඉහළ පුලියන්කුලම 

 8.  මු රන්කුලිය  1..  ඉඟිනිමියටය 

 9.  වනාතවි් ලුව  1 .  පුත්තලම 

         (iii), (iv) ශපොශහොර සහනාධාර ඉ් ලුම් කර ඇති ශගොවීන් 
සාඛ්යාව හා ශපොශහොර සහනාධාර ලබාගත් 
ශගොවීන් සාඛ්යාව මධයසා්ාන ම ලටමින් පහත 
වවනව මඟින් යක්වා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v) ඉ් ලුම්පත්ර ඉිනරිපත් කළ ශගොවීන් 0) ශයශනක් ශගොවිජ්න 
ශසාවා මධයසා්ාන ශයකක් මඟින් ශහක්ටයාර 0ට වඩා 
ඇති බිම් රමාණයකට අයු ම් කර ඇති බැවින්  ඒ පිළිබඳ 
පරීක්යණයක් .රීමට තීරණය කර ඇති ශහයින්  ශගවීම් 
නවතා තිශබ්. ශකශසා ශවතත් නිවැරිනව අයු ම්පත්ර 
ඉිනරිපත් කළ යලයලුම ශගොවීන්ට මුය්  ලබා දී ඇත. 

(vi)      (v) පිළිතුරම අයාළ ශේ. 
 

 

(්  අයාළ ශනොශේ. 

 
 ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු කාානායකතුමනි  අශක ඇමැතිතුමාශේ පිළිතුශ්බ තිුදණා 

සම්පූ්බණ අයු ම් පත්ර ඉිනරිපත් කළ ශගොවීන්ට වගා හානි මුය්  

ලැබිලා තිශබනවා .යලා. මම ඉතාම ු කපත් ශගොවීන් යලයටන 

රශද් යක් තමයි නිශයෝජ්නය කරන්ශන්. ඉ් ලුම් පත්රවල අක්වක් 

නිසා ශහෝ ශවනත් රමශේයයක් නිසා ශහෝ වි ාල ශගොවීන් 

සාඛ්යාවකට වගා හානි රක්යණය ශනොලැබී තිශබන බව තමයි නම 

රශද් ශේ ජීවත් ශවන අය විධියට අපට යැන ගන්න තිශබන්ශන්. 

යැනට පවතින නියා තත්ත්වය සලකා බැලුවාම  ශම් ශවද්දී 

විශ ායශයන් පුත්තලම ිනස්්රික්කශේ යැඩි නියා තත්ත්වයක් 

තිශබන්ශන්. ව්බයාවක් ශපශනන ශතක් මානයක නැහැ. අපට 

ශත්ශරන විධියට ශගොවීන්ට ඉිනරි කන්න .හිපයක්ම  වගා කටයුතු 

.රීමට ඉඩ රස්තාව ලැශබන නකක් නැහැ. නම නිසා ගරු 

ඇමතිතුමනි  ඉ් ලුම් පත්ර නියල ශලස ශනොපිරවීම නිසා ශහෝ ශවනත් 

කරුුම කාරණා නිසා රතික්ශයාප වී  වගා  හානි රක්යණ මුය්  

ශනොලැුදුම ශගොවීන් පිළිබඳ අමාතයාා  ම ලටමින් ශසොයා බලා 

ශම් ිනස්්රික්කයට කඩිනම් ක්රියා මා්බගයක් ගන්න පුළුවන්ය .යලා 

මම ඔබතුමාශගන් අහනවා.  

315 316 

[ගරු  අශ ෝක ප්රියන්ත  මහතා  

ශගොවිජ්න ශසාවා 

මධයස්ාානය 
ශපොශහොර 

සහනාධාර 

ඉ් ලුම් කර ඇති 

ශගොවීන් 

සාඛ්යාව 

ශපොශහොර 

සහනාධාර 

මුය්  ලබා 

ගත් 

ශගොවීන් 

සාඛ්යාව 

මායම්ශක                279 277 

මුන්ශන් ්වරම 216 215 

රාජ්කයළුව 116 116 

නාත්/තබ්ශබෝව 793 790 

කුඩාවැව                238 238 

හා් යක්වන 718 718 

නයිනමඩම                  03 03 

මු රන්කුලිය                    0 0 

වනාතවි් ලුව                146 146 

පාලකුඩාව                    0  0 

්ණමක්ව                  80 80 

මහකුඹුක්කඩවල                    0 0 

ශසාරුකැශ්                 201 201 

නවගත්ශත්ගම                    0 0 

පුත්/තබ්ශබෝව                  16 16 

ඉහළ පුලියන්කුලම                397 397 

ඉඟිනිමියටය                  30 30 

පුත්තලම                  25 25 

නකතුව              3258 3252 
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 ු වස්දත අලුවිහසාගර් ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொர) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  යැනට අයු ම් පත්ර )ක් රතික්ශයාප ශවලා 

තිශබනවා. මම ඒ නම් යටක ඔබතුමා ට .යන්නම්. ලාකා බැාකුශේ 

්්බ.පී.ඒ. පත්මයලරි. ශමොහු වියලන් ලාකා බැාකුශේ හා මහජ්න 

බැාකුශේ ගිුමම් ශයකක් ශයොයා ශගන ශහක්ටයාර 0.1ක් සඳහා 

රුපිය්  0) 400ක් ඉ් ලුම් කර ඇත. ඉ් ලුම්කරුවන් ශයශයශනක් 

ශලස සඳහන්  වය  බැාකු ශයශකන්ම ඉ් ලා යලයටන්ශන් නකම 

ඉ් ලුම්කරු ශේ.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමාට ඒ විස්තර ඔක්ශකොම අව යය? 
 

 ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ඒක අව ය නැහැ. ගරු කාානායකතුමා  අපි ශමශහම කරමු. 

ර ්නයක් විධියට නැතිව ශම්ක අවසන් කරමු. ඇමැතිතුමා  

පිළිතුශ්බ තිශබන තත්ත්වය ශනොශවයි  යාා තත්ත්වය. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
ඒ ශතොරතුරු යටක සභාගත කරන්න.   
 

 ු අගශ්ෝක ප්රිය්දත ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 
ශමතැන ර ්නයක් තිශබනවා. රාශද්ශීය සාව්බධන කමිටුවට 

ගියාම  කෘෂික්බම කමිටුවට ගියාම  ිනස්්රික් සාව්බධන කමිටුවට 

ගියාම වි ාල ශගොවීන් සාඛ්යාවකට ශම් මුය්  ශනොලැුදුම බව 

තමයි අසන්නට ලැශබන්ශන්. ඒකයි සැබෑ තත්ත්වය විධියට 

තිශබන්ශන්.  

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි  ශගොවීන්ට නම මුය්  ශනොලැබීමට 

ශහාතුව ශසොයා බලලා  සෑම වසමකම තිශබන ශගොවිජ්න ශසාවා 

මධයස්ාාන භාරව ඉන්න කෘෂි ප්බශේයණ නිලධාරින් හරහා ශහෝ 

ශම් සඳහා රමවත් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න .යන ඉ් ලීම 

මා කරනවා. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 11-1)00/'1.-(1   ගරු තුයාර ඉඳුනි්  අමරශසාන 

මහතා. 
 

 ු තුෂාර ඉඳුනිල් අෙරගසේන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාානායකතුමනි  මා නම ර ්නය අහනවා. 
 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කාානායකතුමනි  විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ශයකක් ක්  ඉ් ලා යලයටනවා. 
 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 10-1)04/'1.-(1   ගරු (මහා ා්බය  ්ශු මාරයලාහ 

මහතා. 
 

 ු (ෙහසාචාර්ය  ආශු ොරසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු කාානායකතුමනි  මා නම ර ්නය අහනවා. 
 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කාානායකතුමනි  විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 

ශයකක් ක්  ඉ් ලා යලයටනවා. 
 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

තඹුත්ගත් ෙ  මූලික ගරෝහසල   පහසසුකම් 
தம்புத்மதகை ஆதொர மவத்தியசொமல: வசதிகள் 

TAMBUTTEGAMA BASE HOSPITAL: FACILITIES 
 

1626/’1. 
14. ු එස්. සී.  මුතුකුොරණ ෙහසතා 

(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ශසෞඛ්ය  ශපෝයණ හා ශද්ශීය ෛවයය අමාතයතුමාශගන් ඇූ  

ර ්නය - (1  : 

(අ  (i) තඹුත්ශත්ගම ශරෝහල  උතුරු මැය පළාත් සභාවට 
අයත් අනුරාධපුර ිනස්්රික්කශේ ූලලික 
ශරෝහ් වලින් නක් ශරෝහලක් බව යන්ශන්ය; 

 (ii) නශසා නම්  අනුරාධපුර ිනස්්රික්කශේ  
තඹුත්ශත්ගම  ග් නෑව රාජ්ාාගනය  තලාව  
ඉපශලෝගම සහ ශනොච්චියාගම යන රාශද්ශීය 
ශ් කම් ශකො ලඨාසවල සහ වයඹ පළාශත් මහව  
ග් ගමුව සහ මීය ගලෑව යන රශද් වල ශරෝීනන් 
ශමම ශරෝහශලන් රතිකාර ලබා ගන්නා බව  
පිළිගන්ශන්ය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය?  

(්  (i) ශමම ශරෝහශ්  පළමු වා ලටුශේ/ හිනයල අනතුරු 
වා ලටුශේ සාමානයශයන් ිනනකට ශන්වායලකව 
රතිකාර ලබා ගන්නා ශරෝීනන් සාඛ්යාව 
ශකොපමණය; 

 (ii) ශමම වා ලටුශේ ඇති ඇඳන් සාඛ්යාව ශකොපමණය; 

 (iii) ශරෝීනන් සඳහා ලබා දී ඇති පහමකම් පිළිබඳව 
සෑහීමකට පත්වන්ශන්ය; 

 (iv) ශමම ශරෝහල සඳහා පම ගිය ව්බයශේ නව වා ලටු 
සාකී්බණයක් ඉිනකර ඇති බව යන්ශන්ය; 

 (v) ශම් වනශතක් නහි වැඩ අවසන් ශනො.රීමට 
ශහාතුව කවශ්බය; 

 (vi) නව ශගොඩනැඟි් ශ්  වැඩ කටයුතු අවසන් කර 
නය විවෘත .රීමට  මැිනහත් වන්ශන්ය;  

 යන්නත් නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(ඇ  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 
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පා්බලිශම්න්තුව 

சுகொதொரம், மபொசமண ைற்றும் சுமதச ைருத்துவ அமைச் 

சமரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  தம்புத்மதகை மவத்தியசொமல, ைத்திய ைொகொண 

சமபக்குச் தசொந்தைொன அநுரொதபுரம் ைொவட்டத் 

திலுள்ள ஆதொர மவத்தியசொமலகளில் ஒரு 

மவத்தியசொமலயொகும் என்பமத அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அநுரொதபுரம் ைொவட்டத்தின் 

தம்புத்மதகை, கல்மனவ, ரொஜொங்கனய, தலொவ, 

இப்பமலொகை ைற்றும் தநொச்சியொகை ஆகிய 

பிரமதச தசயலொளர் பிொிவுகமளயும் ைற்றும் 

வடமைல் ைொகொணத்தின் ைஹவ, கல்கமுவ 

ைற்றும் ைீகலொவ ஆகிய பிரமதசங்கமளயும் 

மசர்ந்த மநொயொளிகள் இவ்மவத்தியசொமல 

யிலிருந்து சிகிச்மச தபறுகின்றனதரன்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) மைற்படி மவத்தியசொமலயின் முதலொம் வொட்டில்/ 

திடீர் விபத்துக்கள் வொட்டில் சரொசொியொக ஒரு 

நொமளக்குச் சிகிச்மச தபறுகின்ற மநொயொளி 

களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) மைற்படி வொட்டிலுள்ள கட்டில்களின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) மநொயொளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள வசதிகள் 

பற்றித் திருப்தியமடகின்றொரொ என்பமதயும்; 

 (iv) மைற்படி மவத்தியசொமலக்கு கடந்த ஆண்டில் 

புதிய வொட்டுத் ததொகுதிதயொன்று நிர்ைொணிக்கப் 

பட்டுள்ளததன்பமத அறிவொரொ என்பமதயும்; 

 (v) இற்மறவமர அதன் மவமலகள் முடிவமடயொ 

மைக்கொன கொரணங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (vi) புதிய கட்டடத்தின் மவமலகமளப் பூர்த்திதசய்து 

அமதத் திறந்து மவப்பதற்கு முன்வருவொரொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine: 

 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he is aware that Tambuttegama 
Hospital is one of the Base Hospitals in the 
Anuradhapura District that belong to the 
North Central Provincial Council; and 

 (ii) if so, will he admit that patients from 
Divisional Secretaries' Divisions such as 
Tambuttegama, Galnewa, Rajanganaya, 
Talawa, Ipologama and Nochchiyagama in 
the Anuradhapura Distirct, and  patients 
from areas such as Mahawa, Galgamuwa 
and Meegalawa in the North Western 
Province get treatments from this hospital? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of in - house patients who get 
treatment in the first ward/ accident ward in 
this hospital per day;  

 (ii) the number of beds in this ward; 

 (iii) whether he can be satisfied about the 
facilities provided to the patients; 

 (iv) whether he is aware that a new ward 
complex has been built for this hospital in 
the previous year; 

 (v) the reason for non-completion of its work 
up to now; and 

 (vi) whether he intervenes to complete the work 
on the new building and  declare open it? 

(c) If not, why? 

 

 ු (වවාය  රාජිත ගසේනාරත්න ෙහසතා (ගසෞඛය  

ගපෝෂණ හසා ගද්ශීය වවාය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) ரொஜித மசனொரத்ன - 

சுகொதொரம், மபொசமண ைற்றும் சுமதச ைருத்துவ அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  

ගරු කාානායකතුමනි  ර ්නයට පිළිතුර ශමශසාය. 

(අ  (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(්  (i) 40.. 

 (ii) 22.. 

 (iii) නැත. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) ශමම වා ලටුශේ ශරෝීනන් සඳහා අව ය වැයල.ළි 
පහමකම්  නානකාමර යනාිනය ඉින.රීම අලුතින් 
නකතු කළ යුතු වූ අතර  ඒ සඳහා ශවනම වාසත්ු 
වියයාත්මක හා ඉාජිශන්රුමය ඇසත්ශම්න්තු 
පිළිශයල කළ යුතු වීම නිසා යම් කාලයක් ගත වී 
ඇත. 

 (vi) ඔේ. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 

 

 ු එස්. සී.  මුතුකුොරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගරු ඇමතිතුමනි  තඹුත්ශත්ගම ශරෝහල සඳහා 0010 

අ රුද්ශද් නව ශගොඩනැඟි් ලක් ඉින.රීම ්රම්භ කර තිශබනවා. 

මම ඔබතුමාශගන් ඒ සම්බන්ධ ශතොරතුරුයි ශම් අහන්ශන්.  

මම අය උශද් PDට කාා කළාම යැන ගත්තා  ඔබතුමා පම ගිය 

සතිශේ ගිහි් ලා නම ශගොඩනැඟි් ල සඳහා රුපිය්  මිලියන 

100ක් ශවන් කර තිශබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි  මම හරස් ර ්න 

අහන්න උත්සාහ ගන්ශන් නැහැ. ශම් කාරණය ඔබතුමාශේ යැඩි 

අවධානයටයි ශයොමු කරන්ශන්. ශමොකය  0010 ඉින කරන්න මුය්  

ශවන් කරපු ශගොඩනැඟි් ල භාශගට හයලා  වැඩ නතර ශවලා 

තිශබනවා. යකඩ කම්බි ිනරලා  නැවත කඩලා හයලා තිශබනවා. 

ගිවිමම පිළිබඳ ර ්නයක් ඇවි් ලා නැවත වැඩ නතර කර 

තිශබනවා. ශම් ශරෝහශලන් වි ාල රශද් යක ජ්නතාවශේ 
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[ගරු  නස්. සී.  මුතුකුමාරණ  මහතා  
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අව යතාවක් තමයි ඉටු ශවන්ශන්. ඔබතුමා නම ශගොඩනැඟි් ල 

ශවනුශවන් රුපිය්  මිලියන 100ක් ශවන් කරලා තිශබනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි  ශම් පිළිබඳව ඔබතුමාශේ යැඩි අවධානය ශයොමු 

කරන්න. ශමොකය  නය අතයව යම ශයයක්. මම යැක්කා  නක ඇ ශඳා 

ශරෝීනන් තුන් ශයනා හතර ශයනා ඉන්නවා. ශම් පිළිබඳව හරස ්

ර ්න ඇසීශමන් ශත්රුමක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි  ශම් ගැන 

අවධානය ශයොමු කරලා  ඉක්මනින් ඉිනකර ශයන ශමන් මා 

ඉ් ලනවා.  

 

2050දී  ශ්රී ලංකාගේ විදුලිබල අවශ්යතාව : සැලසුම් 
2050இல் இலங்மகயின் ைின்வலுத் மதமவ: 

திட்டங்கள் 

ELECTRICITY REQUIREMENT BY 2050: PLANS  

1627/’1. 
15. ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 

(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති අමාතයතුමාශගන් ඇූ  

ර ්නය - (1  : 

(අ  (i) ව්බය 0040දී ශ්රී ලාකාශේ විු ලිබල අව යතාවශයන් 
යලයයට 100ක්ම  ූ ්බය බලය  මළා බලය ඇතුළු 
පුන්බජ්නනීය බල ක්ති ූලලාශ්ර මඟින් ලබා ගන්නා 
බවට ජ්ාතික පුවත් පත්වල පළවූ වා්බතා නිවැරිනය; 

 (ii) නශසා නම්  නම අරමුණ ජ්ාතික බල ක්ති 
රතිපත්තියට ශකොතරම් ු රට නකෙ වන්ශන්ය; 

 (iii) නකී අරමුණ සාක්යාත් කර ගැනීම සඳහා ඔබ 
අමාතයාා ය වියලන් සැලමම් කර ඇති කා්බයයන් 
කවශ්බය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 
 

ைின்வலு ைற்றும் புதிப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சமரக் 

மகட்ட வினொ: 

( அ) (i )  2050ஆம் ஆண்டில் இலங்மகயின் ைின்வலுத் 

மதமவயில் 100% சூொிய சக்தி, கொற்றுச் சக்தி 

உள்ளிட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலகங்களி 

னுடொகப் தபற்றுக்தகொள்ளப் படுதைனத் மதசியப் 

பத்திொிமககளில் தவளியொகிய அறிக்மககள் 

சொியொனமவயொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், மைற்படி மநொக்கைொனது மதசிய 

வலுசக்தி தகொள்மகயுடன் எந்தளவிற்கு 

இணங்குகின்றததன்பமதயும்; 

 ( i ii )  குறிப்பிட்ட மநொக்கத்மத அமடயப்தபறுவதற்குத் 

தங்களது அமைச்சினொல் திட்டைிடப்பட்டுள்ள 

பணிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked  the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether the reports carried by national 
newspapers to the effect that 100% of 
electricity requirement of Sri Lanka will be 

met by renewable energy sources including 
solar power and wind power by the year 
2050 are true; 

 (ii) if so, the extent to which such objective is 
congruent with the National Energy Policy; 
and 

 (iii) the activities planned by your Ministry for 
the attainment of the said objective?  

(b) If not, why?  

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු කාානායකතුමනි  විු ලිබල හා පුන්බජ්නනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුර ශයනවා. 

(අ   (i) ඔේ. ඒ වා්බතාව නිවැරැිනයි. අශක බලාශපොශරොත්තුව 
වන්ශන්  0040 වසර වනවිට ශපොයලල ඉන්ධන -
ඩීස්   යැවි ශත්   ග්  අඟුරු- භාවිතය 
සම්පූ්බණශයන්ම අතහැර යමා යලයයට 100ක්ම 
පුන්බජ්නනීය බල ක්තිය මත පයනම්  ුම විු ලි 
පද්ධතියක් පවත්වා ශගන යෑමයි. 

 (ii) ශමය ඉතාම වැයගත් ර න්යක්  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
අපට තිශබන්ශන් 000  වසශ්බ රකා යට පත් 
කරන ලය බල ක්ති රතිපත්තිය.. නය ඉතා ය්  
පැන ගිය රතිපත්තියක්. නම නිසා අශක රජ්ය 
බලයට පත්  ණාට පමව අයාළ යලයලුම අමාතයාා  
සමෙ නකතු වී ජ්ාතික බල ක්ති රතිපත්තිය සකස ්
.රීම ්රම්භ කර ඇත. ශම් වනවිට නම 
ශකටුම්පත සම්පූ්බණශයන්ම අවසන් වී මහජ්න 
අයහස ් විමසීමට ලක්කර ඇති අතර ශම් මස 
අවසානශේ නනම්  001. අශගෝසත්ු මාසශේ 
පා්බලිශම්න්තුව ශවත ඉිනරිපත් .රීමට නියමිතව 
ඇත. පා්බලිශම්න්තුව ශවත ඉිනරිපත් .රීමට 
නියමිතව ඇති  ශකටුම්පත් කළ ජ්ාතික බල ක්ති 
රතිපත්තියට නකෙ වන්ශන්ය. නම ශකටුම්පත 
පා්බලිශම්න්තුවට ඉිනරිපත්ශකොට අනුමැතිය 
ලැුදණාට පමවයි  නය රතිපත්තියක් බවට පත් 
වන්ශන්. 

 (iii) ශම් යටශත් මළා සහ ූ ්බය බල ක්ති රභවයන් 
පිළිබඳව පූ්බණ ව ශයන් අධයයනයන් යලු  කර 
ඇත. ඒ අනුව ශමරට සාව්බධනය කළ හැ. මළා 
සහ ූ ්බය බලාගාර පිළිබඳ  විභවය ගණනය කර 
යලතියම්ගත කර ඇත. නශමන්ම පුන්බජ්නනීය 
බල ක්ති රභව සාව්බධනය සඳහා වන ්යතනික 
වුහය යටශත් ශ්රී ලාකා මනිතය බල ක්ති 
අධිකාරිය සා්ාපිත කර ඇති අතර ලාකා             
විු ලිබල මඩුඩලය තුළ නිශයෝජ්ය 
සාමානයාධිකාරවරශයකු යටශත් පුන්බජ්නනීය 
බල ක්ති සාව්බධනය හා කා්බය සාධනය 
අධීක්යණය සඳහා වූ ශවනම අා යක් -Renewable 
Energy Development and Performance 
Monitoring Unit-සා්ාපිත කර ඇත. ශමය අලුත් 
ශයය.. මා ශම් පිළිබඳව විශ ායශයන් උනන්ු  
 ණා. කලින් ශ්රී ලාකා මනිතය බල ක්ති අධිකාරිය 
පමණයි ශම් කටයුත්ත කශළා. යැන් ශමහි 
තාක්යණික අා ශේ වගකීම ලාකා විු ලිබල 
මඩුඩලය ඍජුවම භාර ශගන ඇත. 

  පුන්බජ්නනීය බල ක්ති රභව පද්ධතියට නකතු 
.රී ශම්දී තාක්යණිකමය ව ශයන් පවතින 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ගැටලුවලට විසඳුම් ලබාදීම යටශත් සම්ශරායණ 
පද්ධතිශේ සාව්බධනයන් ිනවන කාලීන සම්ශරායණ 
පද්ධතිය සාව්බධනය .රීශම් සැලැසම් යටශත් 
හඳුනාශගන ඇති අතර ඒ සඳහා අව ය කරන 
්ශයෝජ්නයන් ශම් වනවිට යලු  කරමින් පවතී. ඒ 
අනුව පුන්බජ්නනීය බල ක්ති වයාපෘති පද්ධතියට 
නකතු .රීමට ඇති හැ.යාව මවි ශ ාය ශලයලන් 
ව්බධනය කර ගත හැ. වනු ඇත.  

  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉාජිශන්රුවරයකු ව ශයන් 
ඔබතුමා ශම් ගැන යන්නවා. ශම් ක්ශයාත්රය 
සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට පළපුරුද්යක් තිශබනවා. 
පුන්බජ්නනීය බල ක්තිය පද්ධතියට නකතු කළාම 
පද්ධතිශේ අසා්ායිතාවක් ඇති විය හැ.යි. 
පද්ධතිශේ අසා්ායිතාවක් ඇති  ශණොත්  ඒ 
ඇතිවන ගැටලු විසඳිය හැ.යි. ශලෝකය ශම් 
ර න්වලට මුහුණ දී තාක්යණය ිනයුුම කර ඇත. 
නවීන ශලෝකය පිළිගත් තාක්යණය හඳුන්වා දීමට 
අපි කටයුතු කරනවා. ඉාජිශන්රුවරයකු ව ශයන් 
ගරු මන්ත්රීතුමා ශම් ගැන ශහොඳට යන්නවා. 

ශ්රී ලාකාශේ විු ලිබල පද්ධතියට පුන්බජ්නනීය බල ක්ති රභව 

මඟින් විු ලිය වැඩි ව ශයන් නකතු .රීම සඳහා වූ විශ ාය වැඩ 

පිළිශවළක් අපි හඳුන්වා දී තිශබනවා.  

ඒ අනුව  අපි ූ ්බයබල සාග්රාමය වැඩසටහන් ්රම්භ කළා. ඒ 

ූ ්බයබල සාග්රාමය වැඩසටහන අනුව ශම් වන විට ශමගාශවො ල 

) ක පමණ රමාණයක් ජ්ාතික පද්ධතියට නකතු .රීමට කටයුතු 

කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශමගාශවො ල 10 බැගින් වූ බලාගාර 

4ක් ජ්ාතික පද්ධතියට නකතු කරලා තිශබනවා. අපි ්ඩම්බරශයන් 

ගරු කාානායකතුමනි .යන්ශන්  අපි පමගිය වසර තුළ පමණක් 

ශමගාශවො ල 11 ක්  ජ්ාතික පද්ධතියට නකතු කරලා තිශබන බව. 

ශම්ක සාසන්යනය කරන්න පුළුවන්. උමා ඔය සම්පූ්බණ 

වයාපෘතිශයන් ලැශබන්ශන්  ශමගාශවො ල 100යි. ශමච් ර ු ක් 

විඳලා  පාක් ශවලා  අභිශයෝග මධයශේ ගන්ශන් ශමගාශවො ල 100යි. 

නමුත්  පමගිය මාස නවය තුළ පමණක් රජ්ය රාේධනය ව ශයන් 

සතයක්වත් වැය ශනොකර ශමගාශවො ල 11 ක් ජ්ාතික පද්ධතියට 

නකතු කරලා තිශබනවා.  

පුනරීන්වල ශමගාශවො ල  00ක ූ ්බය බලාගාරයක් සහ 

ශමගාශවො ල 040ක මළා බලාගාරයක්  ඉින .රීම සඳහා අපි කටයුතු 

කරනවා. ඒ .යන්ශන්  ගිගාශවො ල නකකටත් වඩා වැඩියි. ශම් 

සඳහා කැබින ල අනුමැතිය ලැබිලා තිශබනවා. නහි පළමුශවනි 

ශකොටස ව ශයන් ඊළෙ මාස තුන තුළ  මළා බලය 

ශමගාශවො ල1.0ක්  සහ ූ ්බය බලය ශමගාශවො ල 100ක්  සඳහා 

ශටන්ඩ්බ කරන්න කටයුතු කරනවා. 

මාු රුඔය ජ්ලා ය ්ශ්රිතව ශමගාශවො ල 100ක ිනය මත 

පාශවන ූ ්බය බලාගාරයක් ඉින.රීම සඳහා කැබින ල අනුමැතිය 

ලැබිලා තිශබනවා. ඒ සඳහා තාක්යණික ඇගයීම් කටයුතු යලු  

ශවනවා.  

යලයඹලාඩුක්ව රශද් ශේ ඇතිලිවැව රශද් ශේ ශමගාශවො ල 

100ක ූ ්බය බලාගාරයක් ඉින කරනවා. ඊළෙ මාස තුන තුළ 

ශටන්ඩ්බ කරනවා. 

හඳුනාගත් ග්රී  උපශපොළව්  ්ශ්රිතව ශමගාශවො ල 01 බැගින් වූ 

ූ ්බය බලාගාර )0ක් ඉින .රීමට ශටන්ඩ්බ කැ ශඳේවා. ඉතාමත් 

විනිවියභාවය.න් යුතුව ඒක ඉතාමත් සා්බාක ශවලා තිශබනවා. 

නහි අවසාන ඇගයීම් කටයුතු යලු  ශවනවා. අපි බලාශපොශරොත්තු 

වනවා  ජ්ාතික පද්ධතියට ශමගාශවො ල 40කට වැඩි රමාණයක්  

නකතු කරන්න. රුපිය්  03.10ක්ව තිුදුම මිල ශම් තරගකාරී 

ශටන්ඩ්බ රමශේයය හරහා රුපිය්  1..1ක් යක්වා අක් කර ගන්න 

අපට හැ.යාව ලැුදණා. අපි තවත් ශමගාශවො ල )0ක් නම  

ශටන්ඩ්බවලටම ඉිනරිපත් කරන්න බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

ශපොශළොන්නරු සහ වේනතිේ ග්රී  උපශපොළව් වලට ්ශ්රිතව 

ශමගාශවො ල 10 බැගින් වූ ූ ්බය බලාගාර ශයකක් සඳහා ශටන්ඩ්බ 

ඉිනරිපත් කරලා තිශබනවා. මම ශම් රශ ල ඉන්න 

්ශයෝජ්කයන්ශගන් ඉ් ලා යලයටනවා  නම තරගකාරී 

ශටන් ඩ්බවලට ඉිනරිපත් ශවන්න .යලා. අපි අනුගමනය කරන්ශන් 

ඉතාම ශහොඳ විනිවියභාවශයන් යුතු ශටන්ඩ්බ ක්රියා පයටපායටයක්. 

පරණ permit  රමය අපි අත්හැර යාලා තිශබනවා. ගරු 

කාානායකතුමනි  ශම් තුළින් ඉතා ශහොඳ වයාපාර අවස්ාා 

ලැශබනවා. ශපෞද්ගලික අා යට ශඩොල්බ බිලියන ගණනක 

වයාපාර අවස්ාා ලැශබනවා වාශේම පරිසරය ්රක්යා කරන 

අතරතුර රජ්යට  පුරවැයලයන්ට අක්ම මිලකට විු ලිය ලබා ගැනීමට 

හැ.යාව ලැශබනවා.  
 

(්   අයාළ ශනොශේ. 

 
 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කාානායකතුමනි  මශේ පළමුවැනි අතුරු ර ්නය 

ශමයයි. පමගිය රජ්ය කාලශේ ලාකා විු ලිබල මඩුඩලය 

ජ්නතාවට විු ලිය ලබා ශයන්න වියයම් කරනවාට වඩා වියයමක් 

ණය සහ ශපොලිය ශගවන්න තමයි වැය කශළා .යලා අපි යන්නවා. 

ශනොශරොච්ශ ෝශ්  විු ලි බලාගාරය නිසා යවසකට රුපිය්  ලක්ය 

400කට ්සන්න රමාණයක් මහා භාඩුඩාගාරය වියලන් ණය සහ 

ශපොලිය විධියට ශගවනවා. 
 

 ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
 

නැඟී සටිග ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර නි ් බ්ය ශවන්න. 
 

 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මහා භාඩුඩාගාරයට අමතරව ලාකා විු ලිබල මඩුඩලය තවත් 

රුපිය්  ලක්ය 400ක් යවසකට ණය සහ ශපොලිය ශගවීම සඳහා 

වැය කරනවා. [බාධා .රීමක්  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජිත් ය ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා  ගරු මාන්නකශපරුම 

මන්ත්රීතුමාට කාා කරන්න ඉඩ ශයන්න. බාධා කරන්න නපා. 
 

 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
යවසකට රුපිය්  ලක්ය 1 000කට ්සන්න සාඛ්යාවක් ණය 

සහ ශපොලිය විධියට විවිධ බැාකුවලට ශගවනවා. නශහම 

තත්ත්වයක් තිබියදී අය ගරු නිශයෝජ්ය ඇමතිතුමා .යනවා  රජ්ශේ 
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[ගරු  අජිත් පී. ශපශ්බරා මහතා  
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ධනය වියයම් ශනොකර පුන්බජ්නනීය විු ලිය නිය්පායනය .රීම 

සඳහා ූ ්බය බලය  මළා බලය පාවිච්චි .රීම සඳහා කටයුතු 

කරමින් යනවා .යලා. නහි රතිලල ශමොනවාය .යාත් ඔබතුමා 

යැන් පැහැිනලි කර ශපන්නුවා. අපට ඒ විධිශේ හැ.යාවක් තිබියදී  

ශමච් ර ණය උවනලක වැටී යලයටන අපට 0040 ශවනක්  ඉන්ශන් 

නැතුව ඊට කලින් නම ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්කමක් නැද්ය? 

නාගලන්තය වාශේ රටව්  .යලා තිශබනවා  0040දී ඔබතුමා 

.යපු විධියට පුන්බජ්නනීය බල ක්තිශයන් රශ ල යලයලුම ශද්ව්  

ක්රියාත්මක කරනවා .යලා. ඩීස්  පැත්තකට යාලා  මිමිශත්  

පැත්තකට යාලා  ග්  අඟුරු පැත්තකට යාලා  පරිසර හිතකාමීය  වැඩ 

පිළිශවළකට යනවා .යලා ඔ න් .යා තිශබනවා. 0040 

ශවනශකොට කරන වැඩසටහන අපට ඉක්මන් කරගන්න බැරි ඇයි 

.යන නකයි මශේ පළමුවැනි අතුරු ර ්නය වන්ශන්. 

 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු අජිත් මාන්නකශපරුම මන්ත්රීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. නතුමාශේ අයහස ඉතාමත් ශහොඳ අයහසක්. ඇත්ත 

ව ශයන්ම නාගලන්තයත් 0040 ශවනශකොට යලයයට 100ක්ම විු ලි 

ු ම්රියවලට  විු ලි ශමෝට්බ රාවලට මාරුශවලා යලයයට 100ක්ම 

පුන්බජ්නනීය බල ක්තිය මත සහ nuclear power මත රඳා 

පවතින පද්ධතියක් ළො කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්ශන්. 

අශක රශ ල තිශබන ්්බථිකමය  ක්තිය පිළිබඳ ගැටලු නිසාත්  ඒ 

වාශේම අශක විු ලිය පද්ධතිය යාාවත් කරගන්න අව ය නිසාත් 

අශක රටට තව ශපොඩි කාලයක් අව යයි ගරු මන්ත්රීතුමනි. නමුත්  

මම ඔබතුමාට වග කීශමන් .යනවා  තව වසර.න් පමණ පම ශම් 

ගැන නැවත සලකා බැලීමක් කරන බව. හැම ශවලාශේම ජ්ාතික 

රතිපත්තිය යාවත්කාලීන කරනවා. නවිට ඔබතුමාශේ අයහස අපි 

සැල.් ලට ගන්නවා. සමහර ශවලාවට 0040 ශනොශවයි  0040  

0034 ශවනශකොට යලයයට 100ක ඉලක්කයට යන්න අපට පුළුවන් 

ශවයි. ශමොකය  ශලෝකශේ පුන්බජ්නනීය බල ක්තිය පිළිබඳ වියයම 

ඉතාම ශේගශයන් අක්ශවමින් තිශබනවා. නම නිසා යැන උගත් 

මන්ත්රීවරශයක් හැයටයට ඔබතුමා ඒ කරපු ශයෝජ්නාව පිළිබඳව මම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි  ශයවැනි අතුරු ර ්නය අහන්න. 

 
 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කාානායකතුමනි  මශේ ශයවැනි අතුරු ර ්නය ශමයයි. 

නිවාස ශබොශහොමයක්ම ූ ්බය බල ක්තිය ලබා ගැනීම සඳහා ූ ්බය 

ශකෝය භාවිත කරමින් පවතිනවා. නමුත්  නිවාස හිමියන්ට තිශබන 

ර ්නය තමයි  ූ ්බය ශකෝය සැපයුම්කරුවන් අතිවි ාල විධියට බිහි 

වීම. ඔ න්ශගන් ශහොඳ ශකනා ක ය  කාශගන්ය ගන්න ඕනෑ 

.යලා රමිතිකරණයකට ලක්ශවලා තිශබනවාය? අපි ූ ්බය 

බල ක්තිය ලබා ගන්නවා .යන පණි ඩය යැනගත්ත ගමන් 

සැපයුම්කරුශවෝ ශබොශහෝ ශයශනක් අශක ශගව් වලට නනවා. 

ඇත්තටම ඔ න්ශගන් ක ය ශතෝරාගත යුත්ශත් .යලා අපට 

ශසොයාගන්න බැහැ.  

ශයවැනි ර ්නය තමයි  නශහම ශතෝරාගත්තත් විු ලිය මීය ට්බවල 

හිෙයක් පැවැතීම. ූ ්බය බල ක්තිය පාවිච්චි කරන ශීඝ්රතාවට 

සමානව විු ලි මීය ට්බ සැපයීමට විු ලිබල මඩුඩලය අශපොශහොසත් 

ශවලා තිශබනවා. ශම් කරුුම ශයක සැල.් ලට ශගන යම් 

වැඩපිළිශවළක් සකස් කර තිශබ් ය? 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මීය ට්බ හිෙයක් තිුදණත්  නය නැති කරන්න 

අපි කටයුතු කර තිශබනවා. අව ය කරන විු ලි මීය ට්බ යලයයට 100ක් 

ලාකාශේදීම නිය්පායනය කරන්න යැන් නකෙ ශවලා තිශබනවා. 

ANTE LECO Metering ක්බමාන්ත ාලාශේ ශමම 

ඉශලක්ශරොනික සහ ඩිජිට්  මීය ටර නිය්පායනය .රීමට අපි කටයුතු 

කරනවා. ඒ නිසා විු ලි මීය ටර ර ්නය ඉිනරියට මතු වන නකක් 

නැහැ. නමුත් සැපයුම්කරු ක ය .යලා සමාගම් ශතෝරා ගැනීම 

.යන කාරණය අභිශයෝගයට ලක්ශවන කාරණයක්. අපි ශම් 

වගකීම භාර ගනිද්දී  සමාගම් යලයයක් පමණ තමයි තිුදශඩු. ූ ්බය 

බල සාග්රාමය ්රම්භ කරලා  සහනයායී ශපොලී යටශත් ණය 

හඳුන්වා දීලා  රජ්ය රතිපත්තියක් ව ශයන් ූ ්බය බලය වයාකත 

කරද්දී  ශමම සමාගම් සාඛ්යාව 040ක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා. 

අපි ශමම සමාගම් ව්බීනකරණය කරලා  ඔ න් නැවත ලියා පිනාචි 

.රීමට කටයුතු කරශගන යනවා. නශසා කළාට පමව මනිතය 

බල ක්ති අධිකාරිශේ ශවබ් අඩවියට ගිහි් ලා  ඒ ඒ සමාගම 

ශකොපමණ ශසාවා සපයා තිශබනවාය  ඔ න් පිළිබඳ තිශබන 

පැමිණිලි ශමොනවාය .යන කාරණා පිළිබඳව ජ්නතාවට බලාගන්න 

පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි ඇති කරනවා. ඒ වාශේම ශසාවා සැපයීම 

ු ්බවල ්යතනවල ලියාපිනාචිය අශහෝයල .රීමටත් අපි කටයුතු 

කරනවා.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ශයවන වටය. 

 
අපවිත්ර ජලමූලා්ර පවිත්ර කිරීෙ  ිළයවර 

ைொசமடந்துள்ள நீர் மூலங்கமளத் துப்புரவு தசய்தல்: 

நடவடிக்மக 
CLEANING OF CONTAMINATED WATER RESOURCES: 

MEASURES TAKEN 
     67/’14 

 

1.  ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා ( ු බුද්ධික පිනරණ 
ෙහසතා ගවනුව   
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை - ைொண்புைிகு புத்திக 

பதிரண சொர்பொக ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   

අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති හා ්්බථික කටයුතු  

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1  : 

(අ  කෘෂි ක්බමාන්තය සඳහා කෘෂි රසායන හා ශපොශහොර භාවිත 
.රීම සහ මානව ක්රියාකාරකම් ශහාතුශවන් යලු වන පරිසර 
විනා ය නිසා ශ්රී ලාකාශේ ජ්ල ූලලාශ්ර අපවිත්ර වී ඇති බව 
නතුමා යන්ශන්ය? 

(්  (i) ශ්රී ලාකාව තුළ ජ්නතාවශේ පරිශභෝජ්නයට නුමු ම 
ජ්ලය සහිත ගාගා  වැේ හා අශනකුත් ජ්ල ූලලාශ්ර 
පිළිබඳ සමීය ක්යණයක් කර තිශබ්ය; 

 (ii) නශසා නම්  ජ්ලය දූයණය වී ඇති රධාන ජ්ල ූලලාශ්ර 
කවශ්බය; 

 (iii) නම සා්ාන පරිශභෝජ්නයට මු ම පරිින පිරියලු  
.රීමට ශගන ඇති පියවර කවශ්බය; 
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පා්බලිශම්න්තුව 

           (iv) ඉිනරි කාලශේදී ජ්ල ූලලාශ්ර අපවිත්ර වීම වැළැක්වීමට 
ශගන ඇති පියවර කවශ්බය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

 (ඇ  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் மகட்ட 

வினொ: 

( அ) கைத்ததொழிலுக்கொன விவசொய இரசொயனங்கள், உரப் 

பொவமன ைற்றும் ைனித தசயற்பொடுகள் கொரணைொக 

ஏற்படும் சுற்றொடல் அழிவினொல் இலங்மகயின் நீர் 

மூலங்கள் ைொசமடந்துள்ளததன்பமத அவர் 

அறிவொரொ? 

( ஆ) (i )  இலங்மகயில் ைக்களின் பொவமனக்கு தபொருந் 

தொத நீமரக் தகொண்ட ஆறுகள், வொவிகள் ைற்றும் 

ஏமனய நீர் மூலங்கள் ததொடர்பொக ஆய்தவொன்று 

மைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 ( i i )  ஆதைனில், நீர் ைொசமடந்துள்ள பிரதொனைொன நீர் 

மூலங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 ( i ii )  அந்த இடங்கமள பொவமனக்கு உகந்த வமகயில் 

துப்புரவு தசய்வதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 ( i v )  எதிர்கொலத்தில் நீர் மூலங்கள் ைொசமடவமதத் 

தடுப்பதற்கு எடுக்கப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

 

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

(a) Is he aware that Sri Lanka’s water resources have 
been contaminated due to the environmental 
pollution that is taking place owing to the use of  
agrochemicals and fertilizers in agriculture and 
actions of humans?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether a survey has been conducted on 
rivers, tanks and other water resources that 
contain water unsuitable for consumption 
within Sri Lanka;  

 (ii) if so, the main water resources that contain 
contaminated water;  

 (iii) the measures taken to clean them making 
them suitable for consumption;  

 (iv) the measures taken to prevent water 
resources from being contaminated in the 
future ?  

(c) If not, why?  

 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ආර්ථික ක යුතු රාජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති 

හා ්්බථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට 

පිළිතුර සභා ත* කරනවා. 

 
* සභාගම්සය ෙත තබන ලා ිළිතතුර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 
(අ   කෘෂි ක්බමාන්තශේදී වි ාල ශලස රසායනික ශපොශහොර භාවිත කරනු 

ලබයි. විශ ායශයන්ම  මධයම කඳුකරශේ ශත් හා අශනකුත් වගාවන් 
සඳහා සහ වී වගා කටයුතු සඳහා  ශපොශහොර සහ කෘෂි රසායනික ද්රවය 
වි ාල ශලස භාවිත කරන අතර  ඒවා  ව්බයා ජ්ලය සමෙ ජ්ල ූලලාශ්ර 
ශවත පැමිශඩු. ඒ ශහාතුශවන් ජ්ල ූලලාශ්ර අපවිත්ර වීශම් හැ.යාව පවතී. 

(්   (i) හා (ii) ශම් යක්වා මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පානීය ජ්ලය 
සම්බන්ධශයන් සමීය ක්යණයක් යලු කර ශනොමැති අතර  ශතොරතුරු 
අව ය අවසා්ාවන්හිදී ඒ සඳහා වගකීම යරන ජ්ල සම්පායන හා 
ජ්ලාපවහන මඩුඩලය සම්බන්ධ කර ගනී. 

 නශහත් යැනට මධයම පරිසර අධිකාරිය මඟින් පහත සඳහන් කර ඇති 
රට අභයන්තර ජ්ලා  සම්බන්ධව ජ්ලශේ වනණාත්මකභාවය පිළිබඳ 
නිරන්තර පමවිපරම් කටයුතු යලු කරමින් පවතී. 

 * කැලණි ග ශෙහි ජ්ල නියැින වි ශ්් යණය 1994 ව්බයශේ යලට 
ශම් යක්වා ජ්ාතික ජ්ල සම්පායන හා ජ්ලාපවහන 
මඩුඩලශේය සහාය ඇතිව ශතෝරා ගත් සා්ාන 10ක් ්ශ්රිතව 
මායලකව යලු  කරන අතර  001) ව්බයශේ යලට මධයම පරිසර 
අධිකාරිය වියලන් ගශෙහි ඉහළ ජ්ලාධාර රශද්  යක්වා 
වි ශ්් යණ කටයුතු වයාකත කරමින්  යැනට සා්ාන 1.ක් 
්ශ්රිතව ජ්ල නියැින වි ශ්් යණයන් මායලකව යලු  කරයි. 

 * මීය ට අමරතව ශබන්ශතොට  ග ශෙහි සා්ාන 0)ක්  මා ඔශයහි 
සා්ාන 0 ක් හා මහවැලි ග ශේ ශතෝරා ගත් සා්ානවල ජ්ල 
නියැින වි ශ්් යණ යලු කරයි. තවය  බු ් ල ිනස්්රික්කශේ 
බු ලු ඔය හා ශමොණරාගල ිනස්්රික්කශේ මැණික් ග ශෙහිය 
ජ්ල නියැින වි ශ්් යණය යලු  කරනු ලබයි.  

 * ිනයවන්නා ඔශයහි ඇති පාරිසරික සාශේදීතාව සැල.් ලට 
ශගන 001. ව්බයශේ යලට නම ජ්ලා ශේ ජ්ලශේ තත්ත්වය 
්රක්යා .රීම සඳහා ිනයවන්නාශේ සා්ාන 0 ක ජ්ල 
තත්ත්ව වි ශ්් යණ ්රම්භ කර ඇත. 

 ඉහත යත්ත අනුව  වි ශ්් යණ කටයුතු යලු  කරනු ලබන ජ්ලා වල 
රසායනික පරාමිතීන් නියමිත රමිතීන්ශේ පැවතියය නම ජ්ලා  මල 
අපද්රවය මඟින් අපවිත්ර වී ඇති බව සනාා ශේ. 

 (iii) ජ්ලා  පිරියලු  .රීම මධයම පරිසර අධිකාරිය වියලන් යලු කර 
ශනොමැති අතර  දූයකාරක නකතුවීම පාලනය .රීම සඳහා 
ජ්ාතික පාරිසරික පනශත් රතිපායන අනුව අව ය පියවර 
ශගන ඇත. ඒ අනුව ශබෝ ශගොඩ ගෙ  ශග්රගරි වැව  තලාගම 
වැව සහ මහවැලි ග ශෙහි වරාතැන්න/හක්.ඳ රශද් ය 
පරිසර ්රක්යණ රශද්  ශලස රකා යට පත් .රීම මඟින් 
නම රශද් යන්හි සාව්බධන ක්රියාකාරකම් පාලනය කර 
ජ්ලා  ් රක්යා කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කර ඇත. 

  තවය  කා්බමික කටයුතුවලින් බැහැර කරනු ලබන අපජ්ලය 
රමිතීන්ට අනුූලලව පිරිපහු  කර මුයා හැරීම සඳහා අව ය 
ෛනතික ක්රියාකාරකමක් ශලස පාරිසරික ්රක්යණ 
බලපත්ර රමශේයය ක්රියාත්මක කරනු ලබයි. 

  නශසාම ගෘහාශ්රිත අපජ්ලය කළමනාකරණය .රීම සඳහා 
අයාළ පළාත් පාලන ්යතනවලට යන්වා යවා ඇති අතර  
අව ය පමවිපරම් කටයුතු යලු  කරනු ලබයි. 

 (iv)  ඉිනරි කාලශේදී ජ්ල ූලලාශ්ර අපවිත්රවීම වැළැක්වීමට ශගන 
ඇති පියවර. 
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 * මධයම පරිසර අධිකාරිය වියලන් යැනටමත් ශකටුම්පත් සකස ්
කර ඇති සාරක්යණ ජ්ල තත්ත්ව ශරවනලායල මඟින් පවතින 
ජ්ල රභවයන් රශයෝජ්නයට ගනු ලබන අව යතාව (නනම්  
බීමට  නෑමට  ජ්ල ජීවීන්ශේ පැවැත්මට  අනුව ව්බග කරනු 
ලබන අතර  ඉිනරිශේදී නම ශරවනලායල මත පයනම්ව ශ්රී 
ලාකාශේ ගාගා ජ්ලය හැ.තාක් ු රට වි ශ්් යණය .රීමත් 
ඊට සමගාමීය ව දූයණයට ලක් වී ඇති ගාගා හා ජ්ල රභව  
පළාත් පාලන ්යතන හා අශනකුත් අයාළ ්යතන හා 
නක්ව ්රක්යා .රීශම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක .රීම. 

 * ක්බමාන්ත සා්ානගත .රීශම්දී පාරිසරික නි්බශද් ය 
අනිවා්බය අව යතාවක් බවට පත් .රීම මඟින් ජ්ල ූලලාශ්ර 
්ශ්රිතව හා අශනකුත් නුමු ම සා්ානවල ක්බමාන්ත 
සා්ානගත .රීම වළක්වාලීම. 

 * බු ් ල ිනස්්රික්කශේ ශත් වතු ඉඩම්වල පිහියට ජ්ල ූලලාශ්ර සහ 
ජ්ල ශපෝයක රශද්  පරිසර ්රක්යණ රශද්  ශලස 
රකා යට පත් .රීම. 

  ඉහත සඳහන් කර ඇති ක්රියාමා්බග සහ නිරන්තර පමවිපරම් 
කටයුතු මඟින් යලයලු ජ්ල ශද්හයන් ්රක්යා කර ගැනීම 
සඳහා මධයම පරිසර අධිකාරිය කටයුතු කරනු ලැශබ්. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අාක 0 - 10.0/'1) (1   ගරු උයය රභාත් ගම්මන්පිල 

මහතා. 
 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි  ගරු උයය රභාත් ගම්මන්පිල 

මන්ත්රීතුමා ශවනුශවන් මා නම ර න්ය අහනවා. 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  මුය්  හා ජ්නමාධය අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ශයකක් ක්  

ඉ් ලා යලයටනවා. 
 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ෙනම්ිළටිය වැලි සො ෙ   විස්තර 
ைனம்பிட்டிய ைணல் கம்பனி: விபரம் 
MANAMPITIYA SAND COMPANY: DETAILS  

      
    1573/’1. 

 

9.  ු නිහසාල්  ලප්පත්ින  ෙහසතා (  ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින 
ෙහසතා ගවනුව   
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி - ைொண்புைிகு சுனில் 

ஹந்துன்தனத்தி சொர்பொக ) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Sunil 
Handunnetti) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති හා ්්බථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1  : 

(අ  (i) ශපොශලොන්නරුව  මනම්පියටය වැලි අව යතාවය 
අනුව නිකුත් .රීම යලු  කරනු ලබන්ශන් 
මනම්පියටය වැලි සමාගම බව යන්ශන්ය; 

 (ii) ශමම සමාගම රජ්ශේ සමාගමක්ය; නශසා ශනොමැති 
නම්  අ්බධ ශහෝ පූ්බණ පුද්ගලික සමාගමක්ය;  

 (iii) නම සමාගශම් අධයක්ෂ මඩුඩලය ක රුන්ය;  

 (iv) අයාළ සමාගම වියලන් ඉ් ලුම්කරුවන්ශේ 
අව යතාව අනුව වැලි නිකුත් කරනු ලබන 
රමශේයය කවශ්බය;  

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் மகட்ட 

வினொ: 

( அ) (i) தபொலன்னறுமவ, ைனம்பிட்டிய ைணல் 

மதமவக்மகற்ப விநிமயொகிக்கப்படுவது ைனம் 

பிட்டிய ைணல் கம்பனியினொல் என்பமத அவர் 

அறிவொரொ; 

 (ii) மைற்படி கம்பனி அரசொங்கக் கம்பனியொ; 

இன்மறல், பகுதியளவிலொன அல்லது முழு 

அளவிலொன  தனியொர் கம்பனியொ; 

 (iii) மைற்படி கம்பனியின் பணிப்பொளர் சமபயினர் 

யொர்; 

 (iv) குறிப்பிட்ட கம்பனியினொல் மகள்வியொளர் 

களுமடய ைணல் மதமவக்மகற்ப ைணல் 

விநிமயொகிக்கப்படும்  முமறயியல் யொது;  

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that Manampitiya sand 

of Polonnnaruwa is issued on the basis of 
requirement by the Manampitiya Sand 
Company; 

 (ii) whether the aforesaid company is a public 

enterprise, a semi-government company or 
a private company; 

 (iii) the names of the Board of Directors of the 

aforesaid company; and 

 (iv) the methodology adopted by the aforesaid 

company when issuing sand according to 
the requirement of the buyers? 

(b) If not, why? 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති 

හා ්්බථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට 

පිළිතුර සභා ත* කරනවා. 
 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලා ිළිතතුර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශපොශළොන්නරුව  මනම්පියටය වැලි අව යතාව අනුව නිකුත් 
.රීම යලු  කරනු ලබන්ශන් ජි.නස.්නම්.බී. ශටක්නික්  
ස්බවිසස ්පුද්ගලික සමාගම මඟිනි. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

 (ii) ජී.නස.්නම්.බී. ශටක්නික්  ස්බවිසස ් පුද්ගලික සමාගම 
මහවැලි සාව්බධන හා පරිසර අමාතයාා ය යටශත් ගැස ල 
කර ඇති සමාගම.. ශමම සමාගම 0001 සැකතැම්බ්බ 0  
වන ිනන  19 0 අාක 1. යරන සමාගම් පනත යටශත් 
ලියාපිනාචි කර ඇති අතර  නය 000. අාක 1. යරන සමාගම් 
පනත යටශත් නැවත ලියාපිනාචි කර ඇත. 

 (iii) ජී.නස.්නම්.බී. ශටක්නික්  ස්බවිසස ් පුද්ගලික සමාගශම් 
අධයක්ය මඩුඩලය පහත සඳහන් නිශයෝජිතයන්ශගන් 
සමන්විත ශේ. 

  මි වියයා සමීය ක්යණ හා පත්  කා්බයාා ශේ නිශයෝජිතශයකු 

   - නිම්  ශබෝපශේ මහතා 

  ජ්ාතික මැණික් හා සව්්බණාභරණ අධිකාරිශේ 
නිශයෝජිතශයකු - ් ා්බය .ත්යලරි ිනසානායක මහතා 

  ලාකා ශපොසශ්ක ල සමාගශම් නිශයෝජිතශයකු - උපාලි 
ිනසානායක මහතා 

  මුය්  හා රමසම්පායන අමාතයාා ශේ නිශයෝජිතශයකු 

   - ශේ.සී. වැලිගමශේ මහත්මිය 

  වියය භාර අමාතයවරයා වියලන් පත් කරන නිශයෝජිතශයකු 

   - පරාරම වනණව්බධන මහතා 

(iv) ඕනෑම පුද්ගලශයකු සඳහා ශමම වැලි වයාපෘතිශයන් වැලි 
ලබා ගැනීශම් හැ.යාව පවතී. නහිදී ශලොරි රා පැමිණීශම් 
අනුපිළිශවළ අනුව මුය්  ශගවා රවාහන බලපත්ර ලබා 
ගැනීශම් හැ.යාව පවතී. තවය  ශපොශළොන්නරුව 
ිනස්්රික්කශේ සාව්බධන කටයුතු සඳහා අව ය වැලි ලබා 
දීශම් දී ිනස්්රික් කමිටුශේ සහ ිනස්්රික් ශ් කම්තුමාශේ 
නි්බශද්  සැල.් ලට ගනු ලැශබ්. 

(්  පැන ශනොනඟී. 

 

වලව කලාපය  අයත් ඉඩම්  විස්තර 
வளவ வலயத்திற்குச் தசொந்தைொன கொணிகள்: விபரம் 

LANDS BELONGING TO WALAWE ZONE: DETAILS 

 
1611/’1. 

13. ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා ( ු ගහසේෂා්ද විතානගේ 
ෙහසතා ගවනුව   
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை - ைொண்புைிகு மஹசொன் 

விதொனமக சொர்பொக ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma on behalf of the Hon. 
Heshan Withanage) 
අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති හා ්්බථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ර ්නය - (1  : 

(අ  (i) ශ්රී ලාකා මහවැලි අධිකාරිශේ  වලව කලාපයට 
අයත් ඉඩම් අක්කර රමාණය ශකොපමණය; 

 (ii) ඉන් ජ්නතාව සඳහා ශබයා දී ඇති ඉඩම් රමාණය  
නක් නක් ශකො ලඨාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
කවශ්බය; 

 (iii) වයාපෘති සඳහා ලබා දී ඇති අක්කර 40ට වැඩි ඉඩම් 
පිළිබඳ විසත්රයක් ඉිනරිපත් කරන්ශන්ය;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන් ඉඩම් කැබින ල අනුමතියක් 
මත ලබා ු න්ශන්ය; 

 (v) ශනොනශසා නම්  නම ඉඩම් ලබා ු න් රමශේයය 
කවශ්බය; 

 යන්න නතුමා ශමම සභාවට යන්වන්ශන්ය? 

(්  ශනො නශසා නම්  ඒ මන්ය? 

பிரதை அமைச்சரும் மதசிய தகொள்மககள் ைற்றும் 

தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சருைொனமரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i )  இலங்மக ைகொவலி அதிகொரசமபயின் வளவ 

வலயத்திற்குச் தசொந்தைொன கொணிகளின் 

ஏக்கரளவு யொது; 

 (ii) இதில் ைக்களுக்கு பகிர்ந்தளித்துள்ள கொணி 

களின் அளவு ஒவ்தவொரு பிொிவுக்கிணங்கவும் 

தவவ்மவறொக யொது; 

 (iii )  50 ஏக்கருக்கு மைற்பட்ட கருத்திட்டங்களுக்கொக 

வழங்கப்பட்டுள்ள கொணிகள் பற்றிய விபர 

தைொன்மறச் சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (iv) மைமல (iii )  இல் குறிப்பிட்டுள்ள கொணிகள் 

அமைச்சரமவ அங்கீகொரத்தின்மபொில் வழங்கப் 

பட்டனவொ; 

 (v )  இன்மறல் அக்கொணிகள் வழங்கப்பட்ட 

முமறயியல் யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) the acreage of lands belonging to the 

Walawe Zone of Sri Lanka Mahaweli 
Authoriy of Sri Lanka; 

 (ii) separately on per Division basis, the extent 

of lands that have been distributed among 
people; 

 (iii) the details of lands over 50 acres in extent 

that have been awarded for projects; 

 (iv) whether the lands referred to in (iii) above 

have been awarded on Cabinet approval; 
and 

 (v) if not, the methodology in which those 

lands have been awarded? 

(b) If not, why? 

 
 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කාානායකතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ ජ්ාතික රතිපත්ති 

හා ්්බථික කටයුතු අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා නම ර ්නයට 

පිළිතුර සභා ත* කරනවා. 
 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලා ිළිතතුර  
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) ශ්රී ලාකා මහවැලි අධිකාරිශේ  වලව කලාපයට අයත් ඉඩම් 
අක්කර රමාණය පහත පරිින ශේ. 

  ශගොඩ අක්කර 14405 

  වාරි අක්කර 49400 

331 332 

[ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක  මහතා  



2017 අශගෝස්තු 10 

 (ii) ඉන් ජ්නතාව සඳහා ශබයා දී ඇති ඉඩම් රමාණය  නක් නක් 
ශකො ලඨාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් පහත යැක්ශේ. 

 
 (iii) වයාපෘති සඳහා අක්කර 40ට වැඩි ඉඩම් වලව කලාපශයන් 

ලබා දී ශනොමැත. 

 (iv) ඉහත අ (iii) අනුව අයාළ ශනොශේ. 

 (v) අයාළ ශනොශේ. 

(්  පැන ශනොනඟී. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළෙට  ස්ාාවර නිශයෝග 03(0  යටශත් ර ්න. ගරු ිනශන්ය් 

වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා. 
 
ගපෞද් ලිකව  ාැනුම් දීගේද ඇසූ ප්රශ්්නය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

 සෙෘද්ධි සහසනාධාාරය කපා හසැරීෙ  
சமுர்த்தி நிவொரணத்மதக் குமறத்தல் 

CURTAILMENT OF SAMURDHI BENEFIT 
 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි  අශක රශ ල ලක්ය සාඛ්යාත ජ්නතාවක් 

ජීවිතය ගැටගසාගන්න ශනොහැ.ව ජීවත් ශවන නිසා ඒ අය අක් 

්යායම් ලබන ජ්නතාව ශලස සලකා ඇති කරන ලය සමෘද්ධි 

දීමනා ලබාදීශම් වැඩ පිළිශවළ ඉිනරියට ශගන යමින් ඇති කළ යුතු 

සහනයන් ශවනුවට නය කපා හැරීශම් ක්රියායාමයට අය ්ඩුක්ව 

වැඩ කරමින් තිශබනවා. මා ගරු ඇමතිතුමාට .යනවා  අප රශ ල 

අක් ්යායම් ලබන ලක්ය සාඛ්යාත ජ්නතාවක්  ප ්  ජීවත් වන 

බැවින් ඒ අයශේ ජීවිත පවත්වාශගන යෑම සඳහා  සහනාධාර 

ලබාදීම පිළිගනිමින් සමෘද්ධි සහනාධාරය ව්බධනය කර අඛ්ඩුඩව 

ක්රියාත්මක කළ බව. ශමම ්ඩුක්ව යැන් අරඹා ඇති සමෘද්ධි 

සහනාධාර කපා යැමීය ම හා අක් .රීම බරපතළ ර ්නයක් බවට පත් 

වී තිශබනවා. ු ීන ජ්නතාව භුක්ති විඳින නම අයිතිය නැති .රීම 

සඳහා යලු  කරන ශමම ක්රියාවලිය අය රට පුරා නම ශගව් -

ශයොරව් වල මතු වී ඇති ර ්නය..  

ගරු කාානායතුමනි  මම ශම් අවස්ාාශේදී ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුශේ 001) වා්බෂික වා්බතාශේ 104  104 සහ 10) පිටුවලට 

අවධානය ශයොමු කරවනවා. නම වා්බතාවට අනුව අප රශ ල සමෘද්ධි 

ශකො ලඨාසය ශගොඩ 

අක්කර 

වාරි 

අක්කර 

 න්ද්රිකාවැව 3977   8519 

.රිඉබ්බන්වැව 2534.4 4345 

මුරවැයලශහාන 2579.0 10720 

අඟුණශකොළපැලැස්ස 1281.1 8092 

ූ රියවැව 1359.8 5849 

මයුරපුර 2573.7 11875 

නකතුව 14305 49400 

සහනාධාර ලබන ප ්  සාඛ්යාව 0014 වසශ්බදී මිලියන 1.4.ක්  

0014 වසශ්බදී මිලියන 1.44ක්  හා 001) වසශ්බදී මිලියන 1.40ක් 

ව ශයන් යක්වා තිශබනවා. ඒ .යන්ශන් යැනටමත් -පම ගිය 

වසශ්බදී- ප ්  .4 000කට වැඩි  සාඛ්යාව.න් සමෘද්ධිය ඉවත් 

කරලා තිශබනවා. නය තවු රටත් කරශගන යනවා. 

නශහයින්  මම පහත සඳහන් ර න් ශවත ගරු ඇමතිතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු කරවනවා. 

01. ශමම සමෘද්ධි සහනාධාරය කකපාු  කරන්ශන් කුමන 
පයනම.න්ය  ශකොපමණ රමාණයක සහනාධාර ඉවත් 
කරනවාය  සහ නම ක්රියාවලිය ශද් පාලන පළිගැනීම අනුව 
යලු  කර තිශබන බව ඇමතිතුමා පිළිගන්ශන්ය? 

 උයාහරණයක් ව ශයන් ශකොළඹ ිනස්්රික්කය ශපන්වා 
ශයන්න කැමැතියි.  

00. යැන් අලුත්ම වා්බතාව අනුව පාු ක්ක-තුම්ශමෝයර සමෘද්ධි 
බැාකු කලාපශේ සමෘද්ධි ප ්  400න් 011ක සමෘද්ධි 
සහනාධාර කැපීම ්රම්භ කරලා තිශබන බවත්  
ශහෝමාගම මැතිවරණ ශකො ලඨාසශේ  ලියන්වල ප ්  
440න් 031ක සමෘද්ධි සහනාධාර කපා හැරීම ්රම්භ 
කරලා තිශබන බවත්  පාු ක්ක සමෘද්ධි ප ්  . 9න් 3)3ක 
සහ පිටුම්ශක ප ්  ))4න් 190කය සමෘද්ධි සහනාධාර 
කැපීමට පියවර ශගන ඇති බවත් ගරු ඇමතිතුමා 
යන්නවාය? ඒ විධියට රට පුරා ඇති රාශද්ශීය ශ් කම් 
ශකො ලඨාස තුළ ශමය ක්රියාත්මක  වශහොත් ු ීන ප ්  ලක්ය 
ගණනාවක සමෘද්ධි දීමනා කැපී යන බව ඇමතිතුමා 
පිළිගන්ශන්ය?  

03. අලුතින් මතු වී ඇති ්්බථික අ්බුදයය හා ්්බථික කඩා 
වැටීම  අනුව අලුතින් නි්බමාණය වී ඇති ු ීන ප ් වලට 
ලබා ශයන සහනයන් හා වැඩ පිළිශවළ  කුමක්ය? සහන 
වැඩි .රීම ශවනුවට ඒවා කපා හැරීමට ගන්නා පියවරවල 
අ්බාය කුමක්ය .යලාත් ගරු ඇමතිතුමාශගන් මම අසා 
යලයටනවා.  

 ශමම ගැටලුව ශම් රට පුරා මතු වී ඇති ජ්ාතික ර න්යක් 
ශලස අය ිනන මම ගරු ඇමතිතුමාශේ අවධානයට ශයොමු 
කරන්නට කැමැතියි.   

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රධාන සාවිධායකතුමා. 

 
 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
  ගරු කාානායකතුමනි  සමාජ් සවිබල ගැන්වීම් හා මභසාධන 

හා කන්ය උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාතය නස්.බී. ිනසානායක 

මැතිතුමා ඊළෙ පා්බලිශම්න්තු සතිශේ ශමම ර ්නයට පිළිතුරක් 

ශයනවා ඇති.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිනශන්ය් වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා. 

 
 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමා පිට රටය?  

333 334 



පා්බලිශම්න්තුව 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමා යැනුම් දී තිශබනවා  "සති 

ශයකක් ඇතුළත ඒ .යන්ශන් ඊළෙ පා්බලිශම්න්තු සතිශේ පැහැිනලි 

පිළිතුරක් ශයනවා" .යා.  

 
 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ  නැහැ  ඊළෙ පා්බලිශම්න්තු සතිය ශවනශකොට ගරු 

්ඩුක් පක්යශේ රධාන සාවිධායකතුමනි - [බාධා .රීම්   

 
 ු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අපි විරුද්ධයි. ඒ වන තුරු සමෘද්ධි කකපාු ව නවත්වනවාය?  

 
 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ වනතුරු සමෘද්ධි කකපාු ව නවත්වන්න .යායි .යන්ශන්. 

[බාධා .රීම්  

 
[ගම් අවස්ථාගේදී විුද්ධා පාර්ශ්්වග  සෙහසර ේදත්රීවු පුවු 

ඔසවාග න ග ෝෂා කර්දන  වූහස.] 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் சில எதிர்ப்பக்க உறுப்பினர்கள் பதொமதகமள 

ஏந்தியவொறு கூச்சலிட்டனர்) 

[At this stage, some Members of the Opposition displayed placards 
and made an uproar.] 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ්ඩුක්පක්යශේ රධාන සාවිධායකතුමනි  ගරු 

ඇමතිතුමාට .යා ශහට පිළිතුරක් ශයන්නට පුළුවන් ශවයි ය?  
 
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම් සම්බන්ධශයන් මම පැහැිනලි පිළිතුරක් ු න්නා.   
 

 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ්ඩුක් පක්යශේ රධාන සාවිධායකතුමා ශපොශරොන්ු වක් 

ශයන්න. අගමැතිතුමා ශවනුශවන්  ්ඩුක්ව ශවනුශවන්  අය 

පා්බලිශම්න්තුශේ ඉන්ශන්  ඔබතුමා. ඔබතුමා ශපොශරොන්ු වක් 

ශයන්න  සමෘද්ධි සහනාධාරය කැපීම නවත්වනවාය .යා. රධාන 

සාවිධායකතුමාශගන් අපි ඉ් ලා යලයටනවා  ඒ ශපොශරොන්ු ව 

්ඩුක්ව ශවනුශවන් යැන් ශයන්න .යලා. [ශාෝයා .රීම්  

 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුන් නි ් බ්ය ශවන්න. [ශාෝයා .රීම්  ශපො ඩක් 

නි ් බ්ය ශවන්න. කාා කරන්නට අවස්ාාව ශයන්න. ගරු රධාන 

සාවිධායකතුමනි  ගරු නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමාත් සමෙ 

සාකච්ඡා කර- [බාධා .රීම්  

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
  ගරු අමාතයතුමා යැනුම් දී තිශබනවා  පැහැිනලි පිළිතුරක් 

ශයන බව. ශම් ගරු මන්ත්රීවරුන් අය සැලමම් සහගතව ශමහි 

ඇවි් ලා තිශබන්ශන්. ශම් සැලමම් සහගත රාගනයක්. [ශාෝයා 

.රීම්  ශම් පිළිතුරක් ශනොශවයි ඉ් ලන්ශන්. [ශාෝයා .රීම්  අය 

යවශසා නාඩගම ශම්. [ශාෝයා .රීම්  ගරු කාානායකතුමනි  අය  

live telecast නක ශයන්ශන් නැහැ. [ශාෝයා .රීම්  අය සජීවි 

විකා ය නැහැ.  [ශාෝයා .රීම්  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! - [Uproar.] ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා  කරුණාකර 

නි ් බ්ය ශවන්න. ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුණාකර නි ් බ්ය 

ශවන්න  සභාශේ වැඩ කටයුතුවලට අයත් බාධා කරන්ශන් නැතිව. 

[ශාෝයා .රීම්  ශම් කරුණ සම්බන්ධශයන් මම ගරු නස්.බී. 

ිනසානායක ඇමතිතුමා සමෙ සාකච්ඡා කර නතුමා යැනුවත් 

කරන්නම්. නතුමා නැතිව උත්තරයක් ශයන්න බැහැ ශන්. [ශාෝයා 

.රීම්  නතුමාට යැන් ශමතැනට ඇවිත් පිළිතුරු ශයන්නට පුළුවන් 

නම් නතුමා වහාම යැනුවත් කරන්නම්. [ශාෝයා .රීම්  නතුමාට  

පිළිතුරු ශයන්න බැරි නම්- [ශාෝයා .රීම්  ගරු ිනශන්ය් වනණව්බධන 

මන්ත්රීතුමාට කාා කරන්න ඉඩ ශයන්න.  [ශාෝයා .රීම්  ඔබතුමා 

අයහස් රකා  කරන්න.  

 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

්ඩුක් පක්යශේ රධාන සාවිධායකතුමාට පිළිතුරක් ශයන්න 

පුළුවන් ශන්. [ශාෝයා .රීම්  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශපො ඩක් නිහඬ ශවන්න. නතුමාට අවස්ාාව ශයන්න. මම ඊට 

පමව කාා කරන්නම්.  

 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාානායකතුමනි  සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන ප ් වල 

ලක්ය සාඛ්යාවක්- [බාධා .රීම්  

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

There is no point of Order. The Hon. Speaker has 
recognized me. - [Uproar.] Wait! There is no point of 
Order. Now, I am speaking. - [Uproar.]  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බාධා කරන්ශන් නැතිව කාා කරන්න අවස්ාාව ලබා ශයන්න.  
ශමොකක්ය point of Order  නක? [ශාෝයා .රීම්  
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 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

What is the point of Order? There is no point of Order. 
- [Uproar.] 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Hon. Dinesh Gunawardena, you give your reason. Then, 

I will allow the point of Order which has been raised. 

.යන්නට  ඕනෑ ශයය මම .යන්නම්. බාධා ශනොකර අවස්ාාව 

ලබා ශයන්න. යැන්  පැහැිනලි  කරන්න.  

  
 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අශක  රශ ල උතුරු පළාශත්  යකුුම පළාශත් හා මුළු රට පුරා 

ු කපත්ම මිනිමන්ශේ ප ් වලට ජීවත් වීමට තමයි සමෘද්ධිය 

ශයන්ශන්. මම .යවපු ශ් ඛ්නය අනුව සමහර තැන්වල යලයයට- 

[ශාෝයා .රීම්    

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමා යැනුවත් කරන්නම්. නශසා 

නැතිව ශම් අවස්ාාශේ මට කරන්නට ශයයක් නැහැ. නතුමා 

යැනුවත් කරන්න මට අවස්ාාව ශයන්න. සභාශේ වැඩ කටයුතු 

කඩාකකප්  කරන්න නපා.  

 
 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාානායකතුමනි  ශම්ක  නස්.බී. ිනසානායක 

අමාතයතුමාශේ ශපෞද්ගලික ර ්නයක්  ශනොශවයි. ශමය 

්ඩුක්වම අරශගන තිශබන තීරණයක්. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අයාළ ඇමතිවරයාට උත්තර ශයන්න අවස්ාාව ශයන්න. 

[ශාෝයා .රීම්  

 

 ු දිග්දෂ් ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
  රධාන සාවිධායකතුමායි නැඟියටන්ශන්  අමාතයතුමා 

ශවනුශවන්.[ශාෝයා .රීම්  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රධාන සාවිධායකතුමාට පිළිතුරු ශයන්න බැහැ ශන්. [බාධා 

.රීම්  ගරු අජිත් පී. ශපශ්බරා මැතිතුමා. 

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු කාානායකතුමනි  සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා යැමීය ම 

පිළිබඳව ශමතුමන්ලාශේ ස්ාාවරශේ යම් සාධාරණත්වයක් 

තිශබනවා. [බාධා .රීම්  ශම් අමාතයාා ය වියලන් කරපු වැඩ 

පිළිශවළ වැරැිනයි. ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් කපා යැමීය ම නතර 

කරන්න ඕනෑ. ශම් අයශේ විශරෝධතාශේ යම් සාධාරණත්වයක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා නක්සත් ජ්ාතික පක්යය හැයටයට අපත් ශම්කට 

නකෙයි. [බාධා .රීම්    

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාමානයශයන්  පා්බලිශම්න්තුශේදී  වැයගත් ව න පාවිච්චි 

කරන්න. [බාධා .රීම්   

 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශම් කකපාු ව නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා .රීම්  නක්සත් 

ජ්ාතික පක්යය හැයටයට අපි .යා යලයටන්ශන්ත් ශම් කකපාු ව නතර 

කරන්න .යලායි. ශම් ක්රියායාමශයන්  අසාධාරණයක් යලද්ධ 

 ශඩු. ඒ නිසා නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමාශගන් අපත් ඉ් ලා 

යලයටන්ශන් - නක්සත් ජ්ාතික පක්යය ඉ් ලා යලයටන්ශන්- ශම් 

කකපාු ව නතර කරන්න .යලායි. ශම් වැශ  වැරැිනයි. [බාධා 

.රීම්  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කුමාර ිනසානායක මැතිතුමා. 

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි   ශම් සමෘද්ධි සහනාධාරය කැපීම 
ිනනපතා යලු ශවමින් තිශබනවා. අය ගරු ිනශන්ය් වනණව්බධන 
මන්ත්රීතුමා ර ්නය ඇහුවාට පස්ශසා  ඇමතිතුමා අය පිළිතුරක් 
ශයන්ශන් නැත්නම් තව ිනන 11ක් තිශබනවා. ඒ ිනන 11 කාල 
පරිච්ශේයය තුළත් නැවත නැවත ශම් සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කැශපනවා.  [බාධා .රීම්  ශපො ඩක් ඉන්න. ඒ නිසා ගරු 
කාානායකතුමනි  අක්ම තරමින් ්ඩුක් පක්යශේ රධාන 
සාවිධායකතුමා නකෙ ශවන්න ඕනෑ  නස්.බී. ිනසානායක 
අමාතයවරයා ශම් ගරු සභාවට ඇවි් ලා පිළිතුරක් ලබා ශයන 
ශතක් ශමම කකපාු ව නතර කරනවාය .යලා. නශහම නැතිව  
ගරු කාානායකතුමනි  සමෘද්ධි සහනාධාරය ඔක්ශකොම කපලා 
ඉවර ශවලා නස්.බී. ිනසානායක ඇමතිතුමා ශමතැනට ඇවි් ලා 
ශමොකක් හරි .යලා වැඩක් නැහැ ශන්; කපාපු ශහාතු .යලා වැඩක් 
නැහැ ශන්. ඒ නිසා කපන නක අත් හිටුවනවා .යලා යැන් .යන්න 
ඕනෑ. ඒකයි කරන්න ඕනෑකම තිශබන්ශන්. ගරු 
කාානායකතුමනි  නශහම නැතිව ිනන 11ක් තිස්ශසා කපා ශගන 
ගිහි් ලා නතර කරලා හරියන්ශන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරක් 
ශයන ශතක් ශම්ක නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා .රීම්  

 
 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

කෑ ගහනවා ශන්. ඉන්න ශපො ඩක්. අශක මිනිස්මන්ශේ 
සමෘද්ධි සහනාධාරය අ රුු  00ක් තිස්ශසා කැපුවා. [බාධා .රීම්  
අ රුු  00ක් තිස්ශසා යූනන්පීකාරයින්ශේ සමෘද්ධි සහනාධාරය 
කැපුවා. [බාධා .රීම්  ගරු කාානායකතුමනි  අපි ශම් ගැන 
කැබින ල මඩුඩලශේත් කාා කළා. .යලම ශකශනකුට 
අසාධාරණයක් ශනොවන විධියට  .යලම ශකශනකුශේ 
ශද් පාලනය බලන්ශන් නැතිව  ු කපත්කම පමණක් සාධකය 
කරශගන -[බාධා .රීම්  
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පා්බලිශම්න්තුව 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නතුමාට කාා කරන්න ඉඩ ශයන්න.  
 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

නැහැ ගරු කාානායකතුමනි  පමගිය කාලශේ සමෘද්ධි 

සහනාධාරය ු න්ශන් ශද් පාලනයට. යැන් ඒක නිවැරින කරලා 

අව ය අයට ශයන වැඩ පිළිශවළක් තමයි සකස් කරන්ශන්.  [බාධා 

.රීම්  අය පවපවාහිනී විකා ය නැති බව යැන ශගනයි ශමශහම වැඩ 

කරන්ශන්.  [බාධා .රීම්  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අනුර කුමාර ිනසානායක මැතිතුමා. 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි  ශද් පාලන ශහාතු මත සමෘද්ධි 

සහනාධාරය ශයන්න ඇති. හැබැයි  යැන් තමුන්නාන්ශසාලා 

කපන්ශන්ත්  නව නි්බශද්  කරන්ශන්ත් පළාශත් මන්ත්රීවරයා සහ 

සාවිධායකවරයාශේ ශ් ඛ්න අනුවයි. මම යන්නවා  

හම්බන්ශතොටත්. [බාධා .රීම්   

හම්බන්ශතොට නශහම කරලායි තිශබන්ශන්. හම්බන්ශතොට 

නශහම ශ් ඛ්න හයලා තමයි -[බාධා .රීම්  ගරු කාානායකතුමනි  

හම්බන්ශතොට මන්ත්රීශේ ශ් ඛ්නය අනුවයි කපන්ශන්. [බාධා 

.රීම්  මා යන්ශන් නැහැ ඔබතුමා -[බාධා .රීම්   

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර නි ් බ්ය වන්න.  

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හම්බන්ශතොට කපන්ශන් ඒ විධියටයි. හම්බන්ශතොට 

මන්ත්රීවරයාශේ ශ් ඛ්න ශගශනන්න ඕනෑ. ඒ අනුව කපනවා; 

නශහම නැත්නම් ශයනවා.  
  
 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔය ශබොරු! ඔය ශබොරු!! 

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශබොරු ශනොශවයි. ඒක තමයි යලද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමා 

හම්බන්ශතොටට ගිහින් බලන්න. [බාධා .රීම්  හම්බන්ශතොට 

සම්පූ්බණශයන් කපා තිශබන්ශන් මන්ත්රීවරයා  සාවිධායකවරයා 

යැනුවත්වයි. කපන්ශන්ත් නැවත ශයන්ශන්ත් -[බාධා .රීම්  

 

 ු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු කාානායකතුමනි- 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නාම්  රාජ්පක්ය මන්ත්රීතුමා.  

 
 ු නාෙල් රාජපක්ෂ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நொைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගරු කාානායකතුමනි  අශක අනුර කුමාර ිනසානායක 

මන්ත්රීතුමා .ේව කාරණා නක්ක අපි නකෙ ශවනවා. හම්බන්ශතොට 

ිනස්්රික්කශේ අරශගන තිශබන්ශන් සම්පූ්බණශයන්ම ශද් පාලන 

ශ් ඛ්න මතයි. හැබැයි  යැන් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 

අමාතයතුමාම පිළිගන්නවා ශද් පාලන ශහාතු මතයි කැපුශේ .යා. 

ගරු නස්.බී. ිනසානායක අමාතයතුමා අය හිතා මතා 

පා්බලිශම්න්තුවට ඇවි් ලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු කාානායකතුමනි  

ඔබතුමා මැිනහත් ශවලා ඒ කටයුත්ත තාවකාලිකව නවත්වන්න. 

ඊට පමව නස්.බී. ිනසානායක අමාතයතුමාට .යන්න  

පා්බලිශම්න්තුවට ඇවිත් රකා යක් කරන්න .යා. නශහම 

ශනො ශණොත්  නස්.බී. ිනසානායක අමාතයතුමා නනශකොට ඒ 

ඔක්ශකෝම කපා යමා තිශබ්වි. ඊට පමව ඔබතුමාශේ මැිනහත් වීම 

පලක් වන්ශන් නැහැ. [බාධා .රීම්      

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ශම් ශවලාශේ ගරු නස්.බී. ිනසානායක මැතිතුමාත් සමෙ 

සාකච්ඡා කරලා .යන්නම්. න ශතක් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් 

සභාශේ වැඩ කටයුතු කරශගන යන්න අවසර ශයනවාය? නශහම 

නැත්නම් ්පම බාධා කරනවාය? [බාධා .රීම්  ඊට පමව මට 

ශයෝයාශරෝපණය -[බාධා .රීම්  මම නස්.බී. ිනසානායක 

අමාතයතුමා සමෙ කතා කරන්නම්. [බාධා .රීම්  ඒක තමයි -

[බාධා .රීම්  නශහම නැත්නම්  මට රැස්වීම තාවකාලිකව අත් 

හිටුවා පක්ය නායක රැස්වීමක් පවත්වන්න යලද්ධ ශවනවා. [බාධා 

.රීම්  ශමොකය  හැම යාම ශම් විධියට කඩාකකප්  කරන්න ඉඩ 

ශයන්න බැහැ. ශම්වා මහජ්න ස් ලි. [බාධා .රීම්  ශපො ඩක් 

ඉන්න. නක්ශකශනකු කතා කරන්න. [බාධා .රීම්  

 
 ු ච්දද්රසරි  ජදීර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Orderවලට අවස්ාාව ු න්නා. තමුන්නාන්ශසාලා 

ඉස්සර ශවලාම වාඩි ශවන්න. වාඩි ශවලා මට අවස්ාාව ශයන්න  

නස්.බී. ිනසානායක මැතිතුමාට කතා කරන්න. [බාධා .රීම්  නස්.බී. 

ිනසානායක මැතිතුමාට කතා කරලා  පුළුවන් නම් අය නතුමාශගන් 

ව නයක් ගන්න මට අවස්ාාව ශයන්න. රධාන සාවිධායකතුමාට 

නතුමා ශවනුශවන් උත්තර ශයන්න බැහැ ශන්. ඇමති ශකශනකු 

යලයටන විට -[බාධා .රීම්  ශම්ක හැම යාම ශවච්  වැඩක්. [බාධා 

.රීම්  ශම්ක සැලමම් කරපු නකක් .යලායි මටත් ශපශනන්ශන්. 

[බාධා .රීම්   

       
 

 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
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 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බඩුඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා.  

 
 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාානායකතුමනි  මට කාා කරන්නට අවස්ාාව ලබා 

ු න්නාට ඔබතුමාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ශමතුමන්ලා .යන විධියට  සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා දීම 

සාධාරණව යලු  විය යුතුයි .යන මතශේයි අපිත් ඉන්ශන්. නමුත්  

ඔබතුමන්ලා අය ිනන උත්සාහ කරන්ශන් මහ බැාකු වා්බතාව 

සම්බන්ධශයන් පැවැත්වීමට නියමිතව තිශබන ක්  තැබීශම් 

විවායශයන් කර ඇරලා  පා්බලිශම්න්තුව ක්  යමා ගැනීමටයි. අපි 

ඉන්ශන්ත් ''සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හරින්න නපා'' .යන 

මතශේයි. ඒ නිසා ශම් කටයුතු යටක කර ශගන යන්න ශපො ඩක් 

ඉඩ ශයන්න. [බාධා .රීම්  ඔය-[බාධා .රීම්  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් අවස්ාාශේ විනාඩි යහයකට සභාශේ කටයුතු තාවකාලිකව 

අත් හිටුවා පක්ය නායක රැස්වීමක් පවත්වා අපි ඊළෙ කටයුතුවලට 

යමු. ශම් විධියට ිනගටම බාධා කරන්න ඉඩ ශයන්න බැහැ. පක්ය 

නිශයෝජිතයින්ශේ රැස්වීමක් පවත්වා  ඊළෙ කටයුතු ගැන අපි 

සාකච්ඡා කරමු. 

 
රැස්විෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදි්ද  පූ.භා. 

11.55  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, மு.ப. 11.55 ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 11.55 a.m and then resumed. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!   

පා්බලිශම්න්තුශේ ගෘහය කාරක සභාව අය රැස ් ණා. ඒ අනුව 

යම් යම් තීරණ ගත්තා. ඒ සම්බන්ධශයන් ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිලක මැතිතුමා වියලන් ශම් අවස්ාාශේදී පා්බලිශම්න්තුවට 

පැහැිනලි .රීමක් කරනවා ඇති. 

 

 ු  ය්දත කුණාිනලක ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කාානායකතුමනි  අය ගරු ිනශන්ය් වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා 

වියලන් ඉිනරිපත් කරන ලය 03(0  ර ්නය සම්බන්ධව ගරු නස්.බී. 

ිනසානායක මැතිතුමා ශහට ශපරවරුශේ පැහැිනලි රකා යක් කරන 

බව යැනුම් ු න්නා. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. ඒ වාශේම  පා්බලිශම්න්තු කටයුතු 

පිළිබඳ කාරක සභාව අය ිනන පස් වරු 0.30ට පමණත්  ගෘහය 

කාරක සභාව පස් වරු 4.00ටත් පැවැත්ශවන බව සඳහන් 

කරන්නට කැමැතියි. 

මීය ළෙට  ස්ාාවර නිශයෝග 03(0  යටශත් ර ්න  ගරු අනුර 

ිනසානායක මැතිතුමා. 
 

II 
 

  ම්මිරිස් මිල පහසත වැටීෙ නිසා ග ොවී්ද මුහුණ දී 

ඇින  ැ ලු 
ைிளகின் விமல வீழ்ச்சியினொல் விவசொயிகள் 

எதிர்மநொக்கும் பிரச்சிமன  
PROBLEMS FACED BY FARMERS DUE TO DECLINE IN PEPPER 

PRICES 
 
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි  ස්ාාවර නිශයෝග 03(0  යටශත් ශමම 

ර ්නය ඉිනරිපත් .රීමට අවස්ාාව ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 

ශබශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

ශවශළඳ ශපොශළා ගම්මිරිස් මිල පහත වැටීම ශහාතුශවන් 

ගම්මිරිස් ශගොවීන් මුහුණ දී යලයටන ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව 

ගරු සභාශේ අවධානය ශයොමු කරනු කැමැත්ශතමි. 

ශ්රී ලාකාශේ ගම්මිරිස් ශලෝකශේ ඉහළම වයටනාකමක් ඇති 

ගම්මිරිස් බවට සැලශකනවා. නශසාම  ශම් යක්වා ගම්මිරිසව්ලට 

ඉහළ මිලක් ලැුදණා. ඒ ශහාතුව නිසා ලාකාශේ ශගොවීන් සැල.ය 

යුතු රමාණයක් ගම්මිරිස් වගාව ශවත ශයොමු වී යලයටන අතර  

ඔ න්ශේ රධාන ්යායම් මා්බගය බවට පත්වී තිුදශඩු ගම්මිරිස ්

අශළවිශයන් ලබන ්යායමයි. ශකශසා නමුත්  රුපිය්  1 000-

1 400 පමණ මිලකට අශළවි  ුම ශද්ශීය වියලි ගම්මිරිස ් ඇට 

.ශලෝවක මිල ශම් වන විට රුපිය්  400-)00 පමණ අගයකට 

පහත වැටී තිශබනවා. ශම් ශහාතුශවන් ශද්ශීය ගම්මිරිස ්ශගොවීන්ට 

ජීවත්වීම පිළිබඳ බරපතළ ගැටලුවකට මුහුණ දීමට යලු ව 

තිශබනවා. 

වා්බෂිකව ලාකාව ශමට්රික්ශටොන් 00 000ක් පමණ ගම්මිරිස ්

නිය්පායනය කරනවා. ශමට්රික්ශටොන් 0 400ක් පමණ ලාකාව තුළ 

පරිශභෝජ්නය කරන අතර ශසම වැඩි රමාණය අපනයනය 

ශකශරනවා. ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළා විය ලනාමශේ සහ 

ඉන්ු නීයලයාශේ ගම්මිරිස්වලට වඩා ඉහළ මිලක් හැම යාම 

වනණාත්මක සහ රමිතිශයන් වැඩි ලාකාශේ ගම්මිරිස්වලට ලැබී 

තිුදණා. මළු අපනයන ශබෝගයක් ශලස ගම්මිරිසව්ලින් වි ාල 

විශද්  විනිමයක් රටට ශගන ඒමට ගම්මිරිස් ශගොවීන් යායක  ණා. 

ඒ ශවනුශවන් රජ්ය ගම්මිරිස් ශගොවියාට විශ ාය පහමකමක් ලබා 

ු න්ශන් නැහැ. තිුදුම සහනාධාර පවා කපා යැමුවා. ඒ වාශේම 

ගම්මිරිස්වලට ශහොඳ මිලක් ලැබී තිබූ නිසාම ගම්මිරිස් ශගොවීන් 

්ඩුක්ශේ සහනාධාර අශකක්යා කශළා ය නැහැ. 

ශම් වනවිට ඉතිහාසශේ කවරයාකටත් වඩා ගම්මිරිස් මිල පහත 

වැටී තිශබනවා. විය ලනාමශයන් ගම්මිරිස ් ්නයනය කර මිශ්ර 

ශකොට රතිඅපනයනය .රීම ශහාතුශවන් ලාකාශවන් අපනයනය 

කරන ගම්මිරිස්වල රමිතිය බාල වී ඇති බවටත්  ලාකාවට නියමිත 

ශකෝටාව ශවනුශවන් ශද්ශීය ගම්මිරිස් මිලට ගැනීම අක් වී ඇති 

බවටත්  ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළා ලාකාශේ ගම්මිරිස්වල මිල අක් 

වීමට නය ශහාතු වී ඇති බවටත් ශගොවීන් වි ්වාස කරනවා. 

මිල අක් වීශම් ශහාතුව නිසා රට පුරා ගම්මිරිස් ශගොවීන් 

සහනයක් ඉ් ලා විශරෝධතා උද්ශාෝයණ පවා සාවිධානය කළා. 

ගම්මිරිස් ශගොවීන් වියලන් කරන ලය ඉ් ලීමකට අනුව රජ්ය මැිනහත් 
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පා්බලිශම්න්තුව 

වී නිය්පායනශයන් 1/4ක රමාණයක් මිලට ගන්නා බවටය  ඉහළ 

මිලක් ලබා ශයන බවටය ශපොශරොන්ු  වී තිුදණා. රාාමික 

ක්බමාන්ත අමාතයතුමා ශගොවීන්ශේ උද්ශාෝයණ හමුවටම 

ගිහි් ලා යම් යම් මිල ගණන් ඉිනරිපත් කළා මට මතකයි. නමුත් 

ශමශතක් ශම් කටයුත්ත යලු ශවලා නැහැ. නය ඔබතුමාශේ 

රකා යක් විතරයි  ගරු ඇමතිතුමනි. නමුත් තවමත් ශම් ර ්නය ඒ 

විධියටම තිශබනවා. 

ශම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු  

අමාතයවරයා වියලන් සභාව හමුශේ තබනු ඇතැයි මා අශකක්යා 

කරනවා. 

01.  ශගොවීන්ට ශපොශරොන්ු  වූ පරිින ගම්මිරිස ් මිලට ගැනීමට 
ශමශතක් කටයුතු කර ශනොමැත්ශත් මන්ය? මිලදී ගන්ශන් 
නම් ඒ කවයා යලටය? 

02.  ගම්මිරිස ් මිලට ගනු ලබන්ශන් නම් වියළි ගම්මිරිස ්
.ශලෝවක් සඳහා රජ්යට ලබා ිනය හැ. උපරිම මිල කීයය? 

03.   විශද් යන්ශගන් 001) සහ 001. වසරවල ශමරටට 
ගම්මිරිස ් ්නයනය කරනු ලැබ තිශබ්ය? නශසා නම් ඒ 
ශකොපමණ රමාණයක්ය? 

04.  001) හා 001. ශවනුශවන් ගම්මිරිස ්ශකොපමණ රමාණයක් 
රතිඅපනයනය ශකොට තිශබ්ය? රතිඅපනයනය සඳහා 
ගම්මිරිස ්්නයනය .රීම තහනම් ශනොකරන්ශන් මන්ය? 

ගරු කාානායකතුමනි  අපනයනය කරලා රතිඅපනයනය 

.රීම .යන නක තමයි ශම් ශවනුශවන් ශගශනන ත්බකය. හැබැයි  

ඊට බලපාන සාධක වි ාල රමාණයක් තිශබනවා. නශසා ශගශනන 

ඔක්ශකොම රතිඅපනයනය යලු  වන්ශන් නැහැ .යලා ත්බකයක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා නය පරීක්යා .රීශම් රමශේයය ශමොකක්ය 

.යාත් ගරු ඇමතිතුමාශගන් මා යැනගන්න කැමතියි. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු යයා ගමශේ ඇමතිතුමා. 
 

 ු ායා  ෙගේ ෙහසතා (ප්රාථමික කර්ෝදත අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக - ஆரம்பக் மகத்ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Daya Gamage - Minister of  Primary Industries) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් වකවානුව ගම්මිරිස් ශගොවීන් ඇත්ත 

ව ශයන්ම ඉතාම අපහමතාවකට පත්ශවලා තිශබන අවස්ාාවක්.  

ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් මම ශගොවි සමිතිත් නක්ක කාා කළා. 

ඔ න්ශේ යත්තවලට අනුව සාමානයශයන් ගම්මිරිස් .ශලෝ නකක් 

නිය්පායනය කරන්න රුපිය්  440ක් විතර වැය වනවා. 

ඔබතුමා .ේවා වාශේම පමගිය කාලශේ ගම්මිරිස්වලට 

ඉතාමත්ම  ශහොඳ මිලක් ලැුදණා. රුපිය්  1 000  රුපිය්  1 300 

වාශේ මිලකුත් අපට ලැබිලා තිුදණා. ශම්කට ශහාතුව  ශඩු ශලෝක 

ශවශළඳ ශපොළට අව ය ගම්මිරිස ් රමාණය ගම්මිරිස ් නිය්පායනය 

කරන රටවලට නිය්පායනය කරන්නට ශනොහැ. වීමයි. 

සාමානයශයන් හැම අ රුද්යකම ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළා 

ව්බධනය  යලයයට 10ත්  14ක් වාශේ රමාණයක තිුදණා. ඒ නිසාම 

0014  001) අ රුු වල ගම්මිරිස් මිල අධික ව ශයන් වැඩි  ණා. 

ඔබතුමා .ේවා වාශේ ලාකාශේ නිය්පායනය කරන ගම්මිරිස් තමයි 

ශලෝකශේ ශහොඳම ගම්මිරිස් .යලා .යන්නට පුළුවන්. ශමොකය  

අශක ගම්මිරිස්වල ශහොඳ සැරක් තිශබනවා. නමුත් අශක ගම්මිරිස ්

නිය්පායනශයන් යලයයට )0ක්ම අපනයනය කරන්ශන් 

ඉන්ිනයාවටයි. ඉන්ිනයාව තමයි ශම්ක රතිඅපනයනය කරන්ශන්. 

අශක රශ ල Plant Lipids Lanka Private Limited .යලා 

company නකක් තිශබනවා. ඒක BOI  නක යටශත් පවතින 

company නකක් විධියට තමයි තිශබන්ශන්. ඒ company නක 

ශම්කට value add කරලා export කරනවා. අශක අශනක් ගම්මිරිස් 

ඉන්ිනයාවට ගිහි් ලා ඉන්ිනයාව තමයි ඒවා අශනක් රටවලට 

අපනයනය කරන්ශන්.  

ඇත්තටම ශම් අ රුද්ශද් ගම්මිරිස් මිල අක් ශවන්නට රධාන 

ශහාතුව  ශඩු වැඩිශයන්ම ගම්මිරිස් නිය්පායනය කරන රට වන 

විය ලනාමශේ ගම්මිරිස් අස්වැන්න යලයයට .0.න්  0.න් පමණ 

වැඩිවීමයි. විය ලනාමය තමයි ශලෝක ශවශළඳ ශපොළට යලයයට 

)0ක් ගම්මිරිස් සපයන්ශන්. අපි ශලෝක ශවශළඳ ශපොළට ගම්මිරිස් 

සපයන්ශන් යලයයට 4ක් පමණයි. අපි සපයන්ශන් යලයයට 4ක් නිසා 

අපට මිල පිළිබඳව .යලම බලපෑමක් කරන්නට පුළුවන්කමක් 

නැහැ.  

ගරු අනුර ිනසානායක මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා .යනවා වාශේම 

ශමතැන ශපොඩි ර ්නයකුත් තිශබනවා  නැත්ශත් නැහැ. ඒ 

පැත්ශතන් මිල අක් ශවනවා වාශේම ශමොකක් ශහෝ ජ්ාවාරමකුත් 

ශවලා තිශබනවා. ශමොකය  ක රුන් ශහෝ ඉන්ිනයාවට 

විය ලනාමශයන් ගම්මිරිස් ්නයනය කරනවා නම් ඒකට යලයයට 

103ක බද්යක් අය කරනවා. විය ලනාමශේ ගම්මිරිස් ශටොන් නකකට 

ඇශමරිකානු ශඩොල්බ 4 000ක් ශගවලා ගත්තත් ඒක ඉන්ිනයාවට 

නන විට වි ාල මුයලක් බවට පරිව්බතනය ශවනවා. නමුත් 

ලාකාශවන් ඉන්ිනයාවට යවන ගම්මිරිස්වලට duty නකක් නැහැ. ඒ 

නිසා අපට ඉන්ිනයානු ශවශළය ශපොශළා ශහොඳ මිලක් ලබා ගන්නට 

පුළුවන්. ඔබතුමා .ේවා වාශේම ලාකාවට ඇවි් ලා තිශබන 

රමාණය  අපි import කරලා තිශබන රමාණය ශටොන් 4  යි. 

අශක යත්ත අනුව අපි export කරලා තිශබන රමාණයයි  

ඉන්ිනයාශේ යත්ත අනුව ඉන්ිනයාවට ලාකාශවන් ඇවි් ලා තිශබන 

රමාණයයි බැලුවාම ශටොන් 0 000ක් පමණ වැඩියි. ඒ වාශේම 

විය ලනාමශයන් ලාකාවට නවූ රමාණය ව ශයන් විය ලනාමශේ 

වි ාල රමාණයක් සඳහන්ව තිශබනවා. නමුත්  ලාකාවට නශහම 

රමාණයක් ඇවි් ලා නැහැ. ශම් සම්බන්ධශයන් මම සාකච්ඡා 

කළා. Ceylon Chamber of Commerce නශක් නිලධාරින් 

ශගන්වා  ඒ වාශේම Sri Lanka Customs නශක් නිලධාරින් 

ශගන්වා ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරලා  ඉන්ිනයාශේ අශක 

High Commission  නකටත් මම ශම් සම්බන්ධශයන් .ේවා. ඒ 

වාශේම ඉන්ිනයාවටත් මම .ේවා  "අශක රයටන් නන ගම්මිරිස්වලට 

quarantine certificate නකක් නැතිව ඒවා නකක්වත් භාර ගන්න 

නපා." .යලා. ශමොකය  මට ඉන්ිනයාශවනුත් ශම්ක නවත්වන්න 

අව ය කරලා තිශබනවා. මීය ට අයාළව ක රු හරි ශහොරකමක් 

කරනවා නම්  ඒ සම්බන්ධශයන් පරීක්යණයක් කරන්න .යලා 

මම CID නකටත් ලියා තිශබනවා. ශමොකය  අශක රටට ගම්මිරිස ්

නන්ශන් නැතිවත් ඉන්ිනයාවට අශක ගම්මිරිස් ශතොග ගිහි් ලා 

තිශබනවා. ඒ .යන්ශන් සමහර ශවලාවට නැේ සමාගමක් නක්ක 

ක රු හරි නකතු ශවලා නතැන ශමොකක් හරි ූලට වයාපාරයක 

ශයිනලා ඇති. ඒක අපි ශවනම ශහොයනවා.  

ඇත්තටම අපි ගම්මිරිස් ශගොවියාට .යලම සහනාධාරයක් ලබා 

ශයන්ශන් නැහැ. ගම්මිරිස්වලින් අපට වි ාල මුයලක්; වි ාල 

අපනයන අයායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කුළු බක්වලින් 

ඉලක්ක කරලා තිශබනවා  රුපිය්  බිලියන නක හමාරක්. ඒ 

.යන්ශන් ශඩොල්බ මිලියන 1 400ක්. ගරු කාානායකතුමනි  කුළු 

බක්වලින් අපට වි ාල ්යායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ශත්වලින් 

අපට ලැශබන්ශන් ශඩොල්බ මිලියන 1 300යි. අපට අශක කුළු 

බක්වලින් ශඩොල්බ මිලියන 1 400ක විභවයකට යන්න අවස්ාාව 

තිශබනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම අශක අමාතයාා ශයන් අය 

ගම්මිරිස් වගාව ර ලිත .රීම සඳහා වි ාල වැඩසටහනක් කර 

ශගන යනවා.  

343 344 

[ගරු  අනුර ිනසානායක  මහතා  
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යැන් අපි කුඩා ශගවතුවලට ගම්මිරිස් පැළ  ලබා ශයන 

වැඩසටහන වි ාල ව ශයන් කර ශගන යනවා. නතශකොට 

සාමානය ශගොවීන්ට අපි යලයයට 40ක මුයලකට ගම්මිරිස ් පැළ 

ශයනවා. පමගිය අ රුද්ශද් මිලියන 90ක ගම්මිරිස ්පැළ අපි විකුණා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම  අපි ගම්මිරිස් පැළ නිකම් ලබා දීලාත් 

තිශබනවා. ශවන අ රුු වල ගම්මිරිස් පැළ හිශටේවාට වඩා අපි ගිය 

අ රුද්ශද් පස් වනණය.න් ගම්මිරිස් පැළ හිටවා තිශබනවා. ඒ අනුව 

අපි ඉිනරිශේදීත් වි ාල ගම්මිරිස ් නිය්පායනයක් බලාශපොශරොත්තු 

වනවා.  

ඒ සඳහා මම Cabinet Paper නකක් ඉිනරිපත් කරලා  ගම්මිරිස ්

යලයයට 04ක රමාණයක් ගන්න ශයෝජ්නා කළා. නමුත් මම 

හිතන්ශන් නැහැ  අපට යලයයට 04ක් ගම්මිරිස ්ගන්න අව ය ශවයි 

.යා. 

ගරු කාානායකතුමනි  ඉතිහාසය ගත්ශතොත්  වැඩිම ව ශයන් 

අප වී අරශගන තිශබන්ශන් අශක නිය්පායනශයන් යලයයට  ක් 

විතරයි. යම් වී රමාණයක් රජ්ශයන් ගන්නශකොට  අනික් 

ගැනුම්කරුශවෝ ඒ වී අරශගන ඉවර ශවලා වී මිල ස්ාාවරත්වයකට 

පත් ශවනවා. ඒ නිසා අප ශහොඳ ගම්මිරිස් grade කරලා  රුපිය්  

900ක ස්ාාවර මුයලකට ගන්න මම කැබින ල මඩුඩලශයන් අවසර 

ඉ් ලුවා. මශේ අමාතයාා ය බැාකුශවන් ණයක් අරශගන ඒ 

ගම්මිරිස් ගන්න අවසර ඉ් ලුවාට  අවාසනාවකට වාශේ ඒකට 

අශක යන්ත්රණයක් නැහැ .යා මුය්  අමාතයාා ශයන් අපට ඒ 

අයශේ නිරීක්යණ නවා තිුදණා. ඒ අනුව මම ඊශේ කැබින ල 

ප්රිකාවක් ඉිනරිපත් කළා  අප ශවනම යන්ත්රණයක් හයනතුරු මශේ 

අමාතයාා ශේ තිශබන මුය් වලින් ශකොටසක් ශවන් කරලා 

ඒශකන් ශම් අ රුද්ශද් ගම්මිරිස් මිලදී ගන්න. ශම් කටයුත්ත 

ඉක්මන් .රීශම් අරමුණින් ඊශේ අශක අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා 

ඇමතිවරු පස්ශයශනකුශගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. ලබන 

සතිශේ ශම් සඳහා කැබින ල අනුමැතියත් ලබාශගන  මම ශගොවීන්ට 

ශපොශරොන්ු   ුම පරිින අපට ගම්මිරිස් මිලදී ගන්න පුළුවන් ශවයි 

.යා මම වි ්වාස කරනවා.  

ශම් පිළිබඳව යම් වැඩ පිළිශවළක් මශේ අමාතයාා ශයන් 

ක්රියාත්මක කර තිශබනවා. ගරු අනුර ිනසානායක මන්ත්රීතුමනි  

ඔබතුමා ඉන්න මතශේ තමයි මමත් ඉන්ශන්. සාමානයශයන් 

ගම්මිරිස් අස්වැන්න නනශකොට මිනිමන් ණය ශවලා තමයි ඉන්ශන්. 

නම නිසා මිනිමන්ටත් ඉක්මනට මුයලක් අව ය කරනවා. සමහර 

ශවලාවට ඔබතුමායි  මමයි ඉන්න තැන අශකම කැබින ල 

මඩුඩලශේ ඇමතිවරු නැති නක ගැන මම කනගාටු ශවනවා.  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ගරු අනුර ිනසානායක මන්ත්රීතුමා පැහැිනලි 

.රීමක් කර ගන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඔබතුමා ූ යානම්ය? 

 

 ු ායා  ෙගේ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ඔේ. 
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ශමහි සැබෑ තත්ත්වය පැහැිනලි .රීම ගැන ගරු ඇමතිතුමාට 

මා ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාත් 

විශ ායශයන්ම යන්නවා  කරුාගා ජ්ාවාරම යලද්ධ වන්ශනත්  

ගම්මිරිස් ජ්ාවාරම යලද්ධ වන්ශනත් ශම් නියහස් ශවශළඳ ගිවිමමට 

මුවා ශවලා බව. ඒ ගිවිමශමන් ලාකාවට තිශබන වායලය ශමොකක්ය? 

ශමය ජ්ාවාරම්කරුවන් කීපශයශනක් අතට ගිහින් තිශබන්ශන්. නහි 

අනික් රතිලලය ශලස ගම්මිරිස්වලට යලද්ධ ශවලා තිශබන ශයය 

තමයි  ඒවා අපනයනය කරනවා ශවනුවට ලාකාශේ ශවශළඳ 

ශපොළට ඇවිත් තිබීම. ගරු කාානායකතුමනි  මම සහතික කරනවා 

මිද්ශයනිශේ ශවශළඳ ශපොශළා පිට රයටන් ්නයනය කරන ලය 

ගම්මිරිස් තිශබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා .යූ පරිිනම නයත් 

අශක ශවශළඳ ශපොශළා ගම්මිරිස් මිල පහත යාමට ශහාතු සාධක 

ශවලා තිශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි  විශ ායශයන්ම ශම් සඳහා වියය භාර 

අමාතයවරශයක් පත් කරලා බලාශපොශරොත්තු  ශඩු ශම් ක්ශයාත්රය 

පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් ශයොමු කරවීම ශවන්න පුළුවන්.  

ගම්මිරිස් ශගොවීන් මුහුණ දී යලයටන ගැටලුවලට විසඳුම් ශසවීම සඳහා 

නතුමා වියලන් ඉිනරිපත් කරන ලය ශයෝජ්නාවලට කැබින ල 

මඩුඩලය හරස් ශවනවා .යා යැන් නතුමාම පා්බලිශම්න්තුවට 

ඇවිත් .යනවා නම්  ගම්මිරිස් ශගොවීන්ශේ  - 
 

 ු ායා  ෙගේ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කාානායකතුමනි  කැබින ල මඩුඩලශේ ක රුවත් ඒකට 

හරස්  ශඩු නැහැ. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි   නතුමා ර ්නය අහලා අවසාන  ණාම 

පිළිතුර ශයන්න. 

 
 ු ායා  ෙගේ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ශහොඳයි. 
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කාානායකතුමනි  මා අවසන් කරන්නම්. කැබින ල 

මඩුඩලශේ රඩුක්ව ශහෝ ජ්ාවාරම් කරුවන්ශේ ර ්නය ශනොශවයි 

- 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ර ්නය අහන්න. 
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ශගොවි ජ්නතාවට ගම්මිරිස්වලට සාධාරණ 

මිලක් ලබා දීමට ඔබතුමා කවයා වන විට කටයුතු කරනවාය .යා 

මා යැනගන්න කැමැතියි. 
 

 ු ායා  ෙගේ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொ கைமக) 

(The Hon. Daya Gamage) 

ගරු කාානායකතුමනි  කැබින ල මඩුඩලශේ ක රුවත් 

ශම්කට හරස්  ශඩු නැහැ  විරුද්ධ  ශඩුත් නැහැ. නමුත්  නකම 

ර ්නය වී තිශබන්ශන් අශක ශම් තිශබන යාන්ත්රණයත් නක්ක ශම් 

සඳහා වැය වන කාලය සම්බන්ධවයි. සමහර ශවලාවට අපි  

ගන්නා තීරණ ත් ලු ශවලා පිටුපසට යන නක ගැනයි අපට 

කනගාටුව තිශබන්ශන්. නශහම නැතිව කැබින ල මඩුඩලශේ 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ක රුවත් ශම්කට විරුද්ධ  ශඩු නැහැ. ශමොකය  නිලධාරින් ලියන 

ශද්ව්  නක්ක ගත්තාම- [බාධා .රීමක්  ඒ නිසයි ඇමතිවරුන් පස ්

ශයනකුශගන් යුත් කමිටුවක් පත් කරන්න ජ්නාධිපතිතුමා තීරණය 

කශළා. 
  

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

රධාන කටයුතු ්රම්භශේදී ශයෝජ්නා පිළිබඳ යැනුම් දීම. 

 
පාර්ලිගම්්දතුගේ රැස්වීම් 

பொரொளுைன்ற அைர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
 ු නිෙල් සරිපාල ා සල්වා ෙහසතා (ප්රවාහසන  හසා සවිල් 

ගුව්ද ගසේවා අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - மபொக்குவரத்து 

ைற்றும் சிவில் விைொனச் மசமவகள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගරු කාානායකතුමනි  පා්බලිශම්න්තුශේ  සභානායකතුමා 

ශවනුශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජ්නාව ඉිනරිපත් කරනවා: 

"පා්බලිශම්න්තුශේ ස්ාාවර නිශයෝග අාක .හි විධිවිධානවල සහ 

001).03.0  වැනි ිනන පා්බලිශම්න්තුව වියලන් සම්මත කරන ලය 

ශයෝජ්නාශේ කුමක් සඳහන්ව තිුදණය  අය ිනන රැස්වීම් පැවැත්ශවන කාල 

ශේලාව පූ. භා. 10.30 යලට අ. භා. 10.30 යක්වා ය  අ. භා. 1.30 යලට අ. භා. 

).30 යක්වා ය විය යුතු ය.  පූ. භා. 11.30 ට පා්බලිශම්න්තුශේ ස්ාාවර 

නිශයෝග අාක .(4  ක්රියාත්මක විය යුතු ය.  අ. භා. ).30ට කාානායකතුමා 

ර ්නය ශනොවිමසා පා්බලිශම්න්තුව ක්  තැබිය යුතු ය."      

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 ු නිෙල් සරිපාල ා සල්වා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු කාානායකතුමනි  "පා්බලිශම්න්තුව යැන් ක්  තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජ්නා කරනවා. 
 
ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව ක්  තබන අවස්ාාශේ ශයෝජ්නාව ඉිනරිපත් .රීම  ගරු 

බන්ු ල වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා. 

රාජය මූලය අර්බුාය 
அரசொங்க நிதி தநருக்கடி 
STATE FINANCIAL CRISIS 

 
[අ.භා. 10.11  

 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කාානායකතුමනි  සභාව ක්  තබන අවස්ාාශේ මා පහත 

සඳහන් ශයෝජ්නාව ඉිනරිපත් කරනවා: 

“ව්බය 001) ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව වියලන්ය  මුය්  අමාතයාා ය වියලන්ය  

පා්බලිශම්න්තුවට පිළිගන්වනු ලැබූ වා්බෂික වා්බතාවන්ට අනුව  0014 

ව්බයයට සාශකක්යව  රශටහි සමස්ත නිමැ ම  ්යායම  ශසාවා නියුක්තිය  

මිල ම ලටම  ශග ම් ශ ායය  ඉතුරුම්  ්ශයෝජ්න වැනි සා්බව ්්බථික 

වි ලයයන්හි  මවිශ ාය අහිතකර අපගමන තත්ත්වයක් සාඛ්යා යත්ත වවන 

මඟින් ඉතා පැහැිනලිව යක්වා ඇත. 

2015  001) ශයව්බයය තුළ රාජ්ය ූලලය කළමනාකරණය අකා්බයක්යම 

වීශමන්  ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනශතහි විධිවිධානයන් ඉටු 

.රීමට රජ්ය අශපොශහොසත් වී ඇති බැවින්ය  

2016 මුය්  අමාතයාා ශේ වා්බෂික වා්බතාශවහි 3 4 පිටුශවහි යක්වා ඇති 

පරිින  රජ්ශේ මුළු බැරකම් යළ ශද්ශීය නිය්පායනශයන් යලයයට  0 

ශනොඉක්මවිය යුතු  වත්  නම අනුපාතය යළ ශද්ශීය නිය්පායනශයන් 

යලයයට  3.3ක් බව රජ්ශේ විගණකාධිපතිවරයාශේ නිරීක්යණය වී ඇති 

බැවින්ය  

ශමම භයානක රාජ්ය ූලලය අ්බුදයය විසඳීශමහිලා ශ්රී ලාකා පා්බලිශම්න්තුව 

ක්යණික  ලලයායී පියවර වහා ගත යුතු බවට ශමම ගරු සභාවට ශයෝජ්නා 

කරනවා." 

ගරු කාානායකතුමනි  ශමම ගරු සභාවට ්ඩුක්රම 

වයවස්ාාශේ 14  වැනි වයවස්ාාව අනුව මුය්  පිළිබඳ සම්පූ්බණ 

බලය පැවරී තිශබනවා. 

ඒ අනුව පා්බලිශම්න්තුවට වියටන් විට වා්බතා ඉිනරිපත් කරනවා. 

ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනශත් වා්බතාව   මුය්  

අමාතයාා ශේ වා්බෂික වා්බතාව  ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව වියලන් 

ඉිනරිපත් කරන වා්බතාව ශම් ගරු සභාවට ඉිනරිපත් කරනවා. ඒ 

තුළින් රශ ල සමස්ත නිමැ ම  ්යායම  ශසාවා නියුක්තිය  මිල 

ම ලටම  ශග ම් ශ ායය  ඉතුරුම්  ්ශයෝජ්නය වැනි සා්බව ්්බථික 

වි ලයයන්ට ශකොයි ්කාරශේ බලපෑමක්  ණාය .යලා 

තිශබනවා. ඒක පැහැිනලිව සාඛ්යා යත්ත සහිතව යක්වනවා. ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකු වා්බතාව අනුව රශ ල රගතිය යක්වන මිනුම්යු,  

ජ්ාතයන්තර හා ශද්ශීය ව ශයන් පිළිගන්නා මිනුම්යු, අරශගන ඒ 

මිනුම්යු, 40.න් හතක් හැර අශනක් මිනුම්යු, 44ක්ම 0014ට 

සාශකක්යව 001) ව්බයශේදී ්පම ගමන් .රීමක් තිශබනවා.  

රශ ල නිය්පායනය වැයටලා තිශබනවා. ඒක පුද්ගල ්යායම අක් 

ශවලා තිශබනවා. ශසාවා වියුක්ත අනුපාතය -විරැ.යාශේ 

අනුපාතය- වැඩි ශවලා තිශබනවා. උද්ධමනශේ අනුපාතය 

සාශකක්යව වැඩි ශවලා තිශබනවා. විශද්  සාචිත පහත වැයටලා 

තිශබනවා. රුපියශ්  අගය අක් ශවලා තිශබනවා. ජ්ාතික ඉතුරුම් 

අක් ශවලා තිශබනවා. ්ශයෝජ්නය අක් ශවලා තිශබනවා. ණය 

බරතාව වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ යලයලුම සාඛ්යා යත්ත අනුව ඒ 

ය්බ ක 40න් හතක් හැර ය්බ ක 44ක්ම  0014ට වඩා 001) යක්වා 

්පම ගමන් .රීශමන් -තිුදණාට වඩා පස්සට යාශමන්- යරුුම 

්්බථික කඩා වැටීමක් පිළිබඳව ශම් වා්බතා ශයකම පැහැිනලි 

කරනවා. ඒක නිසා අපි ශම් ගරු සභාවට ශයෝජ්නා කරන්ශන් 

0014  001) .යන ව්බය ශයශක්ම සමස්ත ්්බථිකශේ ඇති ශවලා 

347 348 

[ගරු  යයා ගමශේ  මහතා  
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තිශබන වයසනකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව විභාග කර බැලීම සඳහා 

පා්බලිශම්න්තුව වියලන් ශත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයි 

.යලා. මක් නිසාය යත්  පා්බලිශම්න්තුව ශනොමෙ යවලා  

පා්බලිශම්න්තුවට අසතය රකා  කරලා  සමහර කැබින ල ඇමතිවරු 

පවා අපහමතාවට පත් ශවන ශලස තමයි ශම් මුය්  ශවන් .රීම් 

කශළා.  

ගරු කාානායකතුමනි  මම උයාහරණයක් ශලස ශම් කාරණය 

යක්වන්න කැමැතියි. අය වැය ශ් ඛ්න අවස්ාාශේදී තිුදුම රධාන 

ර ්නය තමයි අය වැය ශ් ඛ්න වැරැද්දීම; අය වැය ශ් ඛ්නය 

සම්බන්ධශයන් පා්බලිශම්න්තුවට අසතය සාඛ්යා යත්ත ඉිනරිපත් 

.රීම. උයාහරණයක් ව ශයන් ශම් කාරණය .යන්න පුළුවන්. 

001) ව්බයශේදී අධයාපන අමාතයාා යට රුපිය්  බිලියන 003ක් 

ශවන් කළා. 

අ.ල විරාේ කාරියවසම් මැතිතුමා තමයි අධයාපනය බාරව 

ඉන්න ඇමතිතුමා. අය වැය හයන ශකොට මුය්  අමාතයවරයා 

නතුමාට .යනවා  "ඔබතුමාශේ අමාතයාා යට රුපිය්  බිලියන 

003ක් ශවන් කර තිශබනවා." .යලා. ශම්ක ලාකා ඉතිහාසශේ 

අධයාපනයට ශවන් කර තිශබන ශලොකුම මුය්  රමාණයයි. 001) 

ව්බයය සඳහා ඉිනරිපත් කරලා තිශබන මුය්  අමාතයාා ශේ "කා්බය 

සාධන වා්බතාව" මම ශම් අවස්ාාශේදී සභා ත* කරනවා. 

ඒ වා්බතාවට අනුව වියයම් කරලා තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 

)4යි. වියයම් ශනොකළ රමාණය රුපිය්  බිලියන 13 යි. වියයම් 

කළ රමාණය වාශේ ශයවනණයකටත් වඩා වැඩි රමාණයක් වියයම් 

කරලා නැහැ. ශමතැනදී කාටය ර න්ය ඇති ශවන්ශන්? නතශකොට 

හිශතනවා  ශම් යලයලු වයාපෘති කරගන්න බැරි ඉතාම 

අකා්බයක්යම අධයාපන ඇමතිවරයා නතුමා .යලා. ශමොකය  අය 

වැශයන් ශවන් කරපු මුය් වලින් යලයයට 30යි වියයම් කරලා 

තිශබන්ශන්. රුපිය්  බිලියන 003ක් ශවන් කරලා  රුපිය්  

බිලියන )4යි වියයම් කරලා තිශබන්ශන්. ශවන් කළ මුයලින් 

යලයයට 30යි වියයම් කරලා තිශබනවා. ශම්ක අධයාපන 

අමාතයවරයාශේ වරයක් ශනොශවයි. මුය්  අමාතයාා ය අශත් නැති 

මුයලක් නතුමාට ශයනවා .යලා ශපොශරොන්ු  ශවලා දීලා නැතුව  

ශම් පා්බලිශම්න්තුව ශනොමෙ යැවීමක් කරලා තිශබනවා. අධයාපන 

අමාතයාා ශේ පුනරාව්බතන හා රාේධන වියයම් ව ශයන් රුපිය්  

බිලියන 003ක් ශවන් කරනවා .යලා මුළු සභාවම ශනොමෙ යවන 

අය වැය ශ් ඛ්නයක් ඉිනරිපත් කරලා තිශබනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි  "කා්බය සාධන වා්බතාව 001)" 

අරශගන බලන්න. නම වා්බතාශේ තිශබනවා  අය වැය ශ් ඛ්නය 

හරහා ශසෞඛ්ය අමාතයාා යට රුපිය්  බිලියන 1.9ක් ශවන් කර 

තිශබන බව. නමුත්  වියයම් කරලා තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 

13)යි. රුපිය්  බිලියන 43ක් වියයම් කරලා නැහැ. ශසෞඛ්ය  

ශපෝයණ හා ශද්ශීය ෛවයය අමාතය රාජිත ශසානාරත්න මැතිතුමා 

ඒ මුය්  වියයම් කරලා නැතුව ශනොශවයි. නතුමාට රුපිය්  බිලියන 

43ක් මුය්  අමාතයාා ශයන් දීලා නැහැ. ඒ වාශේම  උසස ්

අධයාපන හා මහාමා්බග අමාතයාා යට රුපිය්  බිලියන 031ක් අය 

වැශයන් ශවන් කර තිුදණා. සතය ව ශයන්ම වියයම් කරලා 

තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 194යි. රුපිය්  බිලියන 3)ක් වියයම් 

කරලා නැහැ. අ.ල විරාේ කාරියවසම් ඇමතිතුමාශේ අධයාපන 

අමාතයාා ශේ කා්බය සාධනය යලයයට 30යි. ශසෞඛ්ය 

අමාතයාා ශේ කා්බය සාධනය යලයයට .4යි. උසස් අධයාපන හා 

මහාමා්බග අමාතයාා ශේ කා්බය සාධනය  4යි.  

මම ශම් වැයගත් අමාතයවරු තිශයශනක් ගැන පමණයි සඳහන් 

කශළා. ශම් ්ඩුක්ව ශගන යාම සඳහා වි ාල ශවශහසක් යරන 

අධයාපන ඇමතිවරයාටත්  රාජිත ශසානාරත්න ඇමතිවරයාටත්  

ලක්ය්මන් .රිඇ් ල ඇමතිවරයාටත් සලකන්ශන්  ශමශහම නම්   

අශනක් සාමානය ඇමතිවරුන්ට හා සාමානය මන්ත්රීවරුන්ට ශම් 

අය වැශයන් මුය්  ශවන් කරනවා .යන නක වයාජ්යක්. ගරු 

කාානායකතුමනි  ඒ නිසා අපි ඔබතුමාට ශම් ර ්නය ඉිනරිපත් 

කළා. ගරු කාානායකතුමා ව ශයන් පා්බලිශම්න්තුවට පැවරිලා 

තිශබන වගකීම අනුව මුය්  අමාතයවරයා පා්බලිශම්න්තුව ශනොමෙ 

යැවීම කරනවා .යලා වි ්වාසභාගයකුත් ශම් නයාය පත්රශේ 

ඉිනරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒ අවස්ාාශේදී මුය්  ඇමතිවරයා 

සම්බන්ධශයන් ශම් පා්බලිශම්න්තුව මැිනහත්  ණා නම්  අය තිශබන 

ර ්න ශම් ්කාරයට නි්බමාණය වන්ශන් නැහැ. ඒ අවස්ාාශේදී 

තමුන්නාන්ශසාලා අපට බැන්නා මිස ූලලය කළමනාකරණය 

පැත්ශතන් නය නිවැරැින කර ගැනීමට උත්සාහ යැරුශේ නැහැ. නහි 

රතිලලය තමයි ශම් වන විට ඇති ශවලා තිශබන්ශන්.  

අශනක් රධාන කරුණ තමයි ශම් රශ ල ණය බරතාව පිළිබඳව 

යැවැන්ත අ්බුදයයක් ඇති වීම. 0001 ව්බයශේදී රනි්  විරමයලාහ 

මැතිතුමා අග්රාමාතයතුමා ව ශයන් රට භාර ගත් අවස්ාාශේදී  

නියහයලන් පම ලාකා ඉතිහාසශේ වි ාලතම  යැවැන්තම ණය 

අ්බුදයයට නතුමා මුහුණ ු න්නා. නතුමා ජ්ාතිය අමතා ශම් ගරු 

සභාශේදීත්  ශම් ගරු සභාශවන් පිටතදීත් .ේවා  "මශේ හෘයය 

සාක්ෂියට නකෙවත්  අවාකවත් මම රශ ල පවතින ඇත්ත තත්ත්වය 

.යන්න ඕනෑ" .යා.  

ලාකා ඉතිහාසශේ ්්බථිකශේ රධාන තත්ත්වයන් තුනක් නක 

වර ඇති ශවලා තිශබන්ශන් 0001 ව්බයශේදීයි. ශමොනවාය ඒ 

තත්ත්වයන් තුන? නක   ජ්ාතිශේ නිය්පායනයට වඩා ශනොපියවූ 

රාජ්ය ණය රමාණය වැඩියි. ශයක  රජ්ශේ මුළු ්යායම ණය වාරික 

හා ශපොලිය ශගවන්න රමාණවත් ශනොවීම. තුන  ශම් ශයකම 

නකවර යලද්ධ ශවලා තිශබන රාම අවස්ාාව ශමය වීම. නතුමා 

ඉතාම පැහැිනලිව නය ශම් පා්බලිශම්න්තුශේදීත්  පිටතදීත් .ේවා.  

ණය පිළිබඳව ජ්ාතයන්තරව පිළිගන්නා අනුපාතය තමයි රාජ්ය 

ණය අනුපාතය. ශනොපියවූ රාජ්ය ණය ඉශරන් උඩට යාලා යළ 

ශද්ශීය නිය්පායනය ඉශරන් යටට යාලා ඒ ගණන  100න් වැඩි 

කළාම නන උත්තරය වන රාජ්ය ණය අනුපාතය 0001 ව්බයශේදී 

103යි; 0000 ව්බයශේදී 104යි; 0003 ව්බයශේදී 100යි; 0004 

ව්බයශේදී 100යි.  

නම ව්බයවල ශමශසා රාජ්ය ණය පැවතීම නිසා ූලලය 

කළමනාකරණය සම්බන්ධශයන් ශම් පා්බලිශම්න්තුශේ ශගන 

තිශබන ඓතිහායලක වැයගත්ම තීන්ු ව ගන්න රනි්  විරමයලාහ 

අග්රාමාතයතුමාට යලද්ධ  ණා. කුමක්ය ඒ තීන්ු ව? ඒ  0003 අාක 03 

යරන ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනත නමින් ශවනම 

පනතක් ශගන ඒමයි. ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනත අනුව  

යැන් ඕනෑ ඕනෑ විධියට රජ්යට ණය ගන්න බැහැ. නයට සීමාවන් 

තිශබනවා. මාස හශයන් හයට ශම් පා්බලිශම්න්තුවට වා්බතා 

ඉිනරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ශවනස ඇති කශළා රනි්  විරමයලාහ 

අග්රාමාතයතුමායි. ශමොකය  ලාකා ඉතිහාසශේ ශලොකුම ණය 

අ්බුදයය තිුදශඩු ඒ අවස්ාාශේ නිසා අගමැතිතුමාට යලද්ධ  ණා  

ශවනම නීතියක් ශගන නන්න. පළමුවන වතාවට ශම් 

පා්බලිශම්න්තුව ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනත ශගනාවා. 

ඊට පමව ඒ වගකීම පැවරුශඩු කාටය? මහින්ය රාජ්පක්ය 

ජ්නාධිපතිවරයාට ඒ වගකීම ඉයට් කරන්න පැවරුණා. ඇයි ඒ? 

0004 ව්බයශේ ඉඳන් මුය්  ඇමති මහින්ය රාජ්පක්යයි. නතුමාට 

තිුදණා  වි ාල ර ්න හා අභිශයෝග රාශියක්.  
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————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්බලිශම්න්තුව 

මුහුු  ශවරශළන් තුශනන් ශයකක්  මහ ශපොශළොශවන් තුශනන් 

නකක් ශවනම රටක් ශලස කඩා ගැනීශම් ත්රස්තවායශේ ඉතාම 

යරුුම  ම්ශ් ච්ඡ යුය අ්බුදයය තිුදණා. මනාමිශයන් විනා  ශවලා 

තිුදුම රට නැවත සම්පූ්බණශයන් ශගොඩ ගැනීම පිළිබඳ 

අභිශයෝගය තිුදණා. ශලෝකශේ ශත්  බැරලයක මිල ඇශමරිකානු 

ශඩොල්බ 10.ට ඉහළ ගිහි් ලා  ශලෝක ඛ්නිජ් ශත්  අ්බුදයයක් ඇති 

ශවලා තිුදණා. මුළු ශලෝකශේම අ රුු  තිහකට පමව ඇති  ුම 

ශලෝක ්හාර අ්බුදයයක් තිුදණා. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳයි. තව විනාඩි පහ.න් කාාව අවසන් කරනවා  ගරු 

කාානායකතුමනි.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තව විනාඩි තුනයි තිශබන්ශන්. විනාඩි පහක් ගන්නවා නම් 

ශවනත් මන්ත්රීවරශයකුශේ ශවලාව අරශගන ශවලාව adjust 

කරන්න ශවනවා.  

 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඊළෙට  ශලෝක ූලලය අ්බුදයය තිුදණා. රාජ්ය ණය අ්බුදයය 

තිුදණා. ඒ යලයලු අ්බුදය තිබියදීත් අ රුු  10ක් ශම් රට පාලනය 

කරලා ඉවර ශවනශකොට ණය අනුපාතය යලයයට .0..ට අක් 

.රීශම් කා්බය භාරය කළා. තමුන්නාන්ශසාලා ්ඩුක්ව භාර 

ගත්තා. ්ඩුක්ව භාර ගත්තාට පමව ඉවක් බවක් නැතුව ෛවරී 

ශච්තනාශවන් විතරක් යලයලු තීන්ු -රතිපත්ති ගන්න පටන් ගත්තා. 

නහි රතිලලයක් ශලස අසාමානය ශලස ණය ගන්න පටන් ගත්තා. 
නශහම ණය අරශගන යලයයට  3.3 යක්වා රජ්ශේ ණය බර වැඩි වූ 

බව විගණකාධිපතිවරයාශේ වා්බතාශේ සඳහන් වන මුය්  

අමාතයාා ශේ 001) වා්බෂික වා්බතාශේ 3 4වන පිටුව මා ශම් 

අවස්ාාශේදී සභා ත* කරනවා.  

ඒ අනුව තිශබන රධාන ර ්නය මම .යන්නම්. ජ්ාතිශේ 
ණයබරතාව තිශබන්න ඕනෑ  යලයයට  0යි. රජ්ශේ 

විගණකාධිපතිතුමා .යනවා  නය යලයයට  3.3ට වැඩි ශවලා 
තිශබනවා .යලා. නතශකොට ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  

පනත සම්පූ්බණශයන්ම උ් ලාානය ශවලා තිශබනවා. නතශකොට 
මුය්  අමාතයතුමා ඉ් ලා අස් ශවන්න ඕනෑ කවයාය? 

විගණකාධිපතිතුමා ශම් වා්බතාව ඉිනරිපත් කළ යවශසාදී. ශමොකය  

රශ ල නීතියක් තිශබනවා  ූලලය කළමනාකරණ (වගකීම  පනත 

අනුව රශ ල -ජ්ාතිශේ- ණය බර තිශබන්න ඕනෑ  යලයයට  0යි 

.යලා. යලයයට  0ක්ව තිශබන්න ඕනෑ අගය යලයයට  3.3ක්ව 

තිශබනවා. ශම් වා්බතාව තමුන්නාන්ශසාලා යලයලු ශයනාටම ලැබී 

තිශබනවා. ශම් පා්බලිශම්න්තුවට ශම්ක වි ාල අභිශයෝගයක්. 

ශමොකය  පා්බලිශම්න්තු පනත්වලින් සම්මත කරලා තිශබන 

නීතියට පටහැනිව ශවනත් ක්රියා යලු  ශවලා තිශබනවා නම්  රශ ල 

්්බථිකය කළමනාකරණය කරන්ශන් ශකොශහොමය?  

ගරු කාානායකතුමනි  වි ාලම ර ්නය තමයි රුපියල 

අවරමාණය වීම නිසා පමණක් 0014 ව්බයශේදී ජ්ාතිශේ ණය බර 

රුපිය්  බිලියන 0 4.න් වැඩි වී තිබීම. 001) වසශ්බදී රුපියල 

බා් ු  වීම නිසා ජ්ාතිශේ ණය බර වැඩි ශවලා තිශබනවා  රුපිය්  

බිලියන 1 ).න්. ඒ අ රුු  ශයශක් විතරක් රුපියල බා් ු  වීම 

නිසා ජ්ාතිශේ ණය බර වැඩි ශවලා තිශබනවා  රුපිය්  බිලියන 

4.1.න්. මත්තල වනවන් ශතොටුශපොළ  හම්බන්ශතොට වරාය  

අකුශ්බශගොඩ ්රක්යක ූලලස්ාාන සාකී්බණය  ශනළුම් කුලුන  

හම්බන්ශතොට ජ්ාතයන්තර සම්මන්ත්රණ  ාලාව  ූ රියවැව 

ක්රීඩාාගණය   තාක්යණික උයයානය ්දී යලයලු ශද් හයන්න වැය 

ශවලා තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 300යි.  

වරාය  වනවන් ශතොටුශපොළ ්දී ඒ යලයලු ශද් හයන්න වැය ශවලා 

තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 300යි. ශම් අ රුු  ශයශක් රුපියල 

බා් ු  වීම නිසා ණය වැඩි වීම විතරක් රුපිය්  බිලියන 4.1ක් 

ශවනවා.  හම්බන්ශතොට වරාය  මත්තල වනවන් ශතොටුශපොළ 

විකුණා ශගන කන්න හරි තිශබනවා. නිකම්ම රුපියල බා් ු  වීම 

නිසා ජ්ාතිශේ ණය බර රුපිය්  බිලියන 4.1.න් වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාශේ 000 පිටුව සහ 034  

පිටුව බලලා ශම්කට උත්තරයක් .යන්න. නශහම  ශඩු නැද්ය? 

ශම් ශබොරු ශන්ය කරන්ශන්?  

ගරු කාානායකතුමනි  ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීශමන් පමණක් 

ඉතිරි  ුම මුයල තිශබනවා. අශක කාලශේ ශලෝක ඛ්නිජ් ශත්  

අ්බුදයය  යටශත් ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට ඇශමරිකානු ශඩොල්බ 

මිලියන 449.ක් වැය  ණා. මුළු ්යාත වියයශමන් යලයයට 04ක් 

ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වන්න වැය  ණා. 0014 වසශ්බ ශලෝක ශත්  

මිල අක්  ණා; ගෑස් මිල අක්  ණා; යකඩ මිල අක්  ණා; වාශන් 

මිල අක්  ණා; කලැයටනම් මිල අක්  ණා; .රි පියට මිල අක්  ණා. 

ශලෝකශේ යලයලු භාඩුඩවල මිල කඩා ශගන වැටුණා. නහි 

රතිලලයක් ශලස 0014 වසශ්බ ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට වැය 

 ශඩු ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 0 .00යි.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාලයක් 

තිශබන්ශන්.  

 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නතශකොට ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට වැය   ඇශමරිකානු 

ශඩොල්බ මිලියන 1  9.ක් ඉතිරි  ණා. 0014 ව්බයශේ අපට 

ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 4 49.ක් වැය  ණා. 001) වසශ්බදී -

පම ගිය වසශ්බදී- ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට වැය  ශඩු ඇශමරිකානු 

ශඩොල්බ මිලියන 0 4 1යි. 001) වසශ්බදී ශත්  ශගන්වීමට වැය වූ 

මුයලින් ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 0 11)ක්  ඉතිරි  ණා. 

නතශකොට 0014 වසශ්බ ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට රයටන් පිටට ගිය 

මුය්  රමාණය ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 1 9.කුත්  001) 

වසශ්බ ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 0 11)කුත්  ණාම 

ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන  4 013ක් ඉතිරි  ණා. ගරු 

කාානායකතුමනි  ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට වැය වූ මුයලින් 

ඇශමරිකානු බිලියන 4ක් ශම් රශ ල ඉතිරි ශවලා තිශබන ශකොට 

හම්බන්ශතොට වරාය වාශේ වරායන් තුනක් අලුතින් හයන්න 

351 352 

[ගරු   බන්ු ල වනණව්බධන  මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පුළුවන්. ශම් මුළු ශඩොල්බ රමාණයම ශම් ්ඩුක්ව පිච්ුවවා. 

ඇශමරිකානු ශඩොල්බ බිලියන 4ක් .යන්ශන්  ඛ්නිජ් ශත්  

ශගන්වීමට තිුදණ මුයලින් ඉතිරි  ුම මුය්  රමාණය. ශම්ක මහා 

ජ්ාතික ර ්නයක්. හම්බන්ශතොට වරාය විකුණලා ඇශමරිකානු 

ශඩොල්බ බිලියන 1.1ක් ගන්න යනශකොට  ඛ්නිජ් ශත්  ශගන්වීමට 

වැය වූ මුයලින් ඇශමරිකානු ශඩොල්බ බිලියන 4ක් හරියටම ඉතිරි 

 ණා. ඉලක්කම් අනුව 0014 - 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ශේලාව ඉක්ම ගිහින් තිශබන්ශන්. කාාව 

අවසන් කරන්න.     

 

 ු බ්දදුල ගුණවර්ධාන ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ශම් රට විනා  කළා. ශඩොල්බ පිච්ුවවා. ශම් රශ ල යලයලු රාජ්ය 

ූලලය කළමනාකරණ නීති උ් ලාානය කරලා අධිපතිවාදී බලයක් 

ශගන යාම නිසා ්්බථිකශේ යලයලු අා  කඩා වැයටලා තිශබනවා. 

අපි .යනවා ශම් යලය් ල විභාග කරලා බලන්න පූ්බණ බලය 

තිශබන ශත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්න .යලා. 

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

ශම් අවස්ාාශේදී ිනවා ශභෝජ්නය සඳහා සභාශේ කටයුතු නතර 

ශනොකර පවත්වාශගන යාමට ගරු සභාශේ අවසරය 

බලාශපොශරොත්තු වනවා. 

 

 ු ේදත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළෙට  ගරු ශ හාන් ශසාමයලාහ මන්ත්රීතුමා. 

 

[අ.භා. 10.0.  

 

 ු ගශ්හසා්ද  ගසේෙසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කාානායකතුමනි  අය ිනන සභාව ක්  තබන අවස්ාාශේ 

ඉිනරිපත් කළ ශයෝජ්නාව සම්බන්ධශයන් වූ විවායයට සම්බන්ධ 

වීමට ලැබීම ගැන මා විශ ායශයන්ම සතුටු වනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි  ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාශේ .වන 

සාඛ්යා සටහශනන් මශේ අයහස් රකා  .රීම පටන් ගන්න මම 

කැමැතියි. නම සාඛ්යා සටහනින් ශම් ්ඩුක්ශේ අකා්බයක්යමතාව 

ඉතා පැහැිනලිව ශපන්නුම් කරනවා. ශමොකය  ව්බතමාන රජ්ය හැම 

ශමොශහොතකම .යන ශයයක් තමයි  "ශම් රට ණය බරින් පිරිලා; 

ශම් රට ණය බරින් පිරිලා නිසා තමන්ට .යලම ශමොශහොතක ශම් 

රට ඉිනරියට ශගන යන්න බැහැ. නයට නකම වික් පය තමයි  ශම් 

රශ ල සම්පත් විකුණලා  ඒ ලැශබන ්යායශමන් ශම් රට ඉිනරියට 

ගමන් කරවීම" .යලා. හැබැයි  මහ බැාකු වා්බතාශේ .වන සාඛ්යා 

සටහන ගත්ශතොත් ගරු කාානායකතුමනි  ශම් සටහනින් ඉතා 

පැහැිනලිව .යනවා  අශක රට ණය බරක  ණය උවනලක යලර වී 

හියටයා නම් ඒ ශමොන කාලශේය .යලා. ශම් ්ඩුක්ව .යන 

්කාරයට ශම් රට ණය උවනලක හිර කශළා මහින්ය රාජ්පක්ය 

්ඩුක්වය  නශහම නැත්නම් ණය උවනශලන් නළියට ගත්ශත් 

මහින්ය රාජ්පක්ය ්ඩුක්වය .යන කාරණාව ශම් සාඛ්යා සටහන 

අනුව ඉතා පැහැිනලිව .යනවා.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශම් අවස්ාාශේදී ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමා ූලලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුුව  ු කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් වුගය්ද  

නිගයෝජය කථානායකතුො [ ු ිනලං  සුෙිනපාල ෙහසතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு திலங்க 

சுைதிபொல] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශ හාන් ශසාමයලාහ මන්ත්රීතුමනි  කාාව කරශගන යන්න. 

 

 ු ගශ්හසා්ද  ගසේෙසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  සභාව ක්  තැබීශම් 

ශයෝජ්නාව ස්ථිර කරමින් මම පවසාශගන ්ශේ  අශක රශ ල ණය 

බර සම්බන්ධශයන් තිශබන ගැටලුවයි. ගරු අගමැතිතුමා රමුඛ් 

වත්මන් ්ඩුක්ව රශ ල ණයබරතාව ගැන ශමොන ්කාරයට 

වි ්ශ් යණය කළත්  ණය බර ඇති  ශඩු හා ශම් රට ණය උවනශ්  

යලර  ශඩු ශමොන කාලශේය .යන කාරණාව මහ බැාකු වා්බතාව 

අනුව ඉතා පැහැිනලියි. ශම්ක 0000 ය කශේ මු්  අවධිශේ ඇති 

 ණ ර ්නයක්. විශ ායශයන්ම 0001- 0004 යක්වා වූ නක්සත් 

ජ්ාතික පක්ය ්ඩුක්ව කාලය තුළදී යළ ජ්ාතික නිය්පාිනතයට 

සාශකක්යව ශම් රශ ල ණය බර යලයයට යලයයකට වඩා වැඩිශයන් 

තිුදණා. නශහම තිුදණ ණය බරක් 0014 අ රුද්ය ශවද්දී යම් 

ම ලටමකට අක් කර තමයි  අශක ්ඩුක්ව වියලන් ශම් යහ පාලන 

්ඩුක්වට භාර ු න්ශන්. ඒ ශවද්දී යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතයට 

සාශකක්යව අශක රශ ල ණයබරතාව තිුදශඩු යලයයට .)යි. නම 

සාඛ්යාව අය යලයයට  3 ම ලටමට අරශගන ගිහින් තිශබනවා. 

නතශකොට ශමශහම තත්ත්වයක් තිශබද්දී  ශම් ්ඩුක්ව අලුශතන් 

රුපිය්  බිලියන 0 000ක් ණය අරශගන තිශබද්දී  ශම් රට ණය 

උවනලක යලර කර තිශබන්ශන් මහින්ය රාජ්පක්ය ්ඩුක්ව .යලා 

තමුන්නාන්ශසාලා .යන්ශන් ශකොශහොමය .යලා මම රජ්ශයන් 

අහන්න කැමැතියි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  000) යලට 0009 යක්වා වූ 

අ රුු  4ක කාල සීමාව ගත්තාම යළ ව ශයන් ව්බයයකට අශක 

රශ ල ණය රමාණය රුපිය්  බිලියන 4 4යි. ඊළෙට  0010-0014 

කාල සීමාව ගත්ශතොත් ව්බයයකට සාමානය ණය රමාණය රුපිය්  

බිලියන )4)යි. හැබැයි 001) මහ බැාකු වා්බතාව .යන 

්කාරයට  0014 - 001. යක්වා ව්බතමාන ්ඩුක්ව අ රුද්යකට 

රුපිය්  බිලියන 1 000 ගණශන් ණය අරශගන තිශබනවා. ශම් 

අ රුු  ශයකක කාලය තුළ හරියටම රුපිය්  බිලියන 1 99.ක් ශම් 

්ඩුක්ව ණය අරශගන තිශබනවා. ශම් ්ඩුක්ව නක පැත්ත.න් 

353 354 



පා්බලිශම්න්තුව 

ණය යටක අරශගන  අශනක් පැත්ශතන් ශම් රශ ල බු  බර වැඩි 

කරලා අශක රශ ල ජ්නතාවශේ ශබ් ල මිරිකලා බු  යටක අරශගන 

වැඩි ශවච්  ්යායමට ශමොකක්ය  ශඩු .යන කාරණාව 

සම්බන්ධව අපට ර ්නයක් තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  පමගිය ව්බයශේ මුය්  

අමාතයාා ය නිශේයනයක් නිකුත් කළා. නම නිශේයනශයන් 

.ේවා  "0014දී  ණය හා වාරික ව ශයන් රුපිය්  බිලියන 0.)ක් 

ශගවා තිශබනවා. 001)දී රුපිය්  බිලියන 0)9ක් ශගවා තිශබනවා. 

001.දී රුපිය්  බිලියන 344ක් ශගවන්න තිශබනවා. 001 දී 

රුපිය්  බිලියන 3..ක් ශගවන්න තිශබනවා. 0019දී රුපිය්  

බිලියන 4 )ක් ශගවන්න තිශබනවා. 0000 ශවද්දී රුපිය්  බිලියන 

409ක් ශගවන්න තිශබනවා" .යලා. ඒ අනුව 0000 ව්බයය ශවද්දී 

සම්පූ්බණශයන් ශගවීමට තිශබන මුයල රුපිය්  බිලියන 0 3.0යි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  0000 ශවද්දී රුපිය්  බිලියන 

0 3.0ක් ශගවන්න තිුදණ ්ඩුක්වක් ශම් අ රුු  ශයකක කාලය 

තුළ රුපිය්  බිලියන 0 000ක් අලුශතන් ණයට අරශගන 

තිශබනවා. ශම් ්ඩුක්ශේ තිශබන නාස්තිකාර වියයම් යටක 

්වරණය කර ගන්න රුපිය්  බිලියන 0 000ක් ණයට අරශගන 

තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  ඔබතුමාත්  අපිත් හිටපු 

්ඩුක්ව 0014 ව්බයශේ ශම් ර ශ ල සම්පූ්බණ බු  ්යායම ශලස 

අරශගන තිශබන්ශන් රුපිය්  බිලියන 1 040යි. හැබැයි  001) 

ශවද්දී ඒ බු  ්යායම රුපිය්  බිලියන 1 430 යක්වා වැඩි  ණා. 

අලුතින් ගත්ත ණය රමාණය හා ශම් ්කාරයට වැඩි  ුම බු  

රමාණයත්  මුය්  අමාතයාා ය වියලන් භාර දීපු රමාණයත් අතර 

ශවනස බැලුශවොත් රුපිය්  බිලියන 313ක ඉතිරියක් තිශබනවා. 

නම නිසා ශම් ්ඩුක්ව කරන්ශන් ශම් රට ශනොමෙ යැවීමක්. ශම් 

්ඩුක්ශේ ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාවත්  මුය්  අමාතයාා ශේ 

වා්බතාවත් ශම් කාරණාව සනාා කරනවා විතරක් ශනොශවයි  රශ ල 

මුය්  අමාතයාා ය අපට ලබා ශයන වා්බතා සම්බන්ධශයන් වි ාල 

ගැටලුවක් තිශබනවා.  

රජ්ශේ විගණකාධිපතිතුමා .යනවා  රුපිය්  බිලියන 9 400ක් 

හැයටයට මුය්  අමාතයාා ශේ සටහන් වන ණය රමාණය මීය ට වඩා 

වැඩි විය යුතුයි .යලා. නවැනි තත්ත්වයක් නම් තිශබන්ශන්  ශම් 

ර ශ ල ණය බර සම්බන්ධශයන් අශක රශ ල විගණකාධිපතිතුමා 

පැහැදීමකට පත් වන්ශන් නැත්නම්  අපට ශම් ්ඩුක්ව පිළිබඳ 

වි ්වාසයක් තබන්න පුළුවන්ය? අශක රට යරුුම අ්බුදයයකට ශගන 

ගිශේ ව්බතමාන ්ඩුක්වයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. ශම් 

්ඩුක්ශේ නාස්තිකාර වියයම් ිනශනන් ිනන වැඩි ශවලා තිශබනවා. 

නාස්තිකාර වියයම් වැඩි ශවලා තිශබන නිසා අශක රශ ල විශද්  

සාචිත රමාණයත් ඒ ්කාරයටම කඩා වැටී තිශබනවා. යැන් 

බලන්න. 0014 අ රුද්ය වනශකොට අශක රශ ල විශද්  සාචිත 

රමාණය ඇශමරිකානු ශඩොල්බ බිලියන  .3යි. ඒ රමාණය අශක 

රශ ල සාමානය ්නයන වියයම සඳහා මාස 4.1ක් ්වරණය කර 

ගන්න ඇති. හැබැයි ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  

කනගාටුයායක තත්ත්වය ශමයයි. අය වනශකොට අශක රශ ල විශද්  

සාචිත රමාණය ව්බතමාන රජ්ය වියලන් ඇශමරිකානු ශඩොල්බ 

බිලියන 4.1ක් යක්වා කඩා බිඳ යමා තිශබනවා. නම නිසා අශක 

්නයන වියයම මාස 3..ක් පමණයි ්වරණය කරන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. 

 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  ශම් අවස්ාාශේදී ඒ යත්ත මා 

ළෙ තිශබනවා. ඇත්තටම නතුමා .යපු ශද් සතයයක් ශනොශවයි. 

මීය ට වඩා - 

 
 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
You can reply later as you will be speaking next after 

the Hon. Shehan Semasignhe. 

 
 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

යැන් ඊට වඩා රමාණයක් තිශබනවා. ඒ බව නතුමාට මතක් 

කරන්න ඕනෑ. 

 
 ු ගශ්හසා්ද  ගසේෙසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඒ .යන්ශන්  විගණකාධිපතිතුමා කරන රකා ය සනාා 

.රීමක්ය ඔබතුමා කරන්ශන්?  

 
 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ යත්ත මා ළෙ යැන් තිශබනවා. අය වනශකොට මා ළෙ ඒ යත්ත 

තිශබනවා. මශේ කාාශේදී මා පැහැිනලි කරන්නම්. 

 
 ු ගශ්හසා්ද  ගසේෙසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ කාාශේදී ඒ සම්බන්ධශයන් 

පැහැිනලි .රීමක් කරන්න. හැබැයි මා .ේශේ  මා ළෙ තිශබන ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකු වා්බතාශවන්. මා යන්ශන් නැහැ  ඔබතුමා සතුව 

ශවනත් ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාවක් තිශබනවාය .යලා. මා 

සතුව තිශබන්ශන් ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ 001) වා්බෂික 

වා්බතාවයි. 

 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශ හාන් ශසාමයලාහ මන්ත්රීතුමනි  you have only one 

more minute.  

 

 ු ගශ්හසා්ද  ගසේෙසංහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் மசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මා ළෙ තිශබන ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාව අනුව තමයි මා 

.යන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  ශම් විධියට රශ ල කඩා 

වැටීම් ඇති ශවන්න  ශහාතු .හිපයක් තිුදණා. ජ්ාතයන්තරව 

ශලෝකශේ රටව්  පිළිබඳව අයහස් රකා  කරන ්යතන යලය් ල 

අශක රශ ල ඍණ ්්බථිකයක් සම්බන්ධශයන් කාා කරනවා; අශක 

ර ශ ල ්්බථිකය කඩා වැටීමක් සම්බන්ධශයන් කාා කරනවා. 

රාන්ස්ශකරන්යල ඉන්ට්බනැයන්  ්යතනය .යනවා  "තිුදණාටත් 

වඩා ලාකාශේ දූයණය වැඩිශවලා"යි .යලා. ඒ .යන්ශන්  0014 
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අ රුද්ශද්  4වන ස්ාානශේ හිටපු ලාකාව  001) අ රුද්ය 

වනශකොට යහ පාලනශේ නාමශයන් 94වන ස්ාානයට පත් 

ශවනවා. ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  මශේ කාාව අවසාන 

කරන්න මට ඉඩ ශයන්න. ඊළෙට  "Bloomberg ranks Sri Lanka 

among highest risk countries for investors" යනුශවන් පුවත් 

වා්බතා පළ  ණා. Bloomberg ්යතනය .යනවා  

"්ශයෝජ්කයන්ට වැඩිම අවයානමක් තිශබන රට ශ්රී ලාකාවයි" 

.යලා. ඒ අතර 10වන ස්ාානයට ශ්රී ලාකාව පත් වනවාය 

.යනවා. ශමවැනි යරුුම කඩා වැටීමකට අශක රට පත්ශවලා 

තිශබනවා. නවැනි අවස්ාාවක තමයි ව්බතමාන යහ පාලන 

්ඩුක්ව ඇවි් ලා .යන්ශන්  "අශක රට ණය බරින් පිරිලා"යි 

.යලා. ශම් රශ ල ණය උවනලක් නැහැ. ශම් රශ ල ණය උවනල ඇති 

කශළා ශම් ්ඩුක්වයි. ශම් ්ඩුක්ව ඒ ණය උවනල ඇති කශළා ශම් 

්ඩුක්ශේ තිශබන නාස්තිකාර වියයම් තුළින්; හ ්  ්ඩුක්ශේ 

තිශබන ්සා්බාකභාවය තුළ යලයලු ශයනා සන්ශතෝය කරන්න 

නාස්තිකාර වියයම් කරපු නිසායි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  අවසාන ව ශයන් මා 

.යන්ශන්  ශම් රශ ල ජ්නතාවට උහුලන්න බැරි පීඩනයක් යැන් 

ශයොයා තිශබනවාය .යලායි. අය ජ්නතාවට තුන් ශේල කන්න බැරි 

තත්ත්වයක් උයාශවලා තිශබනවා. ඒ තත්ත්වය ශම් රශ ල 

අයහපතට ශහාතු වනවා වාශේම ශම් ්ඩුක්ශේ කඩා වැටීමටත් 

ශහාතු වනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඊළෙට  ගරු නිශරෝයන් ශපශ්බ රා රාජ්ය අමාතයතුමා. 

 

 
[අ.භා. 10.3)  

 

 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ආර්ථික ක යුතු රාජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  001) ශ්රී ලාකා මහ බැාකු 

වා්බතාව හා මුය්  අමාතයාා ශේ වා්බතාව පයනම් කරශගන  0014 

ව්බයයට සාශකක්යව 0014 සහ 001) ව්බය තුළ භයානක රාජ්ය 

ූලලය අ්බුදයයක් තිශබන බව සඳහන් කරමින් ගරු බන්ු ල 

වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා  අය ිනන ක්  තැබීශම් ශයෝජ්නාවක් 

ඉිනරිපත් කර තිශබනවා. 

අපි යැන් ශම් ශයෝජ්නාව ිනහා ශහොඳින් බැලුශවොත්   "භයානක" 

.යන ව නය පාවිච්චි කරලා අය ්්බථිකශේ තිශබන වි ාල 

කඩාවැටීමක් පිළිබඳව නතුමා කරුුම යැක්වූවා. නමුත්  "භයානක 

අ්බුදයයක්" .යන ව න  ගැන අපි ශහොඳින් බලන්න ඕනෑ. ඒ ව න 

පාවිච්චි කරනවා නම්  සාමානයශයන් ්්බථිකයක් භයානක ශලස 

කඩාශගන වැශටන ශකොට ්්බථික ව්බධන ශේගය ශකොපමණ 

රමාණය.න් කඩා වැශටන්න ඕනෑය .යලා අපි නතුමාශගන් 

අහන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම ඒකට ්්බථික ව්බධන ශේගය ඍණ 

ශවන්න ඕනෑ ය? නතශකොට ය "භයානක" .යලා .යන්ශන්? 

ඔබතුමන්ලා නැවත බලයට ඒශම් යලහින මවමින් යලයටන නිසා  

්්බථික ව්බධන ශේගය යලයයට ය ම ශයකක් විතර අක්ශවන 

ශකොට  නශහමත් නැත්නම් යලයයට ය ම 4ක් විතර අක්ශවන ශකොට 

ඒක භයානක ශයයක් හැයටයට ශපන්නුම් කරන්න ඔබතුමන්ලා 

තැත් කරනවාය .යලා අපි ශම් අවස්ාාශේ අහන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම අපි අහන්න ඕනෑ  ලාකාශේ  ඔය .යන භයානක 

කඩාවැටීම නිසා රජ්යට ස් ලි නැතුව අය ශම් රශ ල යලයලු  

සාව්බධන වැඩ කටයුතු නැවතිලාය .යලා. අය අපට භාඩුඩ 

්නයනය කරගන්න බැරුව කෑම ශපෝලිම් ඇති ශවලා ය  රැකී 

රක්යා නැතුව රැකී රක්යා ශපෝලිම් ඇති ශවලා ය  19.0 ය කශේ 

වශේ ්්බථිකය කඩාශගන වැයටලා  ජ්නතාව වි ාල පීඩනයකට 

පත්ශවලා තිශබනවා ය .යලා  ඔබතුමන්ලාට  ශපශනනවා ය 

.යලා අය අපට අහන්න යලද්ධ ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  ශම් පා්බලිශම්න්තුවට 

ඇවි් ලා අය ශම් රශ ල යම් .යල අ්බුදයයක් තිශබනවා .යලා 

ශපන්නුම් කරන්න නතුමා හැම ශවලාශේම කටයුතු කරනවා. 

නමුත්  0014ට ඉස්ශස් ලා නතුමන්ලා ශකොශහොමය ශම් ්්බථිකය 

ක්රියාත්මක කශළා .යලා මට අහන්න යලද්ධ ශවනවා. නතුමාම 

.ේවා හම්බන්ශතොට වරාය ගැන  මත්තල වනවන් ශතොටුපළ ගැන. 

පරම්පරා ගණනාවකට බරක් වන හැයටයට ශම් රට තුළ මු  අලි 

නි්බමාණය කශළා ශමොන කාලශේය .යලා අපට ශම් අවස්ාාශේ 

න තුමාශගන් අහන්න යලද්ධ ශවනවා. ඒ වාශේම  GSP Plus 

සහනාධාරය නැති කරශගන  අශක අපනයන ්යායම යලයයට 

40.න් පමණ කඩා ව ලටලා  අශක රටට විශද්  විනිමය ලැශබන්න 

තිුදුම ්යායම් මා්බග නැති කශළා ක ය .යලා අපට ශම් 

අවස්ාාශේ අහන්න යලද්ධ ශවනවා. 

අය ශමතුමන්ලා ජ්නතාව ගැන කාා කරනවා; ඉන්ධන මිල 

ගැන කාා කරනවා. ඉන්ධන මිල අක් කරන්ශන් නැතුව මිල වැඩි 

කරන්න කටයුතු කරමින් හලාවත ධීවරයන්ට ශවඩි තියලා 

නතුමන්ලා ඉන්ධන රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කශළා ශකොශහොමය 

.යලා අපට වාශේම ජ්නතාවටත් ශහොඳට මතකයි .යන නකත් 

අපට .යන්න යලද්ධ ශවනවා. 

විශ ායශයන්ම ලාකාශේ අපනයන ්යායම 0014 වසරට වඩා 

වැඩිශවලා තිශබනවාය .යන නක අපි ශම් අවස්ාාශේ පැහැිනලිවම 

.යනවා. ඒක තමයි අය ශවනශකොට තිශබන සතය තත්ත්වය. 

විශ ායශයන්ම ශගෝලීය ්්බථික අ්බුදය     අයහපත් කාලවනණය 

නිසා  අපට යම් යම් අභිශයෝග න් ල  ණත්  ශගෝලීය ්්බථිකයට 

සම්බන්ධ ශවලා  ඒ තුළින් ශම් රටට සම්පත් ශගනැ් ලා  

අපනයනය පයනම් වූ   ක්තිමත් ්්බථිකයක් ඉස්සරහට 

ශගනයන්න රජ්යක් විධියට අපි අය පැහැිනලි රතිපත්තියක 

ඉන්නවා. අශක රතිපත්තිය ව ශයන් අපි ඒක ක්රියාත්මක කරශගන 

යනවා.  අපට මුහුණ ශයන්න  ුම වි ාල අ්බුදයවලට  ස්ාාවර  

විසඳුම් ලබා දීවා ඒවාට මුහුණ ශයන්න අය අපට  ක්තිය ලැබී 

තිශබනවා. 

විශ ායශයන්ම පමගිය රජ්ය අපට ණය කන්යකුයි  කුුම 

කන්යකුයි ඉතුරු කරලා ගියා. ඒ ර ්න ශයකටම මුහුණ දීලා  ඒ 

ර ්න ශයකම විසඳාශගන තමයි අපට අශක සාව්බධනය ගැන කාා 

කරන්න ශවන්ශන්. අපි විශ ායශයන් මතක් කරන්න ඕනෑ  අශක 

රජ්ය පත්ශවලා මාස .හිපය.න් ජ්නතාවට යැශනන පරිින ශත්  

මිල අක් කරන්න අපට පුළුවන්  ණ බව. අපි සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි 

කළා. අපි සාව්බධන කටයුතු නැවැත්තුවා .යලා .ේවා. නමුත් අය 

ශවනශකොට වි ාල ව ශයන් සාව්බධන කටයුතු ශේගවත් කරලා  

යලයලු ගම් සම්බන්ධ කරශගන අපි වි ාල සාව්බධන ක්රියායාමයක් 

ශගනයනවා. විශ ායශයන්ම නයා අප ණය උවනලක හිර කරලා 

තිුදණා. 

අපව නවැනි ණය උවනලක හිර කරලා  පරම්පරා ගණනාවක් 

ණය බරතාවශයන් විනා  ශවන්නට යද්දී අපි රතිපත්තිමය 

තීරණයක් ගත්තා. ණය අරශගන  මු  අලි බව ට පත් කරපු වයාපෘති 

අපි නැවතත් පණ ගන්වලා  නමඟින් ්්බථිකයට හා අශක 

ජ්නතාවට ්යායම් නන පරිින සාව්බධනය කරන්න අපි කටයුතු 

කරලා තිශබනවා.   
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පා්බලිශම්න්තුව 

හම්බන්ශතොට වරාය .යන්ශන්  නයා වි ාල ණයක් අරශගන 

හයපු වරායක් බව අපි යන්නවා. නතුමන්ලාට ඒ වරාශයහි කටයුතු 

ක්රියාත්මක කරන්න අ රුු  ගණනාවක් තිුදණා.  ඒ රශද් වලට 

ක්බමාන්ත ාලා ශගශනන්න අ රුු  ගණනාවක් තිුදණා. අපි අය 

අහනවා  ඔබතුමන්ලා හම්බන්ශතොටට ක්බමාන්ත ාලා  කීයක් 

ශගනාවාය .යලා.  හම්බන්ශතොට වරා යට නැේ කීයක් ්වාය 

.යලා  අපි හැම ශවලාශේම අහන ර ්නය අය අපට අහන්න යලද්ධ 

වනවා. නතුමන්ලාට නච් ර ශහොඳ ්්බථිකයක් තිුදණා නම්  නච් ර 

ශහොඳ වැඩ කාරශයෝ නම්  ඉතින් ඒ කාලශේ ඒවා කරන්න තිුදණා 

ශන්. මම හිතන විධියට   0014 වන විට  ජ්නතාව නතුමන්ලාශේ  

ශබොරුව ශත්රුම් ගත්තා.  ඒ නිසා තමයි අ රුු  ශයකකටත් කලින් 

නතුමන්ලාව  අයින් කරලා  ශගයර යවලා  ජ්නතාව අලුත් ජ්ාතික 

රජ්යකට ශම් රට භාර දීලා තිශබන්ශන්.  

අපි ශම් අවස්ාාශේ දී .යන්න ඕනෑ  001) වන විට 

ඇශමරිකන් ශඩොල්බ මිලියන යාහත්යහස් හාරසීය හතළිස ් හතක් 

යක්වා අශක අපනයන ්යායම වැඩි කර ශගන තිශබන බව.  

විශ ායශයන්ම අශක ූලලයමය රතිපත්ති අනුව ඉිනරිශේ දී  රුපියශ්  

ස්ාාවර භාවය ්රක්යා කරගන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ශමතුමා .ේවා  අපි ශඩොල්බ පිච්ුවවා .යලා.  නමුත් අපට අහන්න 

යලු  වනවා  අශක රශ ල අපනයන ්යායම කඩා වැටුශඩු කාශේ 

කාලශේය .යලා. නතුමාට ඒකට උත්තරයක් ශයන්න බැරිව ගියා. 

ඒ කඩා වැටුුම අපනයන අයායම තමයි අපි නැවතත් හයා ශගන 

යන්ශන්. ඒක හයා ගත්ශතොත් විතරයි අපට විශද්  විනිමය ශම් 

රටට ශගශනන්න පුළුවන් වන්ශන්. ඒ විශද්  විනිමය තුළින් තමයි 

අපට ශම් රුපියශ්  ස්ාාවරභාව ්රක්යා කරශගන ඉස්සරහට 

යන්න පුළුවන් වන්ශන්. නැත්නම් නතුමන්ලා .යන පරිින ණය 

අරශගන  වි ශද්  සාචිත හයා ශගන ශබොරු විේජ්ාවක් කරලා  රටට 

ශබොරු .යලා ඉස්සරහට යන ්්බථිකයක්  හයන්න අපට .යලම 

 වමනාවක් නැහැ. අශක තාරුණය ශවනුශවන් රැකීරක්යා බිහි කර   

අනාගතය ගැන බලාශපොශරොත්තුවක් තබන්න පුළුවන් ්්බථිකයක් 

තමයි අපි අය හයා ශගන යන්ශන්. අශනක් රටව්  ිනයුුම  ශඩු 

ශකොශහොමය  .යලා අපි ශහොඳට ශහොයලා බලන්න ඕනෑ.  ඒ 

ශගෝ ලන් ඉස්සරහට ගිශේ ශකොශහොමය? නයා අ පට නියහස 

ලැශබන විට  අපට පමපයලන් හිටපු රටව්  වි ාල රමාණයක් ශම් 

වකවානුව තුළ අපව පාස් කරලා ගිහි් ලා  ඒ ශගෝ ලන්ශේ 

ජ්නතාවට අපිටත් වඩා ශහොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා ශයන්න 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ඉතින් ශම්වා ගැන ශහොඳට හිතලා අපි 

තීරණයක් ගත්තා. අපි ශගෝලීය ්්බථික ක්රියායාමයට අශක 

්්බථිකය බද්ධ කරනවා.  අපි කා්බයක්යම  ශවනවා.  අශක 

ලලයායිතාව වැඩි කර ගන්නවා. අපි අශනක් රටව්  සමෙ තරග 

කරනවා.  ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්  ජ්නතාවක් අපට ඉන්නවා. 

අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් විධිශේ  පිහිටීමක් රශ ල තිශබනවා. 

ඒ නිසා තමයි අපි ශම් වාශේ තීරණයක් ගත්ශත්.  යලයලු ශයනාශේම 

සහශයෝගය තුළින් අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්  වාතාවරණයක් 

තිශබනවා.   

විශ ායශයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ  ඔය .යන සාඛ්යා යත්ත 

යලයලු ශද්ම අපි ශසොයා බලපු බව.  ගරු බන්ු ල වනණව්බධන 

මන්ත්රීතුමා .යන තරම්  භයානක කඩා වැටීමක් ශකොශහාය 

තිශබන්ශන් .යලා  අපට ශපන්වන්න .යලා නතුමාට .යනවා.  

නතුමා .ේවා  සාඛ්යා යත්ත අනුව ය්බ ක හතළිස් පහක්ම ්පම 

පහළට ගමන් .රීම නිසා යරුුම ්්බථික කඩා වැටීමකට ලක් 

ශවලා  තිශබනවා .යලා. නතුමා ඒ ශමොනවායැයි .යලා නකක්වත් 

.ේශේ නැහැ. මම යන්ශන් නැහැ  ඒවා ශහොයා ගන්ශන් 

ශකොශහන්ය .යලා. නතුමා .ේවා  රුපිය්  ශයයහස් පන්සීශයන් 

ශනොමැරී ජීවත් ශවන්න පුළුවන් .යලා. අපි රාජ්ය ශසාවකයන්ශේ 

වැටුප රුපිය්  10 000.න් වැඩි කරලා ු න්නා.  ඉතිහාසශේ 

කවයාය රාජ්ය ශසාවකයන්ට නවැනි වැටුක වැඩිවීමක් ලබා ු න්ශන්? 

ශම්වා ගැන කාා කරන්ශන් ක ය? අපි සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි 

කළා  ශත්  මිල අක් කළා   ඒ  යලය් ලම අමතක කර යමා  

්්බථිකශේ කඩා වැටීම ගැන කාා කරනවා.  අපි  ක්තිමත් ශලස  

ගමට සාව්බධනය ශගනියපු විධිය පිළිබඳව .යන්ශන් නැහැ. අශක 

්්බථිකය කඩා වැයටලාය .යමින්  හැම ශවලාවකම ශබෝ  උස්සා 

ශගන   ශම් පා්බලිශම්න්තුවත් ශනොමෙ යවා  ජ්නතාවත් ශනොමෙ 

යවමින් ශම් අය  ඉස්සරහට යන්න යරන රයත්නය අපි පරාජ්ය 

කරනවාය .යන නක   මම විශ ායශයන්ම ශම් අවස්ාාශේදී  මතක් 

කරන්න කැමැතියි.   ඒ වාශේම - 

 
 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
කාලය නම් යැන් අවසන් වී ශගන යනවා. 

 
 ු නිගරෝෂ්ද ගපගර්රා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මම අවසන් කරන්නම්  ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි.  

ඉිනරිශේ දී විශ ායශයන්ම අශක තරුණ-තරුණියන් ලලයායී 

පුරවැයලයන් ශලස ශම් රශ ල සාව්බධනයට සම්බන්ධ කරශගන 

ඔ න් වැඩි ්යායමක් ලබන තත්ත්වයට අපි පත් කරනවා. ඒ 

වාශේම ඔ න්ට සමාජ්ශේ කැපී ශපශනන විධියට ජීවත් ශවන්න 

පුළුවන් සමාජ්යක් හා ්්බථික රටාවක් ශම් රට තුළ පිහිටුවා ඒ 

තුළින් සාධාරණ සමාජ්යක් හයනවාය   ක්තිමත් ්්බථිකයක් 

ඉස්සරහට ශගන යනවාය .යමින් මශේ කාාව අවසන් කරනවා. 

 
 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීය ළෙට  ගරු තාරක බාලූ රිය මැතිතුමා. 

 
[අ.භා. 10.4.  
 

 ු තාරක බාලසූරිය ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  අය ිනන සභාව ක්  තබන 

අවස්ාාශේ  විවායශේ දී මටත් ඒ සම්බන්ධශයන්  අයහස ්

යක්වන්නට ශවලාව ශවන් කර දීම ගැන  මම රාමශයන්ම 

තමුන්නාන්ශසාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අපි අය කාා කරන්ශන් 

001) මහ බැාකු වා්බතාව පිළිබඳවයි. ශමම වා්බතාව සම්බන්ධව 

මෑතකදී මතවාය ශයකක් මතු වී තිශබනවා. නක මතවායයක් තමයි 

ශමම මහ බැාකු වා්බතාශේ තිශබන සාඛ්යා ශ් ඛ්න අනුව ශකොයි 

වාශේ ව්බධනයක් 0014 දී ශවලා තිශබනවාය .යන නක.  

මට කලින් කාා කරපු අශක රාජ්ය ඇමතිතුමා .ේවා  නවැනි  

කඩා වැටීමක් යලු  ශවලා නැහැ .යලා. මම ශමතැනදී 

ශකරාශයණිය වි ්වවියයාලශේ Faculty of Management නශක් 

මහා ා්බය මි් ටන් රාජ්රත්නම් මහතා වියලන් සකසන ලය 

ශ් ඛ්නයක  ශතොරතුරු ඉිනරිපත් කරන්න කැමැතියි. නතුමා ්්බථික 

ය්බ ක 30ක් අරශගන ඒවා මහින්ය රාජ්පක්ය ජ්නාධිපතිතුමා 

අන්තිමටම පාලනය කරපු 0014 අ රුද්යත් නක්ක සාසන්යනය 

කර තිශබනවා. ඒ තුළින් අපට ශපශනනවා  නම ය්බ ක 30න් 

359 360 

[ගරු  නිශරෝයන් ශපශ්බරා  මහතා  
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ය්බ ක 0 ක්ම අක් ශවලා තිශබනවා .යලා. ඉස්ශස් ලා කාා 

කරපු මන්ත්රීතුමා .ේවා ශම් ය්බ ක .යල ශයයක් පා්බලිශම්න්තුවට 

ඉිනරිපත් කශළා නැහැ .යලා. ඒ නිසා නම ්්බථික ය්බ ක 30 

ඇතුළත් වා්බතාව මම ශම් අවස්ාාශේදී table* කරන්න කැමැතියි. 

ශමහිදී විශ ායශයන්ම per capita GDP නැත්නම් ඒක පුද්ගල 

්යායම 0014ට වඩා අක් ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම Domestic 

Savings, Economic Growth Rate, Domestic Investments, 

Debt Service Ratio, All Share Price Index and Foreign Direct 

Investments .යන ශම් ඔක්ශකෝම සාධක අක් ශවලා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  මීය ටත් වඩා ශලොකු ශ ෝයනාවක් 

තිශබනවා. ඒ ශ ෝයනාව තමයි 001) මහ බැාකු වා්බතාශේ ඉිනරිපත් 

කර තිශබන සාඛ්යා ශ් ඛ්න වැරැිනයි .යන නක. නශහම නැත්නම් 

හිතාමතාම ශම් සාඛ්යා ශ් ඛ්න ශවනස් කරලා තිශබනවා .යන 

නක. මට ඉස්ශස් ලා කාා කළ අශක ශ හාන් ශසාමයලාහ 

මන්ත්රීතුමාත් .ේවා  රශ ල ණයබරතාව ශකොපමණය .යලා 

විගණකාධිපතිතුමාශේ කා්බයාලශයන් ඉිනරිපත් කරලා තිශබනවා 

.යලා. ශම් වා්බතාශේ ඉිනරිපත් කරලා තිශබන්ශන් යලයයට .9.3යි 

.යලායි. නමුත් සමහර accountsවල තිුදුම ණය රමාණ නක්කාම 

කර නැති නිසා ඇත්තටම ශම් ණය රමාණය යලයයට  3.3ක් 

ශවන්න ඕනෑය .යලා විගණකාධිපතිතුමා .යනවා. බිලියන 

4 ..න් ශම් ණය රමාණය අක් කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

විගණකාධිපතිතුමා .යනවා  නතුමාට ශම්  වා්බතාව certify 

කරන්න බැහැ; නතුමාට ශම් පිළිබඳව අයහසක් - opinion නකක් - 

ඉිනරිපත් කරන්න බැහැ .යලා. ශම් වාශේ වාතාවරණයක් තිශබන 

ශකොට  අශක හිටපු මුය්  ඇමතිතුමාත්  ඒ වාශේම අශක 

අගමැතිතුමාත් ශමොකක්ය කශළා? මට මතකයි පා්බලිශම්න්තුශේදී 

විගණකාධිපතිතුමාට ශම් ශයශයනාම බැණපු ්කාරය.  

අය නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ යලයටන ක ලයටය .යන්ශන් 

ශමොකක්ය? අශක economic base නක 0000 ඉඳලා 0010 

ශවනශකොට ශවනස් කරපු නිසා ශම්වා යම් .යල විධියකට ශවනස් 

ශවලා තිශබනවා .යන නකයි.  ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  

0014 වසශ්බදී මුය්  ඇමතිතුමා depreciation value නක   

නැත්නම් ක්යයවීම පාස්  අධයාපනය සඳහා ශවන් කළ මුය්  

රමාණයට ඇතුළත් කර තිුදණා අපට මතකයි. අපි නයා 

නතුමාශගන් ඒ ගැන අහන ශකොට  නතුමා .ේශේ  "ශම්ක අලුත් 

accounting රමයක්" .යලායි. හැබැයි  001) අය වැය ිනහා බලන 

ශකොට අපි ය.නවා  නශහම ශවනස් .රීමක් කරලා නැහැ .යලා. 

2015 Central Bank Annual Report නක අනුව අශක  යළ ජ්ාතික 

නිය්පායනය 0014දී බිලියන 11   3ක් බව අපි ය.නවා. 0014 

වා්බතාව අනුව බිලියන 10 44 යි. හැබැයි  001) අ රුද්ශද් වා්බතා 

අනුව  බලන ශකොට  0014 අශක  යළ ජ්ාතික නිය්පායනය  -GDP 

නක- බිලියන 10 940ක් ශවලා තිශබනවා. 0014දී 10 331ක්. 

නතශකොට 0014 සාඛ්යා ශ් ඛ්නත්  0014 සාඛ්යා ශ් ඛ්නත් අක් 

කරලා තිශබනවා. ඇයි? 0000 ඉඳලා 0010ට economic base නක 

ශවනස් කළාට  හැම අ රුද්ශද්ම ශමම සාඛ්යා ශ් ඛ්න අක් කරන 

නශක් .යලම ශත්රුමක් නැහැ .යලා මම හිතනවා. 

යැන් අපි යන්නවා  0014 අක් කළාට පස්ශසා ව්බධන ශේගය  

මීය ට වඩා වැඩි  ව්බධන ශේගයක් වන බව. නමුත් 0014දී .ේශේ 

0014 ව්බධන ශේගය යලයයට 4.4ක් .යලා. ඒක ඒ ගණනටම තියා 

ගන්න ඕනෑ නිසා 0014 නකත් ඒ ගණනටම ශවනස ් කළා. 

විශ ායශයන්ම ශමතැනදී GDP deflator  .යන නක පාවිච්චි 

කරලා තමයි ශම් සාඛ්යා ශ් ඛ්න ශවනස් කර තිශබන්ශන්. නක 

පැත්ත.න්  ශම් සාඛ්යා ශ් ඛ්න තිශබන විධියට බැලුවත්  ්්බථික 

පම බෑමක් තිශබන බව අපි ය.නවා. යැන් ශම් සාඛ්යා ශ් ඛ්න 

ශවනස් කර තිශබනවා. සමහර ්්බථික වියයාඥශයෝ .යනවා ගිය 

අ රුද්ශද් ව්බධන ශේගය යලයයට 4.4ක් ශනොශවයි  යලයයට 0.0යි 

.යලා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  හිටපු මුය්  අමාතය රවි 

කරුණානායක මහත්මයා ශකශරහි වි ්වාසය ගැන ශමතැනදී අපට 

යම් .යල ර ්නයක් තිශබනවා. රවි කරුණානායක මහත්මයා මුය්  

ඇමති හැයටයට පත් කරන ශකොට හුොක් ක ලයටය .ේවා  "නතුමාව 

පත් කරන්න නපා  නතුමා ශකශරහි ජ්නතාවට වි ාල වි ්වාසයක් 

නැහැ" යි .යලා.  මම පවපවාහිනිශේ යැක්කා  රවි කරුණානායක 

මහත්මයා භාඩුඩාගාර බැඳුම්කර ශකොමියන් සභාවට ගිහි් ලා නන 

ශකොට මාධයශේදීන් නතුමාශගන් ර ්න අහනවා. නතුමා .ේශේ   

නතුමා යන්ශන් නැහැයි .යලා. නශහම නැත්නම් නතුමා .යනවා  

conflict of interest නකක් නතුමා ය.න්ශන් නැහැයි .යලා.  

ලාකා ඉතිහාසශේ ශලොකුම මහ බැාකු ශසොරකම කළ පුද්ගලයා 

රවි කරුණානායක මහත්මයා ශවනුශවන් ශගව්  කුලිය ශගවන 

ශකොට  නතැන conflict of interest නකක් ය.න්ශන් නැහැයි 

.යන නක  ඉතාම කනගාටුයායක ශයයක්.  

මම රවි කරුණානායක මහත්මයාට නක කාරණයක් මතක් 

කරන්න කැමැතියි. නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ යූ.බී. වන්නිනායක 

.යලා මහත්මශයක් හියටයා. නතුමා මුය්  ඇමතිවරයාව ඉන්න 

ශකොට නතුමාශේ පුතාට බැාකුශේ job නකක් ු න්නාම  නතුමා 

.ේවා පුතාට අයින් ශවන්න .යලා. ඒ විධියට තමයි ඉස්සර 

නක්සත් ජ්ාතික පක්ය රජ්යන්වල හිටපු මුය්  ඇමතිවරු - Finance 

Ministersලා -  කටයුතු කශළා. මෑතකදී සමාජ් ජ්ාල ශවබ් අඩවිවල 

නැත්නම් facebook නශක් අපි යැක්කා රවි කරුණානායක 

මහත්මයාශේ ු ව කරන තිශබන රකා යක්. නහි ශමශසා .යා 

තිශබනවා.  I quote: 

"Does everyone really believe for the last couple years everything in 
the government is just one man..." 

ශම්ශකන් රවි කරුණායක මහත්මයාශේ ු ව අයහස ්කරන්ශන් 
ශමොකක්ය? නතුමිය අයහස් කරනවා  ශම්කට නක පුද්ගලශයක්   
ශනොශවයි  තවත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධයි .යලා. ඒ වාශේම ශම් 
බැඳුම්කර වා ාව ිනහා බැලුවාම ඒකට සාධක තිශබනවා. යැන් අපි 
බැලුශවොත් පළමුවැනි වතාවට ශසන්ර්  බැාකුව මුය්  
අමාතයාා ශයන් ඉවත් කරලා තමන්ශේ අමාතයාා යට නකතු කර 
ගන්නවා. ඒ වාශේම අපි ක් පනා කර බැලුශවොත්  Foreign 
Exchange charges තිුදණ ශකනකුට මුය්  ඇමතිකම ශයන්ශන් 
ක ය? ඒ වාශේම අපි ශමතැනදී ර ්න කරන්න ඕනෑ මහ බැාකුශේ 
අධිපති හැයටයට විශද්ශිකයකු පත් කරන්ශන් ක ය .යන නක. ඒ 
වාශේම ශම් වා ාව යලු   ණාට පමව ශම්කට මු  හුුම ගාන්න 
අගමැතිතුමා වියලන් නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ නීතිඥවරු තුන් 
ශයශනක් පත් කරනවා. ඒ නීතිඥවරුත් යම් .යල ම ලටමකට මු  
හුුම ගානවා. නමුත් ඒ රකා ශේත් ඒ ක ලයටය .යනවා  ශම් ගැන 
තවු රටත් අධයයනය කරන්න  මනාවක් තිශබනවා .යලා.  

ඊට පස්ශසා ශම් කටයුත්ත ''ශකෝක'' නකට ශයනවා.  ''ශකෝක'' 
නශකන් ශම් ගැන විම්බ නය කරලා ඉවර ශවලා ඔක්ශතෝබ්බ 
මාසශේ තමයි වා්බතාව ශයන්ශන්. ඔක්ශතෝබ්බ මාසශේ වා්බතාව 
ු න්නාට ජ්නාධිපතිතුමා ශම් ශකොමියන් සභාව පත් කරන්ශන් 
ජ්නවාරි මාසශේයි. ශම් අවස්ාාශේ හුෙක් ක ලයටය ශරඩි ල නක 
ගන්න හයනවා  අපි නිසා තමයි ශම් වා ාව නැවතුශඩු .යලා. 
නමුත් අපි ශමහිදී ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ ශමතැන වා ා ශයකක් 
තිුදුම බව. පළමුවැනි වා ාව යලු   ශඩු 0014 ජ්නවාරි මාසශේ. 
ඊළෙ වා ාව යලු   ශඩු 0014 මා්බතු මාසශේ. ශම් මාස තුන තුළ 
ශම් ්ඩුක්ව කශළා කුමක්ය .යන නක තමයි අපට ර ්න කරන්න 
තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම ශමතැනදී මතක තියා ගන්න ඕනෑ  මහ 
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————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්බලිශම්න්තුව 

බැාකුශේ  හිටපු අධිපති අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් මැතිතුමා මාස 
.හිපයක් ඉඳලා ඉවත් කරන්න හයන  ශකොට අගමැතිතුමා ඒකට 
විරුද්ධ  ුම බව. අලුත් මහ බැාකු අධිපතිතුමා පත් කරන ශකොටත් 
නතුමා ඒකට විරුද්ධ  ණා. ශමතරම් වි ාල ශ ෝයනාවක් තිශබන 
පුද්ගලයා ඉවත් කළාට පස්ශසා අගමැතිතුමා කශළා ශමොකක්ය  ශම් 
පුද්ගලයා තවත් ශමොකක්ශයෝ ්යතනයකට  අර රැ.යා යස 
ලක්යශේ වයාපාරශේ ශ් කම් ශකනකු විධියට පත් කරනවා. මම 
හිතන විධියට ශම් වා ාවට සම්බන්ධ නක පුද්ගලයකු ශනොශවයි  
පුද්ගලයන් .හිප ශයනකු යලයටයා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  අය මම ශම් Daily FT පත්රය 

.ශයේවා.  
 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ශවන් කළ කාලය නම් අවසන්. 
 

 ු තාරක බාලසූරිය ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මට තව විනාඩියක් ශයන්න  මම අවසන් කරන්නම්.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  ශම් Daily FT පත්රශේ අය 

ශහොඳ article නකක් තිශබනවා.   

ශම් article නශක් ශමතුමා .යනවා  ''අශනක් අයශේ 

telephone records ශපො ඩක් check කරලා බලන්න; මලික් 

සමරවිරමශේ telephone records ශපො ඩක් check කරලා 

බලන්න'' .යලා. ඒ වාශේම  ශමහි තවු රටත් ශමශසා ර ්න කරලා 

තිශබනවා  I quote: 
  

"Under oath ask the BOC Chief who gave the order to release Rs.10 
billion to Perpetual." 

ශම්වා යලය් ලම ශසොයා බලන්න ඕනෑ .යා මම හිතනවා. 

ශමය ලාකා ඉතිහාසශේ යලු   ුම ශලොකුම වා ාව. ශම් ගැන නක 

නක්ශකනා යැන් මු  හුනු ගාන්න හයනවා. සමහර ක ලයටය .යනවා  

''රවි කරුණානායක මහත්මයා ඉ් ලා අස ්  ණාට පස්ශසා ශම්ක 

ඉවත් ශවනවා  ශම්ක ඉවරයි'' .යලා. නමුත්  ශම්ක ඉවර නැහැ. 

ශමතැනදී නක පුද්ගලශයක් ශනොශවයි  නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ 

මන්ත්රීවරු වි ාල රමාණයක් ශම්කට සම්බන්ධ වී තිශබනවා. 

ශම්කට ක රු සම්බන්ධය .යා යැන් ශසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒ 

වාශේම  ශමතැනදී පත් කරලා තිශබන්ශන් Commission of 

Inquiry නකක් බව අපි යන්නවා. හැබැයි  ශේ.්්බ. ජ්යව්බධන 

මහත්මයා ශමොකක්ය කශළා? බඩුඩාරනායක මැතිනියශේ 

කාලශේදී ඒ Commission නකට යු,වම් ශයන්න පුළුවන් .යලා ඒ 

බලතල ු න්නා. ඒ Commission නශක් scope නක  mandate නක 

වැඩි කරන්න  වමනාව තිශබනවාය .යා මම හිතනවා. ඒ 

mandate නක වැඩි කරලා  යු,වම් දීශම් බලතලත් ශම් 

Commission නකට දීශම් අව යතාවක් තිශබනවා. ස්තුතියි. 

 

 ු කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා (රාජය වයවසාය සංවර්ධාන 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - அரச ததொழில்முயற்சிகள் 

அபிவிருத்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Public Enterprise 
Development ) 

 
නැඟී සටිග ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Douglas Devananda has nine minutes.  Hon. 

Kabir Hashim, are you willing to speak now?  If you are 
ready to speak, I would like to give you time now.  
ඔබතුමාශේ කැමැත්ත අනුව තීන්ු  කරන්න පුළුවන්. 

 

 ු කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I do not mind, if you can ask the Hon. Douglas 
Devananda to speak later.  Would he mind my speaking 
now? 

 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

No, you may speak now. 
 
 

[අ.භා. 10.4   

 

 ු කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Okay.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  මට කාා .රීමට අවස්ාාව 

දීම පිළිබඳව ඩේලස ් ශද්වානන්යා මන්ත්රීතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

වනවා. ඒ වාශේම  මශේ මිත්ර තාරක බාලූ රිය මන්ත්රීතුමාශගන් 

පමව කාා .රීමට අවසා්ාව ලැබීම ගැනත් සතුටු වනවා. ''යූ.බී. 

වන්නිනායක හිටපු ඇමතිතුමාශේ පුතාට රස්සාවක් ු න්නාම 

නතුමා පුතාට ඉවත් ශවන්න .ේවා. නයා යූඇන්පී නක නශහමයි 

කටයුතු කශළා'' .යලා නතුමා නක්සත් ජ්ාතික පක්යයට ශහොඳ 

සහතිකයක් ු න්නා. යූනන්පී නක අයත් නශහමයි.  යූනන්පී නක ඒ 

රතිපත්තිශේමයි ඉන්ශන්  විනිවියභාවය ්රක්යා කරන  වග වීමක් 

ඇති පක්යයක් .යලා ඔබතුමාට වැටශහයි. නමුත්  ඔබතුමා 

නිශයෝජ්නය කරන ශද් පාලන පක්යය ශමොකක්ය .යලා මට 

හරියට හිතා ගන්න බැහැ. යම් .යල පක්යයක ඉන්නවා නම් ඒ 

පක්යයට ඒකම කරන්න බැහැ .යන නක අපිට පැහැිනලියි. 

ශමොකය  පමගිය කාලශේ කරපු ශද්වලට ඒ පක්යශේ යලයයට 

අනූනවයක්ම අයින් ශවන්න ඕනෑ. නතශකොට ඔබතුමා විතරක් 

පා්බලිශම්න්තුශේ ඉතිරි ශවයි. [බාධා .රීමක්  හරි. ඔබතුමා 

බලන්න ශකෝ  යූනන්පී නශක් හැයට.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  විශ ායශයන්ම අය මහ 

බැාකුව පිළිබඳව තිශබන විවායය නිසා මහ බැාකුශේ කා්බය භාරය 

සම්බන්ධශයන් .යන්න ඕනෑ. මහ බැාකුශේ රධාන කා්බය භාරය 

තමයි ්්බථික ස්ාාවරත්වය සහ මිල ස්ාාවරත්වයක් ඇති .රීම 

සහ ූලලය ක්ශයාත්රශේ ස්ාාවරත්වය ඇති .රීම. නපමණක් 

ශනොශවයි  අමතර ශසාවාවන් හැයටයට රාජ්ය ණය කළමනාකරණය 

.රීම  විශද්  විනිමය කළමනාකරණය .රීම  ශසාවක අ්බා 

සාධක අරමුයල - EPF- නක කළමනාකරණය .රීම  බැාකු 

ශනොවන ූලලය ්යතන කළමනාකරණය .රීම ්දී ව ශයන් මහ 

බැාකුවට තව රාජ්කාරි - වග කීම් - .හිපයක් පැවශරනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි  විපක්යය ශවනුශවන් කාා 

කළ මන්ත්රීවරුන්ශේ අයහස් යැක්වීම ගැන මා පුු ම ශවනවා. ශම් 

සභාශේදී විපක්යය ශවනුශවන් කාා කළ මන්ත්රීවරුන්ශේ අයහස් 

ිනහා බලන ශකොට මම ශම් කාරණය අහන්නට කැමැතියි. ශම් 

අරමුුම සඳහා 0004-0014 යක්වා නතුමන්ලා රජ්ශේ හියටය කාලශේ 

363 364 

[ගරු  තාරක බාලූ රිය මහතා  
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මහ බැාකුශේ අධිපති සහ ඒ ්ඩුක්ව මහ බැාකුශේ රධාන කා්බය 

භාරයන් සඳහා ඒ කාල පරිච්ශේයශේ හරියට ක්රියා කර තිශබනවාය 

.යන නක පළමුශවන්ම අපි විමසලා බලන්න ඕනෑ. 194  යලට 

0004 යක්වා රාජ්ය නායකයින් වි ාල රමාණයක් හියටයා; 

11ශයශනකුට වැඩි පිරිසක් හියටයා. ඒ අ රුු  4)ක කාලය තුළ මුළු 

රශ ලම ගත්ත ණය රමාණය  රුපිය්  බිලියන 1  )0යි. නමුත්  

0004 යලට 0014 යක්වා මහින්ය රාජ්පක්ය මහත්මයාශේ අ රුු  

10ක කාලය තුළ ගත්ත ණය රමාණය පමණක් රුපිය්  බිලියන 

. 000යි. නතශකොට බලන්න  ණය කළමනාකරණය ශකොශහාය 

ගිහි් ලා තිශබන්ශන් .යලා. ඒ කාල පරිච්ශේයය තුළ මහ බැාකුව 

නතුමන්ලාශේ රාජ්කාරිය කළාය .යන නක මම අහන්න කැමැතියි. 

ූලලය කළමනාකරණ පනතක් තිබියදී  ශම් ්කාරයට අසීමිතව 

ණය අරශගන රට මහා ණය උවනලකට යැම්ශම් ක ය?  

ඊළෙට  වාණිජ් විශද්  ණය ගත්තාම  0004 රුපිය්  මිලියන 

1 14 යි. නය 0014 ශවන ශකොට අ රුු  10ක් ඇතුළත රුපිය්  

මිලියන 44. )) ක් යක්වා යලයයට 39.න් ව්බධනය ශවලා 

තිශබනවා. වාණිජ් විශද්  බැඳුම්කර යලයයට 31.න් ව්බධනය 

ශවලා තිශබනවා. 

විශද්   ණය  ශසාවා ශගවීම්   - Foreign Debt Service 

Payment  නක-   0004 ව්බයශේදී රුපිය්  මිලියන වියලඅටයහස් 

තුන්යලය පණස්පහයි. 0014 ශවනවිට රුපිය්   මිලියන  ශයලක්ය 

අනූඅටයහස් හත්යලය හැටනවයයි. 0004 යලට 0014 යක්වා  විශද්  

ණය ශසාවා අනුපාතය  යලයයට නවයලය පණස් තුන.න් වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ශමහි වග කීම  ක ය ගන්ශන්? පම ගිය  රාජ්පක්ය 

ශරජීමය යටශත් මුය්  ඇමතිවරයා  හැයටයට මහින්ය රාජ්පක්ය 

මහතා යලයටයා. මහ බැාකු අධිපතිවරයා හැ යටයට යලයටශේ නිවා  

කබ්රා්  මහතා. ඒ වාශේම අමතර ශසාවාවන් ගැන බලන්න  ගරු 

නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි. අමතර ශසාවාවන්වල  තමන්ශේ වග 

කීම  හරියට ඉටු කර තිශබනවා ය? බැාකු ශනොවන ූලලය ්යතන  

කළමනාකරණය .රීශම්දී  කර තිශබන ශද්ව්  බලන්න.  

ශමතැනදී ගරු තාරක  බාලූ රිය මන්ත්රීතුමා .යනවා මට ඇමණා  

"ලාකාශේ ඇති ුම ශලොකුම වා ාව Bond වා ාව ය" .යා.  ඊට 

වඩා ශලොකු වා ා ගැන මම .යන්නම් . බැාකු ශනොවන  ූලලය 

්යතන  යටශත් ශමොකක්ය ගත්ශත්? Entrust Securities  සමාගම.   

Entrust Securities සමාගම .යන්ශන් රාාමික 

ගනුශයනුකරුශවක්. Primary dealer ශකශනක්. අ්බජුන් 

ඇශලෝෂියස්ශේ ශකොම්පැනිය වාශේමයි. Entrust Securities  

නශකන්  ශමොකක්ය කශළා? ඒශක් යලයට ශකොටස්කරුශවෝ ක ය? 

මහින්ය රාජ්පක්ය මහත්මයාශේ ශහන් යියලා ශයන්ශනක්. ඒ 

ශකොටස්කරුශවෝ ශයන්නා ශමොකක්ය කරන්ශන්? Entrust 

Securities   සමාගම 001)  ජ්නවාරි මාසශේ තුන් වැනියා අපි  

ූලලය මඩුඩලය ට භාර ගත්තා. ශමොකක්ය ශවලා තිුදශඩු?  

Entrust Securities  නශකන්  රුපිය්  ශකෝයට 1 000ක වා ාවක් 

ශම් රටට යලු  ශවලා තිශබනවා. ඒක නයා යලයට මහ බැාකු 

අධිපතිවරයා කළමනාකරණය කශළා නැහැ. ඒ ගැන ශසොයා 

බැලුශේ නැහැ.   ඒ ගැන පරීක්යණයක් කශළා නැහැ. ඒ ශහොරකම 

තවම තිශබනවා. ඒශකන් ශමොකය කරන්ශන්? විු ලිබල 

මඩුඩලශේ ශසාවකයන්ශේ අ්බා සාධක අරමුයශලන්  විශ්රාම 

අරමුයශලන් රුපිය්  ශකෝයට  ශයයලය පණහක් වා ා කර තිශබනවා. 

ඊළෙට මහ බැාකුශේ ශසාවකයන්ශේ  විශ්රාමිකයන්ශේ අරමුයශලන් 

රුපිය්  ශකෝයට ශයලක්ය පණස්යාහක්  ශහොරකම් කර තිශබනවා; 

වා ා කර තිශබනවා. ඒ තමයි Entrust Securities    සමාගම.  

විවිධ ශසාවා සමුපකාර සමිතිශේ ස් ලි මිලියන හයයලයයක් 

ශම්ශකන් ගහලා තිශබනවා. ශමහි වග කීම ගන්න ඕනෑ ක ය?   

නවකට යලයට මුය්  ඇමතිතුමායි  නවකට යලයට මහ බැාකු 

අධිපතිවරයායි. නයා  යලයට  මහ බැාකු අධිපතිවරයා .යන්ශන් ක ය? 

ඔහුශේ නාගි අධයක්යවරියක් හැයටයට අ්බජුන් ඇශලෝෂියස්ශේ 

සමාගශම් තමයි වැඩ කශළා . නිවා  කබ්රා්  මහත්මයාශේ නාගි 

අ්බජුන් ඇශලෝෂියස්ශේ සමාගශම්  අධයක්යවරියක්. ඒ කාලශේ 

නිවා  කබ්රා්  මහත්මයා මහ බැාකු අධිපතිවරයා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. Entrust Securities නශකන් ශහොරකම් කළ ස් ලිවලින්  

ශමොකක් ය කරන්ශන්? කා් ටන් රේබි තරගයට  මුය්  අනුග්රහය 

ලබා ු න්නා. අනුග්රහය ලබා දීලා  ක්රීඩකයන්ව ශවන්ශද්යල 

කර නශකොට නක ක්රීඩකශයකුට Entrust Securities ඒශක් 

ශසොරකම් කළ ස් ලිවලින් රුපිය්   ලක්ය නකයලය නශකොළහක් 

ශගවනවා. ක ය  ඒ ක්රීඩකයා? ශයෝෂිත රාජ්පක්ය මහතා.  අර 

විශ්රාමිකයන්ශේ ගහපු ස් ලිවලින් ශමන්න ශම් විධියට කා් ටන් 

රේබි තරගය ට  වියයම් කරනවා.  මම අහන්ශන් ගරු නිශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි  ශම් විධියට  ශම් සමාගශමන් ශකෝයට නක් යහස් 

ශයයලයයක් .යන නක මුලය ක්ශයාත්ර ශේ ශලොකුම වා ාවක්.   

මම තවත් කාරණයක් .යන්නම්. ගරු නි ශයෝජ්ය 

කාානායකතුමනි   ලාකා බැාකුශේ අක්රීය  ණය යහ ශයශනකුට දී 

තිශබනවා. ඒක  රුපිය්  ශකෝයට  ශයයලය වියලහතයි. අක්රීය අයිරා 

පහශළොස් ශයශනකුට දී තිශබනවා. ඒක රුපිය්  ශකෝයට )4යි. 0010 

ව්බයශේ  ජ්ාතික ඉතිරි .රීශම් බැාකුශේ ශපොලී ්යායම අක්වීශමන් 

පාක්ව රුපිය්  ශකෝයට අනූවයි. "Pump and dump" නයාය ය ටශත් 

EPF , ETF  අරමුය් වලින් අරශගන Ceylon Grain Elevators  

.යන සමාගම  ශම්ක  කශළා  අ්බජුන් ඇශලෝෂියස්ශේ සමාගමත්  

නක්ක. ශම්ක කශළා නයා නිවා  කබ්රා්  මහ බැාකු අධිපතිවරයා  

හැයටයටයි.  Ceylon Grain Elevators වල ශකොටස්- මිලියන පහක්  

ලාෆයි් ගෑස ්  සමාගශමන් ශකොටස් - මිලියන පණස ් හතක්  ය 

ෆිනැන්ස් නශකන් ශකොටස් - මිලියන 4ක්   ශසන්ර්  ෆිනෑන්ස්  

නශකන්  ශකොටස් - මිලියන 03ක්   බහිරා ශකොම්පැනිශයන් ශකොටස් 

- මිලියන  1.0ක්. ශම්ශකන් ශකෝයට ගණනක්  රජ්යට පාක්  ණා.  

ඒ වාශේම   Greek Bond නශකන් යූශරෝ මිලියන තිස ්යාහක් 

නැත්නම් රුපිය්  ශකෝයට 030ක පාක්වක් යලු  ශවලා තිශබනවා.  

Greek Bond නක ්ශයෝජ්නය කරන්ශන් මහ බැාකුශවන්. ඊළෙට 

ශහජින්  නශක් පාක්ව  රුපිය්   ශකෝයට යහතුන්යහස් හාරයලය 

වියලපහයි. ශම්කට වග.යන්ශන් ක ය? මම අහන කාරණය 

ශමයයි. ඊශේ ශපශ්බයා ශවනශකොට ජ්නාධිපති ශකොමිසම  පත් 

කරලා ු රකාන අාක  ඔක්ශකොම අරශගන නීතිපතිතුමාශේ 

ශයපා්බතශම්න්තුශවන් ශම් ඔක්ශකොම විමසලා ඉක්මනට පරීක්යණ 

කරනවා. අපි ඒකට  නකෙ ශවනවා   නක්සත් ජ්ාතික පක්යය  

විනිවියභාවය සහ යහපාලනයට බැඳී යලයටන පක්යයක් ්ඩුක්වක් 

හැයටයට. නමුත්  නීතිපතිවරයාශේ ශයපා්බතශම්න්තුවට අපි 

.යනවා  නශහමනම්  ශම් ූලලය වා ාවලටත් ඒ විධියටම 

ශකොමියන් පත් කර  ශම් ගැන වහාම ක්රියා කරන්නය .යා.  ශම්   

ශහොරුන් යටකත් අ් ලන්න. පම ගිය කාලශේ කරපු ූලලය වා ා 

ශකෝයට ගණනක් ශවනවා.  ඔ න් බලපෑම් කරලා ශම් කටයුතු 

නවත්වා ගන්නවා නම්; ශපොලීයලශයන් යලයලුම පැමිණිලි විභාග 

කරලා තිශබනවා නම්; ඒවාට සාක්ෂි දීලා තිශබනවා නම්; අපි 

ඉ් ලන්ශන් ශම් කටයුත්තත් වහාම ක්රියාත්මක කරන්න .යායි. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාානායකතුමනි, නීතිය හැශමෝටම සම ශවන්න 

ඕනෑ.  

අශක බන්ු ල වනණව්බධන හිටපු ඇමතිතුමා විශේ නයක් කළා, 

මහ බැාකු වා්බතාවට අනුව  001) ශම් රශ ල ්්බථික ව්බධන 

ශේගය අක්  ණාය .යලා. ්්බථික ව්බධන ශේගය නැත්නම් 

සාව්බධනය සම්බන්ධශයන් නිරශකක්යක වි ්ශ් යණයකට වඩා 

සාශකක්ය වි ්ශ් යණයක් කළ යුතු බව මා ශම් අවස්ාාශේදී 

.යන්න කැමැතියි. අශක රට දූපතක්. ඒ නිසා  හුශයකලාශවලා 

අපට ිනයුුම ශවන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ශලෝකයත් නක්ක වාශේම 

ජ්ාතයන්තර ශවශළඳ ශපොළත් නක්ක සාශකක්යව බලන්න ඕනෑ, 

අපි ිනයුුම ශවනවාය, වැශටනවාය .යලා.  

365 366 



පා්බලිශම්න්තුව 

පමගිය වසර ශයශක් - 0014, 2016 - මුළු ශලෝකශේම ්්බථික 

ව්බධන ශේගය අක්  ණා. උයාහරණයක් ව ශයන් චීනය 

ගත්ශතොත් 001) වනශකොට චීනශේ ්්බථික ව්බධන ශේගය 

තිුදශඩු යලයයට )..යි. ඒ .යන්ශන්, අ රුු  0).න් පස්ශසා 

චීනශේ අක්ම ්්බථික ව්බධන ශේගය යලු    ශඩු 001) 

අ රුද්ශද්දීයි. ශලෝකශේ ශලොකුම ්්බථික ව්බධන ශේගයක් 

තිශබන රටවලත් ්්බථික ව්බධන ශේගය අක් වනවා.  

ශලෝක ්්බථික රකා යට - World Economic Outlook නකට 
- අනුව 0014 අ රුද්ශද් ශලෝක ්්බථික වයටනාකම ශඩොල්බ 
බිලියන .  040යි. 001) වනශකොට ශලෝක ්්බථිකශේ වයටනාකම 
ශඩොල්බ බිලියන .4 013ට අක් වනවා. ඒ .යන්ශන්  ශලෝක 
්්බථික වයටනාකමම අක් වනවා. ශලෝක ්්බථික වයටනාකශම් 
යලයයට 3.)ක අක් වීමක් යලු  වනවා.  0014 ශලෝක ්්බථික ව්බධන 
ශේගය යලයයට 3.4 යලට යලයයට 3.1 යක්වා අක් වනවා. ශම් කාරණය 
ිනහා සාශකක්යව බලනශකොට නය මුළු ශලෝකශේම යලු  ශවච්  
ශයයක්. අනික් රටව්  ිනහා බලන්න. උයාහරණයක් ව ශයන් 0014 
අ රුද්ශද් ලාකාශේ ්්බථික ව්බධන ශේගය යලයයට 4.1යි. නය 
001) වනශකොට යලයයට 4.4යි. 0014 අ රුද්යත් නක්ක සාශකක්යව 
බලනශකොට ලාකාශේ ්්බථික ව්බධන ශේගශේ රමාණය 
අක්ශවලා තිශබනවා. චීනශේ ්්බථික ව්බධන ශේගශේ යලයයට 
9.).න් අක් වීමක් යලු ශවලා තිශබනවා. මැශ් යලයාශේ 001) 
අ රුද්ශද් ්්බථික ව්බධන ශේගය යලයයට 0 .න් අක්වීමක් 
යලු ශවලා තිශබනවා. ඉන්ිනයාශේ ්්බථික ව්බධන ශේගය යලයයට 
40.න් අක් වීමක් යලු ශවලා තිශබනවා. ඒ හා සාශකක්යව 
බලනශකොට ලාකාශේ නියෙයක් තිුදණා; ගාවතුර ගැලුවා; ර ්න 
ශගොඩාක් තිුදණා; ණය කන්යරාවක් බාර ගන්න යලු   ණා; 
්්බථිකය විනා  කරලා තමයි අපට බාර ු න්ශන්. ඒ නක්කම අපි 
ශම් රශ ල ්්බථිකය ිනයුුම .රීම සඳහා පියවර අරශගන 
තිශබනවාය .යන කාරණයත් මා ශම් අවස්ාාශේදී විශ ායශයන්ම 
.යන්න කැමැතියි. 

 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය නම් අවසානයි. 
 

 ු කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මම ශම් කාරණයත් .යලා මශේ කාාව අවසන් කරන්නම්.  

ගරු රනි්  විරමයලාහ මැතිතුමා - අගමැතිතුමා - වියයය බාර 
ඇමතිවරයා හැයටයට පළමුවැනි වතාවට ශම් රශ ල බැඳුම්කර නිකුත් 
.රීශම් රතිපත්තියක් සකස් කරලා තිශබනවා. අ රුු  10ක් මහින්ය 
රාජ්පක්ය ්ඩුක්ව තිුදණත් ඒ ්ඩුක්වට බැඳුම්කර නිකුත් .රීශම් 
රතිපත්තියක් හයන්න බැරි  ණා. නමුත් අපි අලුත් රතිපත්තියක් 
සකස් කරලා  ජූලි 0. වැනියා යලට බැඳුම්කර නිකුත් .රීශම් 
නයායාත්මක  වැඩ පිළිශවළක් මහ බැාකුශේ අධිපතිවරයා සහ 
නතුමාශේ කඩුඩායම වියලන් ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. 
ඇශමරිකාශේ US Treasury නශකන් උපශයස් අරශගන  ශම් රශ ල 
විනිවිය භාවය ඇති .රීමට නිවැරැින රමශේයයක් මහ බැාකුව වියලන් 
ඇති කරලා තිශබනවා. අය වනශකොට ශබොශහොම විනිවිය භාවශයන් 
නය ක්රියාත්මක .රීශම් රාමුව මහ බැාකුව තුළ සකස් ශවලා 
තිශබනවා. ඒ තුළින් ශම් රටට  වි ාල  ක්තියක් ශවයි .යා මා 
වි ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. 
 

 ු නිගයෝජය කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have ten minutes. Before he starts, will an Hon. 

Member propose the Hon. Lucky Jayawardana to the 
Chair? 
 

 ු කබීර් හසාෂීම් ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

I propose that the Hon.  Lucky Jayawardana do now 
take the Chair.  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුුව  ු නිගයෝජය  කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් 

වුගය්ද   ු ලකී ජයවර්ධාන ෙහසතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 
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 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

நொணய விதிச் சட்டத்தின் அத்தியொயம் 422இன் 35ஆம் 

பிொிவின் ஏற்பொடுகளுக்கு அமைவொக, ஒவ்தவொரு நிதியொண்டும் 

முடிந்தவுடன் அந்நிதியொண்டில் ைத்திய வங்கியின் நிமலமை, 

நொணயச் சமபயினொல் மைற்தகொள்ளப்பட்ட தகொள்மககளும் 

வழிமுமறகளும், அத்தமகய தகொள்மககமளயும் வழிமுமற 

கமளயும் கமடப்பிடிக்கத் தூண்டிய நொட்டின் தபொருளொதொர 

ைற்றும் நிதியியல் சூழ்நிமலகள் ஆகியவற்மற ைீளொய்வு 

தசய்து, ைீளொய்வு தசய்யப்பட்ட நிதியொண்டு முடிவமடந்து 04 

ைொதங்களுக்குள் இலங்மக ைத்திய வங்கியின் நொணயச் 

சமபயொனது ைத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்மகமய நிதியமைச் 

சருக்குச் சைர்ப்பிக்க மவண்டும் என்ற சட்டத் மதமவப் 

பொட்டிற்கு இணங்க இவ்வறிக்மக நிதியமைச்சர் மூலைொகப் 

பொரொளுைன்றத்தில் சைர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நொணயச் 

சமபயின் 67வது அறிக்மகயொகும். இவ்வறிக்மகமயச் சட்ட 

ஏற்பொடுகளுக்கமைவொகக் குறுகிய கொலத்தில் தநறிப்படுத்திய 

ைத்திய வங்கியின் ஆளுநர் இந்திரஜித் குைொரசொைி அவர்கமள 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் பொரொட்டுவது தபொருத்தைொகும். இவ்வொறொன 

விவொதத்தில் நொன் 1994ஆம் ஆண்டிலிருந்து அதொவது கடந்த 

23 வருடங்களொகப் பங்குதகொண்டுவருகின்மறன் என்பமதயும் 

இங்மக குறிப்பிட மவண்டும்.  

உலகளொவிய சவொல்களுக்கும் ைற்றும் உள்நொட்டுச் சவொல் 

களுக்கும் ைத்தியில் 2016இல் இலங்மகயின் தபொருளொதொரம் 

உண்மை நியதிகளில் 4.4 சதவீதத்தில் வளர்ச்சி கண்டதொக, 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

2016இல் 4.4 சதவீதத்தொல் வளர்ச்சி கண்டமைக்கு நிதியியல் 

பணிகள், கொப்புறுதி, ததொடர்பூட்டல்கள், மபொக்குவரத்து 

ைற்றும் தைொத்த, சில்லமற வியொபொரம் என்பவற்றொல் ஏற்பட்ட 

வளர்ச்சி உதவியொக அமைந்தததன்றும் எடுத்துமரக்கப் 

பட்டுள்ளது. மவளொண்மை, கொடொக்கல் ைற்றும் ைீன்பிடி 

ததொடர்பொன நடவடிக்மககளில் இத்துமறயின் பங்களிப்பு 

2015ஆம் ஆண்டில் 7.8 சதவீதத்திலிருந்து 2016ஆம் ஆண்டில் 

7.1 சத வீதத்திற்குக் குமறவமடந்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டில் 

நிலவிய மைொசைொன கொலநிமலகளொல் தநல், மதயிமல, 

இறப்பர், ததங்கு  என்பவற்றின் உற்பத்திகள் இவ்வொண்டுப் 
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பகுதியில் மைொசைொகப் பொதிக்கப்பட்டுள்ளன.  அத்மதொடு 

தசயற்மக இரசொயன உரங்களின் பொவமனயிலும் பூச்சிக் 

தகொல்லியின் பொவமனயிலும் கட்டுப்பொடுகள் விதிக்கப்பட்ட 

மையொனது விவசொய உற்பத்தியில் வீழ்ச்சிமய ஏற்படுத்தின.  

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்கமளப் தபொறுத்தவமரயில் 

2016இல் நிலவிய வரட்சியினொலும் தசயற்மக இரசொயன 

உரங்களின் பொவமனயிலும் பூச்சிதகொல்லியின் பொவமனயிலும் 

ஏற்பட்ட பொொிய வீழ்ச்சி கொரணைொகவும் விவசொயிகளும் 

ததொழிலொளர்களும் தசொல்தலொணொத வொழ்க்மகத் துயரங் 

களுக்கு முகம்தகொடுக்க மநொீ்ந்துள்ளது.  ஒரு மபொக விவசொயச் 

தசய்மகக்மக தைது தங்க நமககமள ஈடுமவத்துப் 

பயிர்தசய்யும் விவசொயிகள், அந்தப் மபொகத்துப் பயிர்களின் 

அறுவமடயில் நஷ்டைமடய மநொிட்டொல், அடுத்த மபொக 

விவசொயச் தசய்மகக்குத் தொம் வொழும் வீடு வொசல்கமள அடகு 

மவக்கமவண்டிய இக்கட்டொன நிமலமைக்குத் தள்ளப் 

படுகின்றனர்.  2017ஆம் ஆண்டிலும் மைலும் வரட்சி 

ததொடருைொனொல் விவசொயத்மத நம்பி வொழும் ைக்கள் 

அமனத்மதயும் இழந்து குடும்பத்மதொடு வீதிக்கு வந்து 

மகமயந்தும் நிமலமைமய ஏற்படும். அவ்வொறொன ஒரு சூழலில் 

தைக்கொன ைொனியக் மகொொிக்மககமளயும் நிவொரணக் 

மகொொிக்மககமளயும் முன்மவத்துப் மபொரொட்டங்களில் 

இறங்கும் நிமலமையும் அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடும்.   

இப்தபொழுது நொட்டில் 19 ைொவட்டங்களில் நிலவும் 

வரட்சியொன கொலநிமல கொரணைொக 11,97,365 மபொீ் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இடர் முகொமைத்துவ 

நிமலயத்தின் அறிக்மக ததொிவிக்கின்றது. இதில் வட 

ைொகொணத்தில் 1,43,284 குடும்பங்கமளச் மசொீ்ந்த 4,95,994 மபொீ் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் ததொிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அமதமபொல், கிழக்கு ைொகொணத்தில் 72,989 குடும்பங்கமளச் 

மசொீ்ந்த 2,63,527 மபொீ் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று இடர் 

முகொமைத்துவ ைத்திய நிமலய அறிக்மகயில் ததொிவிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  இவ்வொறு வரட்சியொல் பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

ைக்களின் ததொழில் வொய்ப்புக்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 

அங்கு உணவு ைற்றும் குடிநீர்ப் பற்றொக்குமறயும்  

நிலவுகின்றது.  இந்த ைக்களுக்குத் மதமவயொன நிவொரண 

ைற்றும் உதவிகமள வழங்குவதற்கு அரசொங்கமும் 

அதிகொொிகளும் அக்கமறயுடனும் துொிதைொகவும் தசயற்பட 

மவண்டும்.  

வரட்சியினொல் வட ைொகொணத்தில், குறிப்பொகத் தீவுப் 

பகுதிகளில் வொழும் ைக்கள் குடிநீர்ப் பிரச்சிமனக்கும் உணவுப் 

பிரச்சிமனக்கும் முகம்தகொடுக்க முடியொைல் தைது பூர்வீக 

வொழ்விடங்கமளவிட்டு மவறு இடங்களுக்கு இடம்தபயர்ந்து 

தசல்லமவண்டிய துர்ப்பொக்கிய நிமலமைமய 

எதிர்தகொண்டுள்ளனர்.  இமதமபொன்று நொட்டின் ஏமனய 

பகுதிகளிலும் ைக்கள் பல பிரச்சிமனகளுக்கு முகங்தகொடுத்து 

வருகின்றனர். இவ்வொறொன இடப்தபயர்வுகளொலும் யுத்தம் 

கொரணைொக ஏற்பட்டிருந்த இடப்தபயர்வுகளொலும் தைது 

தசொந்தத் ததொழில்துமறகமள, ததொழில் முயற்சிகமளத் 

ததொடரமுடியொைல் ைக்கள் தற்கொலிக இடங்களில் வசிக்க 

மநொிடும்மபொது நைது நொட்டின் உற்பத்தியும் தபொருளொதொர 

வளர்ச்சியும் கணிசைொன அளவில் வீழ்ச்சிமயச் சந்திக்கின்றது.   

தற்தபொழுது நொட்டில் நிலவும் வரட்சியினொல் ைட்டு 

ைல்லொைல், ததொடர்ச்சியொக நமடதபறும் மவமல நிறுத்தங் 

களொலும் வீதிப் மபொரொட்டங்களொலும் நொட்டினது தபொருளொ 

தொரத்தின் மூலங்களொகிய சகல உற்பத்தித் துமறகளும் பொதிப் 

பமடயும் என்பது நொன் கூறி நீங்கள் ததொிந்து 

தகொள்ளமவண்டிய விடயைல்ல. பசியிலும் பட்டினியிலும் 

இருப்மபொருக்கு, "வரட்சிக்கு முகம்தகொடுப்பது எப்படி?" என்று 

தசய்யப்படும் மபொதமனகள்மூலம் எந்தப் பிரமயொசனமும் 

ஏற்படப்மபொவதில்மல. மவளொண்மைத் துமறயின் 

வளர்ச்சிமய ஊக்குவிப்பதற்கும் உற்பத்தித் திறமன 

மைம்படுத்துவதற்குைொக 2016இல் அரசொங்கம் பல நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்கமள மைற்தகொண்டது என்பது உண்மைமய. 2016-

2018 கொலப்பகுதிக்கொன மதசிய உணவு உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் 

திட்டத்தில் ததொிந்ததடுக்கப்பட்ட பணிகளில் நொட்டிமனச் 

சுயநிமறவு கொணச்தசய்தல், - 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Speaker will now take the Chair.  

 
අනතුුව  ු ලකී ජයවර්ධානන ෙහසතා මූලාසනගය්ද ඉවත් 

වුගය්ද  කථානායකතුො මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you may continue your speech. 

 

 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
நன்றி, தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கமள!  

-உற்பத்தித் திறமன  மைம்படுத்துகின்ற வழிமுமறகமள 

அறிமுகப்படுத்தல், மவளொண்மை தசய்மவொருக்கு இலொபம் 

தரும் விமலகமள உறுதிப்படுத்தல், உள்நொட்டு ைற்றும் 

பன்னொட்டுச் சந்மதகள் இரண்டிலும் மபொட்டித்தன்மை ைிக்க 

சந்மதகமளத் தடங்கலின்றி அணுக இயலுமைப்படுத்துதல், 

பண்மணப் தபொறிமுமறகமள மைம்படுத்தல், அறுவமடக்குப் 

பின்னரொன இழப்புக்கமளக் குமறத்தல், வழங்கல் சங்கிலிமய 

வலுப்படுத்தல், பயிர்ச்தசய்மகயின் கீழொன நிலப்பரப்பிமன 

விொிவுபடுத்துதல், உயர் விமளச்சமலத் தரும் விமத 

வமககமளப் பயன்படுத்துவதமனப் பிரபல்யப்படுத்துதல், 

பயன்தரும் முகொமைத்துவ நமடமுமறகமள அறிமுகப்படுத்தல் 

என்பவற்மற உள்ளடக்கிய பல இலக்குகமளப் பற்றியும் 

அரசொங்கமும் அரச நிறுவனங்களும் கவனம் தசலுத்தின.    

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, your time is coming to an end. 

 

 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I was told that I have ten minutes.  

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You started at 01.11 p.m. Now the time is 1.19 p.m.  I 
am telling you that your time is coming to an end.  You 
have one more minute.  
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පා්බලිශම්න්තුව 

 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, the Chair was changed twice and I lost my time.   
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, I will give you one minute extra.  
 

 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இது தவிரவும் மூன்றொண்டு மதசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 

“முழுமையொன மதசம்” எனத் தமலப்பிடப்பட்டு, உயர் 

நச்சுத்தன்மை தகொண்ட மவளொண்மை இரசொயனங்களின் 

பயன்பொட்டிமனத் தடுப்பதமனயும் பொரம்பொிய வமக அொிசி 

உற்பத்திமய ைீள அறிமுகப்படுத்துவதமனயும் மநொக்கொகக் 

தகொண்ட, ஆமரொக்கியத் தன்மையிமனப் பிரபல்யப் 

படுத்துவதற்கொன அரசொங்கத் திட்டங்களும் வரமவற்கப்பட 

மவண்டியமத.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் வட ைொகொணத்தின் பணப் பயிரொன 

புமகயிமல விவசொயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கைக்கொரர்களின் 

பிரச்சிமனகமளயும் அரசொங்கத்தின் கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவர விரும்புகின்மறன். வறுமையினொல் உழலும் கடற் 

தறொழிலொளர்களுக்கு உலர் உணவுகமள வழங்குவமத விடவும் 

ைீன்பிடி உபகரணங்கமளயும் அவற்மறப் பயன்படுத்து 

வதற்கொன பயிற்சிமயயும் வழங்குவது நீண்டகொல அடிப் 

பமடயில் பயனுள்ளதொக அமைவதுடன், அது அவர்களின் 

வொழ்வொதொரத்மத மைம்படுத்தி உற்பத்திமயயும் அதிகொிக்கச் 

தசய்யும். இக்கருத்து புமகயிமல விவசொயிகளுக்கும் 

தபொருந்தும். 2020ஆம் ஆண்டளவில் புமகயிமலச் 

தசய்மகமயத் தமடதசய்வதற்கு அரசொங்கம் தயொரொகி 

வருகின்றது. இச்தசய்தியொனது தற்மபொது அந்த விவசொயிகள் 

ைத்தியில் அமைதியின்மைமயத் மதொற்றுவித்திருக்கின்றது. 

எனமவ, முன்னொயத்தைொக இப்தபொழுதிலிருந்மத புமகயிமல 

உற்பத்தி தமடதசய்யப்படும் கொணிகளில் - 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, your time is over now. 

 

 ු ඩේලස් ගද්වාන්දාා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Sir, I am going to finish. 

எனமவ, முன்னொயத்தைொக இப்தபொழுதிலிருந்மத 

புமகயிமல உற்பத்தி தமடதசய்யப்படும் கொணிகளில் அந்த 

ைண்ணுக்கும் கொலநிமலக்கும் தபொருத்தைொன புமகயிமலக்குச் 

சைைொன அல்லது அதற்கும் மைலதிகைொன வருவொமயத் 

தரக்கூடிய ைொற்றுப் பயிொிடல் ததொழில் முமறகமள 

அறிமுகப்படுத்தி, அவ்விவசொயிகள் அதற்குப் பழக்கப் 

படும்வமர அவர்கள் எதிர்தகொள்ளும் தபொருளொதொர தநருக்கடி 

களுக்குப் பொிகொரைொக, ைொனிய வசதிகமளயும் அரசொங்கம் 

வழங்கமவண்டும். அவ்வொறு இல்லொத பட்சத்தில் அவர்கள் 

ைத்தியிலும் பொொிய தபொருளொதொர தநருக்கடி ஏற்படுவதுடன், 

அவர்களொல் நொட்டுக்குக் கிமடத்த தபொருளொதொரப் பங்களிப்பும் 

இல்லொைல் மபொய்விடும் என்பமத அரசொங்கம் அக்கமறமயொடு 

கவனத்தில் எடுக்கமவண்டும் என்று கூறிக்தகொண்டு, எனது 

உமரமய நிமறவு தசய்கின்மறன்.  

[අ.භා. 1.00  

 
 ු අගශ්ෝක් අගේසංහස ෙහසතා (ප්රවාහසන හසා සවිල් ගුව්ද 

ගසේවා නිගයෝජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசமவகள் பிரதி அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු කාානායකතුමනි  001) මහ බැාකු වා්බතාව පයනම් 

කරශගන රාජ්ය ූලලය අ්බුදයය ගැන විවාය කරන ශම් අවස්ාාශේදී  

කාා .රීමට මට අවස්ාාව ලැබීම ගැන මම සන්ශතෝය ශවනවා. 

විශ ායශයන්ම 0014 ජ්නවාරි 0 ශවනි යා ජ්නතා ජ්යග්රහණයත් 

සමෙ අපට ඉතාමත්ම බැරෑරුම් ්්බථිකයක් සහිත රටක් භාර 

ගැනීමට යලු   ණා. ඒ අවස්ාාශේ යලට ශම් යක්වා වි ාල අභිශයෝග 

හමුශේ ්්බථිකය යම්.යල ස්ාාවර ම ලටමක තබා ගනිමින්  අශක 

රශ ල ජ්නතාවට  ක්තියක් ලබා ශයමින් අශක ්්බථිකය ඉිනරියට 

ශගනයාමට රජ්ය වියලන් ගන්නා ලය උත්සාහය අපි විශ ායශයන් 

අගය කරන්නට ඕනෑ. අපි රජ්ය භාර ගන්නා අවස්ාාව වන විට 

අශක රශ ල ්යායම ඉතිහාසශේ  1940 යලට ශම් යක්වා තිුදුම අක්ම 

අගය ගත්තා.  

1950දී අශක රශ ල ්යායම යළ ශද්ශීය නිය්පායනශයන් යලයයට 

1).1ක් වන විට  නහි වැඩිම අගය 19.  නක්සත් ජ්ාතික පක්ය රජ්ය 

යටශත් යලයයට 0 .9ක්  ණා. ඒ වාශේම නක්සත් ජ්ාතික පක්ය 

රජ්ය 1994දී ශපොු  ජ්න නක්සත් ශපරමුණට ශම් රට භාර ශයන විට 

යළ ශද්ශීය නිය්පායනශයන් යලයයට 00.4ක්වූ අශක රශ ල ්යායම 

අප 0014 නැවත රට භාර ගන්නා අවස්ාාව වන විට යලයයට 

11.)ක් යක්වා අක් ශවලා තිුදණා. ශමවැනි තත්ත්වයක් තුළ  

විශ ායශයන්ම ස්වාභාවික විපත්  නාය යෑම්  ජ්ල ගැලීම් සහ 

්්බථික අ්බුදය හමුශේ අශක රශ ල ්යායම අය වන විට යළ ශද්ශීය 

නිය්පායනශයන් යලයයට 11.)කට වඩා වැඩි රමාණයකට ඉහළ 

නාවා ගැනීමට හැ. ශවලා තිශබනවා. විශ ායශයන්ම ඒක අශක 

රජ්ශේ ්්බථික කළමනාකරණශේ අගය කළ යුතු කරුණක්.  

ශකශසා ශවතත් අපි සෑම වසරකම අය වැය ඉිනරිපත් කරන 

අවස්ාාශේ අය වැය ඇස්තශම්න්තුවක් ඉිනරිපත් කරනවා. අශක 

රශ ල ්්බථිකය පිළිබඳව කාා කරන විට හැම ශේලාශේම රශ ල 

්යායම සහ වියයම ගැන අපි කාා කරන්නට ඕනෑ; සාකච්ඡා 

කරන්නට ඕනෑ. අපි සෑම වසරකම අය වැය ඉිනරිපත් කරද්දී අශක 

්යායම පිළිබඳව පා්බලිශම්න්තුවට යළ ඇස්තශම්න්තුවක් ඉිනරිපත් 

කරනවා. විශ ායශයන්ම 0014 අය වැශේදී 001) ශම් රශ ල ්යායම 

පිළිබඳව ඇස්තශම්න්තු ඉිනරිපත් කරලා තිුදශඩු රුපිය්  බිලියන 

0 04.ක් ශලසයි. ඒ .යන්ශන් රුපිය්  ශකෝයට 004 .00ක්. නමුත් 

යැන් අපට 001) වසශ්බ සතය ්යායම ඇවි් ලා තිශබනවා. 001) 

වසශ්බ අපට ලැුදශඩු රුපිය්  බිලියන 1 )4 යි. ඒ .යන්ශන් 

රුපිය්  ශකෝයට 1)4  00යි. ශමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ිනගින් ිනගමට 

අපි බලාශපොශරොත්තු වන රමාණයට  රාජ්ය ්යායම ලැශබන්ශන් 

නැති තත්ත්වයක් තිුදණා. සාමානයශයන් ්යායශමන් යලයයට 

00ක පමණ අක්වීමක් තිුදණා. ඒ තත්ත්වය 001) සහ 001. 

වසරවලටත් ශපොු  ශවලා තිුදණා. 001) - 001.දීත්  රුපිය්  

ශකෝයට 099 .00ක ්යායමක් බලාශපොශරොත්තු  ණත් ලබන වසර 

වන විට අපට රුපිය්  ශකෝයට 1.0 000කට වඩා ්යායමක් 

ලැශබන නකක් නැහැ. නමුත් අපි හැම අවස්ාාශේම ශම් ණය 

පියවීම සඳහා  ශම් පරතරය පියවීම සඳහා අව ය ණය රමාණය 

ගැනීමට පා්බලිශම්න්තුශේ අනුමැතිය ලබා ගන්නවා.  

 ්ඩුක්ව භාර ගන්නා අවස්ාාශේදී ගරු අග්රාමාතයතුමා ශම් 

රටට රකා  කළා  අපි තවු රටත් ශම් රශ ල ජ්නතාව ණයකාරශයෝ 

බවට පත් කරන්ශන් නැහැ .යලා. ශමොකය  අපි ශම් රට භාර 

ගන්නා අවස්ාාශේදී සමස්ත ණය රමාණය රුපිය්  ශකෝයට 

371 372 
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.40 000ක් පමණ තිුදණා. නක් පුද්ගලශයකු ශලෝකයට රුපිය්  

400 000ක් ණය ශවලා තිුදණා. 0004දී මහින්ය රාජ්පක්ය මැතිතුමා 

ශම් රට භාර ගන්නා අවස්ාාශේදී ඒක පුද්ගල ණය රමාණය 

තිුදශඩු රුපිය්  94 000යි. නමුත් අප රට භාර ගන්නා 

අවස්ාාශේදී නය රුපිය්  400 000 බවට පත් ශවලා තිුදණා. ඒ 

නිසාම ගරු අග්රාමාතයතුමා රටට රකා  කළා  අපි නැවත වරක් 

ශම් රශ ල ජ්නතාව ණයකාරශයෝ බවට පත් කරන්ශන් නැහැයි 

.යලා. නහි රතිලලයක් ශලස ණය ගැනීම සීමා .රීම තුළ අපි 

001) වසශ්බ  රුපිය්  බිලියන 1 )99ක ණයක් ගන්නට 

පා්බලිශම්න්තුශවන් අනුමැතිය ලබා ගත්තා. පා්බලිශම්න්තුව 

අනුමත කරන ණය රමාණය ඉක්මවා ණය ගැනීමට .යලශසාත්ම 

හැ.යාවක් නැහැ. අපි ණය ගැනීමට අනුමැතිය ලබා ගත්ශත් 

රුපිය්  බිලියන 1 )99කටයි. නමුත් අපි ඒ රමාණයටත් වඩා අක් 

රමාණයක් තමයි ණය ගත්ශත්. අපි 001. වසර ට -ශම් ගත වන 

වසරට- ණය ගැනීම සඳහා පම ගිය වසශ්බ අය වැශයන් සීමාව 

යැම්ශම් රුපිය්  බිලියන 1 4.9කටයි. ඒ .යන්ශන් 001) වසරට 

වඩා රුපිය්  බිලියන 100ක්  -රුපිය්  ශකෝයට 10 000ක්- අක්ශවන් 

ණය ගැනීම සඳහා තමයි පා්බලිශම්න්තුශවන් අනුමැතිය ලබා 

ගත්ශත්. 

මම ශම් .යන්න යන්ශන් අශක ගරු අග්රාමාතයතුමා පැවූ  

පරිින අපි ණය ගැනීශම් සීමාව අක් කරන විධියයි. 001) වසශ්බ ණය 

ව ශයන් ගැනීමට තීන්ු  කළ බිලියන 1 )99 ශවනුවට අපි 001. 

වසශ්බ බිලියන 1 4.9ක් ණය ව ශයන් ගැනීමට තීන්ු  කළා. ඒ 

.යන්ශන් ශකෝයට 10 000ක් අක්ශවන් ගැනීමට තීන්ු  කළා. නමුත්  

පම ගිය 0014 වසශ්බ අය වැය ඉිනරිපත් කළ අවස්ාාශේදී නවකට 

පැවැති රජ්ශේ ණය ගැනීශම් සීමාව තිුදශඩු ශකෝයට 14.  00ක් -

බිලියන 1 4. ක්-. නමුත්  ඊට පම වසර වන 0014 වසශ්බ 

ඔ න්ශේ ණය ගැනීශම් සීමාව බිලියන 1 . 0ක් -ශකෝයට 

1.  000ක්-  ණා. ශම් අතර පරතරය පමණක් ශකෝයට 31 000ක් -

බිලියන 310ක්-. අශක ගරු අග්රාමාතයතුමා නයා පැවූ  පරිින අපි 

ණය ගැනීශම් සීමාව අක් කරලා ජ්නතාවශේ ණය බර අක් කරන 

බවට ශහොඳම සාක්ෂිය තමයි ඒක. පම ගිය රජ්ය අ රුද්යක් තුළ 

ණය ගැනීශම් සීමාව බිලියන 310.න් වැඩි කරලා තිශයද්ින අශක 

රජ්ය 001)-001. වසර තුළ ණය ගැනීශම් සීමාව අක් .රීම 

පිළිබඳව අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  

ගරු කාානායකතුමනි  අශක රජ්ය බලයට පැමිණි පම ජ්නතාව 

ශවනුශවන් සහනාධාර ලබා දීම සඳහා වි ාල ව ශයන් වැඩ 

කටයුතු කළා. ශමවැනි වි ාල ්්බථික අ්බුදයයක් හමුශේත් ශමවර 

පමණක් සහනාධාර ශවනුශවන් අපි රුපිය්  ශකෝයට 00 000ක් 

ශවන් කරලා තිශබනවා. අශක රජ්ය බලයට පැමිණි වහාම අපි 

ඉන්ධන මිල ඉතා ශීඝ්රශයන් අක් කළා. අපි ශපර්  ලීටරයක මිල 

රුපිය්  40.න් අක් කළා. ශපර්  මිල අක් .රීම තුළින් ජ්නතාවට 

ශකොපමණ සහන ලැුදණාය? ලාකාශේ ශමෝට්බ සයික්  

3 .00 000ක් තිශබනවා  ගරු කාානායකතුමනි. 3 .00 000ක් 

ශමෝට්බ සයික්  පාවිච්චි කරන අය යවසකට ශපර්  ලීට්බ 0 

බැගින්  භාවිත ශකරුශවොත් රුපිය්  40 ඒවා ශයකක් .යන්ශන් 

රුපිය්   0ක් යවසකට ඉතිරි වනවා. ඒ රුපිය්   0  මාසයක 

සාමානය ිනන ගණන වන 30න් වැඩි කළාම රුපිය්  0 400යි.  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 ු අගශ්ෝක් අගේසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ අනුව ලක්ය 3.ක් වූ ශමෝට්බ සයික්  භාවිත කරන අයට 

රුපිය්  0 400ක මුයලක් අශක රජ්ය ඉතිරි කරලා ු න්නා. අශක 

රශ ල three-wheelers 1 000 000ක් තිශබනවා. අශක රශ ල තිශබන 

three-wheelers 1 000 000න්  three-wheeler නකක් යවසකට 

ශපර්  ලීට්බ 4ක් භාවිත කරනවා .යලා අපි හිතමු. රුපිය්  40  

4න් වැඩි  ණාම රුපිය්  000යි. 000  මාසයක සාමානය ිනන 

ගණන වන 30න් වැඩි කළාම රුපිය්  ) 000යි. ශපර්  ලීටරයක 

මිල රුපිය්  40.න් අක් .රීම තුළින්  three-wheelers පාවිච්චි 

කරන 1 000 000කට අපි මසකට රුපිය්  ) 000ක ඉතිරියක් ලබා 

දීලා තිශබනවා. Three-wheelers පාවිච්චි කරන 1 000 000ත්  ඒ 

වාශේම ශමෝට්බ සයික්  පාවිච්චි කරන 3 .00 000ත් .යන ශම් 

සෑම ශකශනක්ම සාමානයශයන් ගෑස් යලලින්ඩරයක් මාසයක් 

පාවිච්චි කරනවා. ගෑස් යලලින්ඩරයක මිල රුපිය්  1 300.න් අපි 

අක් කරලා තිශබනවා. නතශකොට රුපිය්  1 300.න් ගෑස ්

යලලින්ඩරයක මිල අක් .රීම තුළිනුත් ජ්නතාවට සහනයක් 

ලැශබනවා. ලාකාශේ යලයටන ප ්  4 000 000න්  ප ්  

0  00 000කට පමණ සාමානයශයන් මසකට රුපිය්  4 000ක  

රුපිය්  ) 000ක ඉතිරියක් ඉන්ධන මිල අක් .රීම තුළින් පමණක් 

අපි ලබා දීලා තිශබනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි  ඒ වාශේම අශක රශ ල 1 400 000ක් 

වන රජ්ශේ රැ.යා කරන අයශේ වැටුප අපි රුපිය්  10 000.න් 

වැඩි කළා. රුපිය්  .40 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපිය්  1 400 

කරලා  රුපිය්  1 400 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපිය්  3 000 

කරලා  රුපිය්  1 000 සමෘද්ධි සහනාධාරය රුපිය්  0 000 කරලා 

අපි වි ාල ශලස සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩි .රීමකුත් කළා. අශක 

රශ ල අ රුු  .0ට වඩා ඉහළ වයශසා අය ලක්ය 4ක් ඉන්නවා. ඒ 

ශගෝ ලන්ශේ රුපිය්  1 000ක් වූ වැඩිහියට දීමනාව රුපිය්  

0 000ක්  යක්වා අපි වැඩි කළා. ඒ වාශේම ්බාධිත අය සඳහා 

ශගවන රුපිය්  1 400ක් වූ  දීමනාව රුපිය්  3 000ක් යක්වා අපි 

වැඩි කළා. නශසාම  වකුගක් ශරෝීනන් සඳහා ශගවන රුපිය්  

3 000ක් වූ දීමනාව අපි රුපිය්  4 000ක් යක්වා වැඩි කළා. ගැබිනි 

මාතාවන්ට රුපිය්  0 000 බැගින් මාස 10ක් රුපිය්  00 000ක් 

ලබා ශයන්න අපි තීන්ු  කළා. පම ගිය රජ්ය ශපොශහොර සහනාධාරය 

ශවනුවට රුපිය්  340ට ශපොශහොර ගන්න .ේවාම   රුපිය්  400ක් 

තමන්ශේ අතින් දීලා ශපොශහොර ගත් අයට ශහක්ශටයාරයකට 

රුපිය්  04 000ක් ඔ න්ශේ බැාකු ගිුමමට යමා ඔ න්ශේ අතින් 

 තයක්වත් වැය වන්ශන් නැතිව ශපොශහොර ලබා ගැනීශම් 

අවස්ාාව අපි සලසා ු න්නා.  

ගරු කාානායකතුමනි  අපි මාධයශේිනන් සඳහා යැන් ණය 

ශයෝජ්නා රමයක් ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ඔ න්ශේ උපකරණ 

ගැනීමට ශපොලී රහිතව රුපිය්  ලක්ය 3ක ණය මුයලක් ලබා දීම 

සඳහා අපි ශම් ණය ශයෝජ්නා රමය ්රම්භ කරලා තිශබනවා. ගරු 

අග්රාමාතයතුමා "ස්ව ක්ති" ණය ශයෝජ්නා රමය යටශත් සෑම ග්රාම 

ශසාවා වසමකටම යලයයට ) ශපොලියට රුපිය්  040 000ක ණය 

මුයලක් ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ාාව ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම තරුණ ශසාවා සභාව හරහා "ගමට ශකෝයටයක්" 

වැඩසටහන යටශත් අශක රශ ල තිශබන ග්රාම නිලධාරි වසම් 

14 000න්  යලයයට 04ක් වූ ග්රාම නිලධාරි වසම් 3 400කට රුපිය්  

140 000ක මුයලක් දීලා රුපිය්  ලක්ය 3ක වැඩක් .රීම සඳහා 

වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරලා තිශබනවා. අශක රජ්ය බලයට 

පැමිණි  අවස්ාාශේ යලට අපි ශමවැනි වැඩ පිළිශවළ රාශියක් 

ක්රියාත්මක කළා.  

2015 දී නක් ග්රාම නිලධාරි වසමකට රුපිය්  ලක්ය 10කුත්  

001) දී රුපිය්  ලක්ය 10කුත්  001. දී රුපිය්  ලක්ය 4කුත් 

බැගින් නක් ග්රාම නිලධාරි වසමකට රුපිය්  ලක්ය 04ක මුයලක් 

අපි ලබා දීලා තිශබනවා. සෑම පා්බලිශම්න්තු ්සනයකටම මා්බග 

සාව්බධන කටයුතු සඳහා වියයම් .රීමට රුපිය්  ශකෝයට 4ක -

මිලියන 40ක- මුයලක් අපි ලබාදීලා තිශබනවා. ්්බථික අ්බුදයයක් 

හමුශේත් ශමවැනි සහනාධාර රාශියක් අශක රජ්ය මඟින් ලබා දීලා 
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පා්බලිශම්න්තුව 

අශක යුතුකම අපි ඉය්ට කරලා තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය තුළ අපි 

පමගිය ිනනවලත් ණය ශයෝජ්නා රම  ක් හඳුන්වා ු න්නා. ශමවැනි 

්්බථික අපහමතාවක් තිශබන තත්ත්වයක් තුළත් අශක රජ්ය 

ශමවැනි ශද් ජ්නතාව ශවනුශවන් ඉටු කරලා තිශබන බව රකා  

කරමින් මම නවතිනවා. 

 
 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතාගේ 

ගපෞද් ලික කුණු පැහසැදිලි කිරීෙ 
ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்கவினது 

தசொந்த விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. RAVI 

KARUNANAYAKE  
 
 ු රවි කුණානායක ෙහසතා (විගද්ශ් ක යුතු 

අොතයතුො   
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க - தவளிநொட்டலுவல்கள் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Foreign Affairs)  

ගරු කාානායකතුමනි  ශමම Personal Explanation නක 

ඉිනරිපත් .රීමට අවසර ලබාදීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ශබශහවින් 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

ගරු කාානායකතුමනි  පම ගිය ිනන කීපශේ ජ්නමාධය හා 

සමාජ් මාධය හරහා මා සම්බන්ධ විවිධ රවෘත්ති පළ  ණා; අයහස ්

හුවමාරු  ණා. පා්බලිශම්න්තුශේදීත් මන්ත්රීවරුන් යම් යම් මත පළ 

කළා. මට විරුද්ධව වි ව්ාස භාග ශයෝජ්නාවකුත් භාර දී තිශබනවා. 

ඒ නිසා මා හිතුවා ශම් ගරු සභාවට කරුුම පැහැිනලි .රීමක් 

කරන්න. 

ශකොළඹ 03  ශමොනාක් නිවාස සාකී්බණශේ නිවසක මා පිනාචි 

වී යලටීම පිළිබඳ ර ්නයක් මතු  ණා. ඒ නිසා බැඳුම්කර ශකොමිසම 

හමුශේ මම කරුුම ඉිනරිපත් කළා.  පා්බලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරයකු 

හා වග .ව යුතු ඇමතිවරයකු හැයටයට ශම් ගරු සභාව ඉිනරිශේ 

කරුුම පැහැිනලි .රීම හා මශේ ස්ාාවරය රකා  .රීම වැයගත් 

.යා මා යලතුවා. මුලින්ම මම ශම් පිළිබඳ  සතය කරුුම ශම් ගරු 

සභාව ඉිනරිශේ පැහැිනලි කරන්නම්.  

අප පිනාචිව යලයට බත්තරමු් ල නිවශසා අලුත්වැඩියා කටයුතු 

නිසා ශවනත් නිවසකට යෑශම් අව යතාවක් මතු වී තිුදණා. මට 

නිල නිවසක් ය තිුදශඩු නැහැ. ඒ නිසා ප ශ්  උයවිය ශවනත් 

නිවසක් ශසේවා. නහිදී නහි්  විශේූ රිය මහතාශේ ිනයණියට අයත් 

නිවසක් ලැුදණ බව අශක ප ශ්  අය මට පැවමවා. අප ඒ නිවශසා 

පිනාචියට ගියා.  

නහි්  විශේූ රිය මහතාශේ ිනයණිය මශේ ිනයණිශේ පාස්  

මිතුරියක්. නමුත්  ඇය ශද් පාලනඥයකුශේ නමට නිවස බු  දීමට 

අකමැති වී තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ශයශයනාශේම පාස්  මිත්රශයක් 

වූ අ්බජුන් ඇශලෝයලයස්ශේ සමාගමක් ශවත ශම් නිවස බු  ශයන 

ශලස මශේ ිනයණිය ශයෝජ්නා කළා. ඒ සමාගශම් නමට ඒ නිවස 

බු  ු න්නා. අශක ිනයණිය බු  මුය්  ඒ සමාගමට රතිපූරණය කළා.  

පම කශලක නිවස විකුණා යැමීය මට හිමිකාරිය තීරණය කළ 

නිසා අශක ප ශ්  සමාගමක් වියලන් නය මිලදී ගත්තා. ඒ සඳහා 

ශසලාන් බැාකුශවන් ණය මුයලක් ලබා ගත්තා. Seylan Bank - 

Ref: No - WTL/CRD/2016 - 1535, 29th  September, 2016 

යරන නම ණය මුයල සම්බන්ධ ශ් ඛ්න මම ශම් අවස්ාාශේ 

සභා ත* කරනවා.  

ශම්ක ශපෞද්ගලික ශකොම්පැනියක්. ඒත් මම හිතුවා  

විනිවියභාවයක් අව යයි .යා. ශම් ණය වාරික ශගවීම් සමාගම 

ශවනුශවන් යලු  කශළා සමාගශම් සභාපතිවරයායි. ශම් යලයලු ශගවීම් 

සමාගශම් ගිුමම්ගත වී තිශබනවා. ශම් ක්රියායාමය පිළිබඳ 

සැෙවීමට .යලවක් නැහැ. සවිස්තර ශතොරතුරු අව ය අධිකාරින් 

ශවත  අව ය අවස්ාාවලදී ලබාදීමට අපට පුළුවන්. 

ගරු කාානායකතුමනි  මම ශද් පාලනයට පිවිමශඩු අප 

රශ ල හිටපු ශශ්රාය්ඨ ශද් පාලන නායකයකු වූ ලලිත් ඇතුලත්මුයලි 

මහතා සමෙ තිුදුම සමීය ප ඇමර නිසායි. නතුමාත් 

ශද් පාලනශයන් හම්බ කළ ශකශනක් ශනොශවයි. ඒත් නතුමාටත් 

"නැේ ගිලපු ලලිත්" .යමින් අපහාස කළා; ශ ෝයනා කළා.  

කාලයත් සමෙ ඒ ශ ෝයනා යලය් ල ශබොරු බව ඔකපු ශවලා 

තිශබනවා. නතුමාශේ ඇමර නිසා ශද් පාලනයට අවතී්බණ ශවද්දී 

මම සා්බාක වයාපාරිකශයක්. මම මශේ ශපෞද්ගලික මුය්  

ශද් පාලනය නිසා නැති කර ගත්තා මිස  ශද් පාලනශයන් මුය්  

හම්බ කශළා නැහැ. නීති විශරෝධි ශලස ශහෝ  අනියල ශලස ශහෝ 

නිවසක් ලබා ගැනීමට තරම් අව යතාවක් මට නැහැ.  

ශම් සභාව නිශයෝජ්නය කරන මන්ත්රීවරු ශබොශහෝ ශයනා 

බත්තරමු් ශ්  මශේ නිවසට පැමිණ තිශබනවා. අශක පැත්ශත් 

මන්ත්රීවරු විතරක් ශනොශවයි  අනික් පැත්ශත් අයත් විවිධ 

ශද් පාලන සාකච්ඡාවලට ්වා; හිතවත්කමට ්වා; කාලා  බීලා 

සතුටු ශවන්නත් ්වා; පක්ය මාරු කරන්නත් ්වා. ඒ ්පු 

හැශමෝම මශේ වත්කම් ගැන යන්නවා. මම නීති විශරෝධී විධියට 

මුය්  හම්බ කර නැති බවත් යන්නවා. ම ශේ වයාපාරික කටයුතු 

සඳහා .යලම අවස්ාාවක ශද් පාලන බලය පාවිච්චි කර නැති 

බවත් යන්නවා. මම ශද් පාලනශයන් මුය්  හම්බ කර නැති බව 

මට විරුද්ධ වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාවට අත්සන් කළ හුෙක් අය 

ශපෞද්ගලිකවම යන්නවා.  

ගරු කාානායකතුමනි  ඉස්සර ඇමතිවරශයක් තියා 

ඇමතිවරයකුට ගෑ ුම ශකශනක්වත් ශකොමිසමක් ඉිනරියට කැඳවා 

නැහැ. බලශයන් ඔළුව පුම්බාගත්ත ඇමතිවරු ඒ කා ලශේ 

හැයලරුුම ්කාරය අපි යන්නවා. අගමැතිවරු කටයුතු කරපු හැයට 

අපි යන්නවා. ජ්නාධිපතිවරු කටයුතු කශළා රජ්වරු වාශගයි. ඒ අය 

තවමත් නීතියට මුවාශවන්න උත්සාහ කරනවා. අපි නශහම නැහැ. 

අපි නීතියට ගරු කරනවා; යුක්තියට හිස නමනවා. බැඳුම්කර 

ශකොමිසමට සාක්ෂිකරුශවක් ශලස ගිහින් සාක්ෂි ලබාදී මා 

ශපන්නුම් කශළා ඒ නව ශද් පාලන සාස්කෘතියයි; නව 

ශද් පාලන සයා ාරයයි.  

බැඳුම්කර ශකොමිසම පත් කශළා බැඳුම්කර නිකුත් .රීශම්දී 

යලු වූ කරුුම පිළිබඳව ශසොයා බලන්නයි. නමුත්  යැන් රයලද්ධ 

සාවාය පැවැත්ශවන්ශන් ශපෞද්ගලික සමාගම් හා නිවාස බු දීශම් 

ර ්නයක් ගැනයි.  

බැඳුම්කර ශකොමිසශම්දී නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුව 

නිශයෝජ් නය කළ රජ්ශේ අතිශ්බක ශසොලියලට්බ ශජ්නරා් වරයා 

මශගන් ර ්න කළ ්කාරය පිළිබඳ අවස්ාා කීපයකදීම 

විනි ් යකරුවන් මැිනහත්  ණා. 
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[ගරු  අශ ෝක් අශබ්යලාහ  මහතා  

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ඔහුට අවවාය කළා. ශකොමිසශම් විනි ් යකරුවන් මැිනහත්ව 

අපක්යපාතී ශලස කටයුතු ශකොට සතය ශසොයා ගන්නා බව මට 

වි ්වාසයි. අතිශ්බක ශසොලියලට්බ ජ්නරා් ශේ හැයලරීම ගැන ශහෝ 

වෘත්තීය නිපුණත්වශේ අක් පාක් ගැන ශහෝ මම ශමතැන කාා 

කරන්න යන්ශන් නැහැ. ඔහු ඒ තරමටම ්ශේගශීලිව හැයලරීමට 

ශහාතුව අපට ළෙදීම ශහළියරේ ශේවි. නය  උසස් වීමක් ලබා 

ගැනීශම් තරගයක රතිලලයක් ශවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශවනත් 

ශහාතුවක් ශවන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම ශමතැන අවධාරණය 

කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ශවනත් කරුණක්. රජ්ශේ 

නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවට තමන්ශේ රජ්ශේ 

ඇමතිවරශයකුශගන් ්ශේගශීලීව  ණත් ර ්න කරන්න පුළුවන් 

නියහසක් අය තිශබනවා. නයා ඇමතිවරුන්ශගන් ර ්න කරන්න 

තියා ඇමතිවරශයක් සම්බන්ධව ෆයියි්  නකක් ඇරලා බලන්නවත් 

නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවට නියහසක් තිුදශඩු නැහැ .යන නක 

රකා  කරන්න ඕනෑ.  

අශනක් අතට  ශම් අවස්ාාශේ පිටු    03ක් පැය 4 ක් පමණ 

වන ශකයට කාලයක් තුළ විම්බ නය කරන්නට නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුව සමත්  ණා. නය යහපත් ලක්යණයක්. අපි 

නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශවන් ඉ් ලා යලයටන්ශන්  රටට ලබා 

ගන්නා ණය ්ධාර සම්බන්ධශයනුත් ඒ ්කාරශයන්ම කඩිනම්ව 

ක්රියා කරන ශලසයි; යහ පාලනය ශවනුශවන් රජ්ය ශගන නන 

පනත් ශකටුම්පත් පිළිබඳවත් ඒ ්කාරශයන් කඩිනම්ව කටයුතු 

කරන ශලසයි; කලින් රජ්ශේ මැති-ඇමතිවරුන්ශේ දූයණ හා වා ා 

ශසවීම සම්බන්ධ කා්බයශයහිදීත් ශම් කා්බයක්යමතාව 

පවත්වාශගන යන ශලසයි; ශපොලිස් ූලලය අපරාධ ශකො ලඨාසය 

වියලන් පරීක්යණ පවත්වා අවසන් කර ඇති නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවට ලබා දී ඇති ලිපිශගොනු  .ක් සම්බන්ධශයන් 

ශම් ්කාරශයන් කඩිනම් ක්රියා මා්බගයක් ගන්නා ශලසයි.  

ගරු කාානායකතුමනි  මම නක්සත් ජ්ාතික පක්යය ශවනුශවන් 

අ රුු  30ක් තිස්ශසා ශවශහමණා. පක්යශේ ු ය්කර කාලවලදී ඒ 

අභිශයෝගයට මුහුණ ු න්නා. මශේ ශපෞද්ගලික අභිලාය යලය් ල 

පක්යය ශවනුශවන් කැප කළා. ඒක නිසා මට ජීවිත ත්බජ්න ්වා. 

මට ශබොරු ශ ෝයනා න් ල කරමින් නක් පැවරුවා. මා අත් 

අඩාවනවට ගන්න උත්සාහ කළා. විශද්  විනිමය නක්වකට මා 

පටලවා අ රුු  10ක් තිස්ශසා නක් ඇහුවා. අන්තිශම්දී මා නිශයොස් 

ශකොට නියහස් කළා. ඒ නක්ශවන් ශ ෝයනා ලැබූ රාේ රාජ්රත්නම් 

මහතා - [ශාෝයා .රීම්   

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභාශේ මන්ත්රීවරුන් ශම් අවස්ාාශේ ඇමතිතුමාට රකා ය 

කරන්න ඉඩ ශයන්න. [ශාෝයා .රීම්  

 
 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ නක්ශවන් ශ ෝයනා ලැබූ රාේ රාජ්රත්නම් මහතා ළෙ ශසාවය 

කළ ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා අය මහ බැාකුශේ අධිපති.  මා ශම් 

කරුණ .යන්ශන් විපක්යශේ යලයටයදී අප ශද් පාලන 

පළිගැනීම්වලට ලක් කළ බව ශපන්වා ශයන්නයි. ඒ කාලශේ 

ශද් පාලන ව ශයන් පළිගත්තා. යැන්  රිත ාාතන කරනවා. ඒ 

කාලශේ පීඩනයට පත් කශළා මා විතරක් ශනොශවයි. අා  භාගය 

සෑදී අසරණභාවයට පත්ව යලටී මශේ අම්මාට මිනී ඔළු නේවා. බිරිඳ 

සහ යරුවන්ට මිනිස් අත් පා නේවා. ඒ යලයලු ශයනාම භීතියට පත් 

කළා. ඒ යලය් ලම මැය මම නක්සත් ජ්ාතික පක්යය ශවනුශවන් 

මශේ ශසාවය අකුරටම ඉටු කළා. පක්ය ශයකඩ කරන උත්සාහය 

වැළැක්වූවා. නායකත්වය ශවනස් .රීශම් කුමන්ත්රණය පරාජ්ය 

කළා. පක්යයත්  පක්යශේ නායකතුමාත් ්රක්යා කළා. මම ඒ 

රතිපත්තිය ශවනුශවන් ිනගටම ශපනී යලයටනවා. අශක 

පාක්ෂිකයිනුත්  පක්යයත්  පක්ය නායකත්වයත් ්රක්යා කරනවා. 

නතැනදී මශේ ශපෞද්ගලිකත්වයට වඩා පක්යය ගැන හිතනවා; රට 

ගැන හිතනවා.  

2015 ජ්නාධිපතිවරණශේදී රාජ්පක්ය පාලනය පරාජ්ය .රීමට 

යලයලුම රගතිශීලී බලශේග නක්විය යුතු බව අපි වි ්වාස කළා. 

ශපොු  අශකක්යකශයකු ඉිනරියට ශගන ් යුතු බව අපි පැවමවා. 

අතිගරු ෛම්රිපාල යලරිශසාන මහතා ශපොු  අශකක්යකශයකු ශලස 

නම් කළ අවස්ාාශේදී ජ්නාධිපතිවරණය සඳහා "හාසයා" ලාාඡනය 

ලබා ු න්ශන්ත් මමයි. ඒ යලය් ලම කශළා රශ ල අනාගතය 

ශවනුශවන්.  

ගරු කාානායකතුමනි  යැන් මට මශේ ස්ාාවරය රකා  

.රීමට අවසර ශයන්න. මම මශේ අමාතය ුරරය පාවිච්චි කශළා 

ජ්නතාවට ශසාවය කරන්නයි; අ රුු  00ක් තිස්ශසා විවිධ 

අසාධාරණයට ලක්  ුම අශක පාක්ෂිකයන්ට සාධාරණයක් ඉටු 

කරන්නයි; රට ශවනුශවන් හරි ශද් කරන්නයි. පැය 04ම මශේ 

ු රකානය විවෘත තිශබන බව ශම් සභාශේ ඉන්න පක්ය විපක්ය 

හැශමෝම යන්නවා. මම තනතුරු පාවිච්චි කශළා ශසාවය කරන්න 

මිසක් බලය හා වරරසාය භුක්ති විඳින්න ශනොශවයි. ශම් තනතුරු  

මැති-ඇමතිකම්  බලය ්ිනය තාවකාලිකයි. සයාකාලික වන්ශන් 

අප කළ ශසාවයයි; අපශේ වනණ යහපත්කමයි; අපශේ අවාකකමයි. 

නමුත් ශම් බව ශබොශහෝ ශයශනක් වටහා ගන්ශන් නැහැ. ඔ න් 

තනතුරු සයාකාලික බව යලතනවා; බලය සයාකාලික බව යලතනවා.  

ඒ නිසා බලශයන් පහ  ණාට පමවත් බලය පිළිබඳවම යලහින 

මවනවා. බලය ලබා ගැනීම සඳහා ඕනෑම බාල වැඩක් කරනවා. 

තමන්ට බලය ලැශබනවා නම්  රටට ශහණ ගැහුවත් ඔ න්ට 

කමක් නැහැ. නමුත්  0014 ජ්නවාරි 0 වැනියා විකලවශයන් අප 

ශවශහමශඩු ඊට වඩා ශවනස් සමාජ්යක් බිහි කරන්නයි. මට 

න් ල කරන ශ ෝයනාවන්ට .යලම පයනමක් නැහැ. ඒ .යලවකට මා 

සම්බන්ධ නැහැ. නමුත්  සමහර කඩුඩායම් සහ මාධය යැනටමත් 

මා වැරැිනකරුශවක් කර තිශබනවා.  

පමගිය ිනන යහය-ශයොළහ තුළ අශක ජ්නමාධය මා සම්බන්ධව 

කටයුතු කශළා ඉතිහාසශේ .යලම අවස්ාාවක කටයුතු ශනොකළ 

්කාරයකටයි. ඔ න් මාව කුරුයලයට යක්කා ඇණ ගැයලය යුතු බව 

පවසනවා. මම ඒවායින් සැශලන්ශන් නැහැ. ශේමස් ක්රිස්තුන් 

වහන්ශසාට අපවායවලට මුහුණ දීමට යලු   ණා. ුදු රජ්ාණන් 

වහන්ශසාටත් අපවායවලට මුහුණ  දීමට යලු   ණා. අට ශලෝ යහමට 

අනුව ශමවැනි අවස්ාාවන් හා අභිශයෝගයන් ඕනෑම ශකශනකුශේ 

ජීවිතවලට න් ල ශවනවා. ඒ අභිශයෝගයන්ට මුහුණ දීශම්  ක්තිය 

මට තිශබනවා. නමුත්  මට විරුද්ධව ඇති ශ ෝයනා පයනම් කර 

ගනිමින් යහ පාලන රජ්ය අස්ාාවරත්වයට පත් .රීශම් 

කුමන්ත්රණයක් ිනයත් වන බව මට වැටශහනවා. ජ්නාධිපති 

ෛමත්රීපාල යලරිශසාන මහතා සහ අග්රාමාතය රනි්  විරමයලාහ 

මහතා ශගන යන රජ්ාතන්ත්රවාදී වැඩ පිළිශවළ කඩාකකප්  

.රීශම් උත්සාහයක් ක්රියාත්මක වන බව මට යැශනනවා. ජ්නතාව 

රතික්ශයාප කළ අය  දූයණ හා වා ා ශ ෝයනාවලට ලක්වූ අය  

අපරාධ යලු  කළ අය  ශම් කුමන්ත්රණකාරී උත්සාහයන් පිටුපස 

ඉන්නවා. තමන්ශේ වැරැිනවලට ලැශබන යු,වම්වලින් ගැලවීම 

සඳහා ඔ න් යළි බලය ලබා ගැනීමට උත්සාහ යරනවා. ගරු 

කාානායකතුමනි  ශම් බල ශලෝභී අවස්ාාවාදී 

කුමන්ත්රණකරුවන්ට නක්සත් ජ්ාතික පක්යය විනා  කරන්න ඉඩ 

ශයන්ශන් නැහැ .යන නක ශම් අවස්ාාශේදී මම මතක් කරනවා. 

ශම් බල ශලෝභී කුමන්ත්රණකරුවන්ට යහ පාලන රජ්ය බිඳ 

යමන්නට ශයන්ශන් නැහැ .යන නකත් මතක් කරන්න කැමැතියි. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ශම් කුමන්ත්රණකරුවන්ට ජ්නාධිපතිතුමාශේත්  අගමැතිතුමාශේත් 

රජ්ාතන්ත්රවාදී වැඩ පිළිශවළ කඩාකකප්  කරන්න ශයන්න බැහැ. 

ඒකාධිපති රාජ්පක්ය ශරජීමශයන් විනා  වූ රට යළි ශගොඩ 

නැඟීශම් වෑයම ු ්බවල කරන්න ශයන්න බැහැ. [ශාෝයා .රීම්  ඒ 

නිසා මුළු රටටම ්ය්බ යක් ශයමින්  අමාතය ුරරශයන් ඉ් ලා 

අස්වීමට මම තීරණය කළා. [ශාෝයා .රීම්  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ගරු ඇමතිතුමාට කාා කරන්න අවස්ාාව 

ශයන්න. 
 
 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු කාානායකතුමනි  ඉතිහාසය සහ කාලය මට හිමි තැන 

තීරණය කරාවි. අශක පක්යශේ රබලයින් ගණනාවකට ශමවැනි 

ශ ෝයනා න් ල  ණා. ශ්රීමත් ශජ්ෝන් ශකොතලාවල  ඩ ලි 

ශසානානායක  ලලිත් ඇතුළත්මුයලි  ගාමිණී ිනසානායක  ්්බ. 

ශරාමයාස  ශේ.්්බ. ජ්යව්බධන මැතිතුමන්ලා යලයලු ශයනාටම 

ශ ෝයනා න් ල  ණා. නමුත්  ඒ යලය් ල පයනම් විරහිත බව 

ඉතිහාසය ඔකපු කර තිශබනවා. ශුද්ධ වූ කුරානශේ ශමශසා සඳහන් 

ශවනවා. "සතය වසන් .රීමට ශකතරම් උත්සාහ යැරුව ය  සතය 

.යලවකට යටපත් ශනොවන්ශන්ය. සතය වසන් .රීමට උත්සාහ 

යරන්නන්ට හිමි වනුශේ අන්ත පරාජ්යයි." ඉතිහාසය සහ කාලය 

මට හිමි තැන තීරණය කරන බව මම පවසන්ශන් ඒ නිසායි. 

තිරුක්කුර්  නම් ශයමළ කාවය සාග්රහශේ කවියක් තිශබනවා  

"සයා ාරාත්මකව නිවැරැින ශද් කරන්න. හැම අවස්ාාවකදීම  හැම 

තැනකදීම" .යලා. මශේ ශච්තනාව නිවැරැින ශද් .රීමයි  මශේ 

අරමුණ අවාකව ශසාවය .රීමයි. කවර ශ ෝයනාවක් න් ල  ණත්  

මම ිනගින් ිනගටම සතයය ශවනුශවන් ශපනී යලයටනවා. අපරාධ හා 

දූයණ ශමරයටන් තුරන් .රීම ශවනුශවන් සටන් කරනවා. අශක 

පාක්ෂිකයන් රැක බලා ගැනීම සඳහා ශවශහශසනවා. 0014 

ජ්නවාරි 0 වැනියා විකලවශයන් අප ්රක්යා කරගත් ශද් පාලන 

හා සමාජ් අගයන් ශවනුශවන් කැප ශවනවා. 

ගරු කාානායකතුමනි  මම ඉ් ලා අස්වීශම් තීරණය ගත්ශත් 

ු ක.න් ශහෝ කම්පාව.න් ශනොශවයි  ්ඩම්බරශයන්. මම මශේ 

තනතුර කැප කරන්ශන්  ශම් සභාශේ ගරුත්වය ශවනුශවන්. මම 

මශේ තනතුර කැප කරන්ශන්  අශක පක්යයට සැබැවින්ම ්යරය 

කරන මැතිඇමතිවරු සහ පම ශපළ මන්ත්රීවරු ශවනුශවන්. ඒ 

වාශේම  ශකොළඹ ිනස්්රික්කශේ මශේ ඡන්යයායකයන් ශවනුශවන්. 

අශක පක්යයට ්යරය කරන යලයලුශයනා ශවනුශවන්. මම මශේ 

තනතුර කැප කරන්ශන්  ශ්රී ලාකාශේ නව ශද් පාලන 

සාස්කෘතියක් ශවනුශවන්. මම මශේ තනතුර කැප කරන්ශන්  

ශීලා ාර පාලන රමයක් ශවනුශවන්. මම ශම් තනතුර කැප 

කරන්ශන්  රශ ල රජ්ාතන්ත්රවාදී පාලනය ්රක්යා කරගැනීම 

ශවනුශවන්. මම මශේ තනතුර කැප කරන්ශන්  

ජ්නාධිපතිතුමාශේත්  අගමැතිතුමාශේත් යහ පාලන සම්මුතිවාදී 

රජ්ය ශවනුශවන්. ඒ නිසා ශම් තීරණය ගැන මම ්ඩම්බර 

ශවනවා.  

ශමතැනදී මශේ බිරිඳ සහ යරුවන් මුහුණපා ඇති මානයලක 

පීඩනය ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි. අශක සමහර මාධයයන් සහ 

පුද්ගලයන් මශේ බිරිඳශේත්  දූවරුන්ශේත්  රිත ාාතනය 

කරනවා. ඔ න්ටත් පහර ගහනවා. ඔ න් යැන් ඉන්ශන් ඒ යලයලු 

පීඩනයන් හා අපහාස විඳිමින්. [ශාෝයා .රීම්  

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකරලා ගරු ඇමතිතුමාට කාා කරන්න අවස්ාාව 

ශයන්න. 
 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අයට ශම්වා අහන්න බැහැ  ගරු කාානායකතුමනි. ඔ න්ට 

සතය අහන්න බැහැ ශන්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා කාාව කරශගන යන්න. 
 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ යලය් ල මැයත් ඔ න් මට ශම් තීරණය ගැනීමට  ක්තිය 

 ණා. ඒ  ක්තිය මට ලබා දීම ගැන  ශමලා ඔබටත්  ඔශන් ලා  

ශයශන් ලා  මිශන් ලා ිනයණිවරුන්ටත් ස්තුතියි. ඔබ මට හැම 

යාමත් ්යශරයි. මශේ ්යරය ඔබ ළෙයි.  

ගරු කාානායකතුමනි  ුදු න් වහන්ශසාශේ ශශ්රාය්ඨ ධ්බමය 

අඩාවන ධම්ම පයශේ නක් ගාාාව.න් අයහස් ශවනවා  "යශමක් 

අනුන්ට ද්ශේය ශනොකළ  නිරපරාය වූ පිරියලු  පුද්ගලයකුට 

අපරායයක් කරයිය  උක් හුළෙට යැූල දූවි් ලක් ශසා නහි පව නය 

කළ පුද්ගලයා කරාම නයි." .යා. ධම්ම පයශේ තවත් ගාාාව.න් 

අයහස් ශවනවා  "ාන ග්  පේව යලේ ිනගින් හමන මළඟින් 

ශනොශස් ශවන්ශන් යම් ශසාය  නශසාම නින්යා ර ාසා ශයශක්දී 

පඩුඩිතශයෝ ශනොසැශලති." .යා. අන්න ඒ නිසා මශේ පක්යය 

සහ මශේ රට ශවනුශවන්  මශේ නායකයා ශවනුශවන් සහ මශේ 

පක්යශේ යලයලු ශයනා ශවනුශවන් අය ගත් ශම් තීරණය පිළිබඳව 

මම නැවත ්ඩම්බර ශවනවා. මම යැන් ්ඩම්බරශයන් ගිහින් පම 

ශපළ මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් වාඩි වී කටයුතු කරනවා. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා (අ්ාොතයතුො සහස ජාිනක 

ප්රිනපත්ින හසා ආර්ථික ක යුතු අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அமைச்சரும் மதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அமைச்சரும்) 

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

 
නැඟී සටිග ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අග්රාමාතයතුමා. 
 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කාානායකතුමනි  අශක පක්යශේ උපනායකතුමා මට 

.ේවා ශම් තනතුශරන් අයින් ශවනවා .යා. නය ජ්නාධිපතිතුමා 
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[ගරු  රවි කරුණානායක  මහතා  
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මුණ ගැහිලා .යනවා .ේවා. ජ්නාධිපතිතුමා ්ශේ බයායා විතර. ඒ 

නිසා බයායා ජ්නාධිපතිතුමාට යැනුම් ු න්නා.  මමත්  රාජිත 

ශසානාරත්න අමාතයතුමාත් යලයට අවස්ාාශේ දී තමයි ඒ ලිපිය භාර 

ු න්ශන්. "ඉ් ලා අස් වන්න" .යලා සමහර අය අය උශද් .යන 

විටත්  නතුමා ඉ් ලා අස් ශවලා ඉවරයි.  

ගරු කාානායකතුමනි  මා හිතන්ශන් අප අලුත් සම්රයායක් 

ඇති කළා .යායි. සාමානයශයන්  වැරැින කරපු අය  වැරැද්ය කළා 

.යා තීරණය  ුම අය තමයි අයින් වන්ශන්. නශහත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් ශකශරන පරීක්යණයට ්ඩුක්ව ඇඟිලි ගහන්ශන් 

නැහැ .යා ශපන්වන්න අය නතුමා උයාහරණයක් ලබා දී 

තිශබනවා. ගරු කාානායකතුමනි  අපට වි ්වාස භාග ශයෝජ්නා 

ශගශනන්න බැරි  ණාට ශම් රශ ල මීය ට ඉස්සර ශවලා ශහොරු ක්රියා 

කශළා ශකොශහොමය  ඒ ශහොරු යැන් ශමොනවාය කරන්ශන්  අප යැන් 

ශම් උයාහරණය දී තිශබන්ශන් ශකොශහොමය .යන නක ගැන ඕනෑ 

නම් අපට පුළුවන්  විවාය කරන්න. මා අහන්ශන් ශමයයි. 

ඇමතිවරයකු ශකොමිසමකට ගිශේ ශකොශහාය? ශ ෝයනාවක්  ශයකක් 

කළා .යා ඇමතිවරයකු අයින්  ශඩු ශකොශහාය? ශම් වා ශේ 

ශද්ව්   ශඩු ශකොශහාය?  

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශකොමිසමට කැ ශඳේවාට පමව තමයි ගිශේ. [බාධා .රීම්  

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වායයක් කරගන්න නපා. ගරු අග්රාමාතයතුමාට කතා කරන්න 

ශයන්න. [බාධා .රීම්  Order, please! ගරු අග්රාමාතයතුමා කතා 

කරන්න. [බාධා .රීම්  Order, please! Let the Hon. Prime 

Minister speak.  

 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කාානායකතුමනි  කැඳවන්ශන් නැතිව ශකොමිසමකට 

ගියා නම්  ඒ ගිශේ  පිස්ශසකු විතරයි. ශමහිදී අප ශපන්වන්ශන් අප 

අලුත් සාකෘතියක් ඇති කළ බවයි. නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ අශක 

කාට ශහෝ "ශහොරා" .යා .ේශවොත්  අපි ඔහු අයින් කරනවා. අපට 

ශහොරු තියාගන්න අව ය නැහැ. නශහත් යැන් ඊට වඩා- [බාධා 

.රීම්   

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! [බාධා .රීම්  Order, please! වාඩි ශවන්න. 

[බාධා .රීම්  ශමය ශීලා ාර සභාවක්. [බාධා .රීම්   

 
 ු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ඔය පැත්ශත්යි ඉන්ශන්  ශහොරු යටක.  
 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 
[බාධා .රීම්   

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! වාඩි ශවන්න  යලයලුම ගරු මන්ත්රීවරු. [බාධා 

.රීම්  ගරු අග්රාමාතයතුමාට කතා කරන්න අවස්ාාව ශයන්න. 

[බාධා .රීම්  Order, please! නවත්වන්න  ශාෝයාව. [බාධා 

.රීම්   

වාඩි ශවන්න. [බාධා .රීම්  කරුණාකර වාඩි ශවන්න. ගරු 

අග්රාමාතයතුමාට කතා කරන්න ඉඩ ශයන්න. ්ඩුක් පක්යය 

අවස්ාාව ශයන්න  ගරු අග්රාමාතයතුමාට කතා කරන්න. ශම්ක 

ශීලා ාර සභාවක්. ඉඩ ශයන්න  ගරු අග්රාමාතයතුමාට කතා 

කරන්න. ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා වාඩි ශවන්න. ගරු අග්රාමාතයතුමා 

කතා කරන්න.  

 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කාානායකතුමනි - [බාධා .රීම්  මම කාටවත් ශ ෝයනා 

කශළා නැහැ. ගරු කාානායකතුමනි  මම ශහොරු ගැන කතා කළා. 

ශහොරු ඉන්නවා නම් අප ඒ අය තියාගන්ශන් නැහැ .යා මම අශක 

පක්යශේ රතිපත්තිය .ේවා. නශහම .යනශකොට  විපක්යශේ ශම් 

පැත්ශත් යලයටන ක රුවත් ඇවිස්මශන් නැහැ. ශමහි යලයටන 

ක රුවත් ඇවිස්මශන් නැහැ. [බාධා .රීම්  නමුත් විපක්යශේ ඔය 

පැත්ශත්  යලයටන අය ඇවිස්මශන් ඇයි? [බාධා .රීම්   
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිතුමාට කාා කරන්න අවස්ාාව ශයන්න. [බාධා 

.රීම්  අගමැතිතුමාට කාා කරන්න අවස්ාාව ශයන්න. අපට අය 

වැඩ කටයුතු රාශියක් කරන්න තිශබනවා.  

 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔතැන වැලි ශහොරු ඉන්නවාය? ඔතැන කැරම් ශබෝ  ශහොරු 

ඉන්නවාය? නශහම නම් කෑ ගහන නක හරි. කුක් කාරශයෝ 

ඉන්නවාය? නශහම නම් කෑ ගහන නක හරි. කා්බ ශහොරු 

ඉන්නවාය? යල්  ශරින ශහොරු ඉන්නවාය? මනාමි ශහොරු ඉන්නවාය? 

නශහම නම් කෑ ගහන්න. නැත්නම් කෑ ගහන්න නපා. යල්  ශරින 

ශහොරු නැත්නම්  කැරම් ශබෝ  ශහොරු නැත්නම්  කෑ ගහන්න 

නපා. කුක්කාරශයෝ නැත්නම් කෑ ගහන්න නපා. ඔතැන ඉන්නවා 

නම් කෑ ගහන්න. ශම්ක කරන්න බැරි  ණා ශන්. අ රුු  10ක් 

තිස්ශසා ශම්ක කරන්න බැරි  ණා ශන්. මම අහන්ශන්  ශමොකක්ය 

යලු   ශඩු .යලායි. ලසන්ත විරමතුාග  මරා යැම්මා. [බාධා .රීම්  

රීනත් නක්නැලිශගොඩව උස්සාශගන ගියා. [බාධා .රීම්   

 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිතුමා  කාා කරන්න.  

 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

රවි කරුණානායක මන්ත්රීතුමා ශශ්රාය්ඨාධිකරණයට ගිහි් ලා 

තහනම් නිශයෝග ගත්ශත් නැහැ.  ශකොමිසමට ගියා  කාා කළා. 

ඊට පස්ශසා ශමතැනට ්වා  ඉ් ලා අස්වීම යැනුම් දීලා පිටු පස 

ශකළියට ගිහි් ලා වාඩි  ණා. ගරු කාානායකතුමනි  හිටපු 

ශසොලියලට්බ ජ්නරා්  ප්රියසාද් ශඩකට ශමොකක්ය  ශඩු? ්ඩුක්ව 
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පා්බලිශම්න්තුව 

කරන වැඩසටහන හරි නැහැ .යලා .යපු නිසා ඒ මිනිහාට 

නීතිපති ශවන්න ශයන්ශන් නැතුව ශශ්රාය්ඨාධිකරණයට ගිහි් ලා 

යැම්මා. නමුත් මිනිහාශේ ග්රහයා ශහොඳ නිසා අග්රවිනි ් යකාරවරයා 

ශලස පත්  ණා. නශහම නැතුව තව කී ශයශනක් හිර ශවලා 

හියටයාය? නක නක ශකොන්වලට යමපු නිසා නැති  ුම  කී ශයශනක් 

හියටයාය?  

 

 ු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ස්බපශයෝ යය්ට කරපු අය  ගරු අගමැතිතුමනි. 

 

 ු රනිල් වික්රෙසංහස ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නැති කරපු අය කී ශයශනක් හියටයාය? ඒ ගැනත් .යන්න. 

අන්න ඒකයි අය ශවනස. 'යහපාලනය' .යලා අපි .යන්ශන් 

ඒකයි.  නයා ප්රියසාද් ශඩකට කළා  වාශේ අපි ක රුවත්  අයින් 

කරලා පැත්තකට ගිහි් ලා යැම්ශම් නැහැ. ඒවා ගැන කාා 

කරන්ශන් නැහැ.   

අය මාධයවලින් කෑ ගහනශකොට මට නක ශයයක් හිශතනවා.  ඒ 

තමයි  යැන් නියහස තිශබනවා .යන නක.  ඔය ඔක්ශකෝම මාධය - 

[බාධා .රීම්  ඒ කාලශේ අපි ඉ් ලා අස් ශවන්න .යලා 

.යනශකොට - [බාධා .රීම්   අපට .ේවා  ශද්රෝහිශයෝ .යලා.  

ඇයි? නයා කාා කරන්න බැරි  ණා. නයා මාධයයට ඉඩ ු න්ශන් 

නැහැ. අය හැම ශකනාටම 'ශහොරා' .යලා .යනවා. අපටත් 

'ශහොරා' .යනවා  ලියන නකාත් 'ශහොරා'. ඉතින් ශමොනවා 

කරන්නය? අය තිශබන්ශන් නියහස ්සමාජ්යක්; යහ පාලනයක්. අපි 

යලයලු ශයනාම  ඒ අනුව හැශයමු. යැන් ශමතැනත් කරුුම තිශබනවා 

නම්  සමහර අයට පුළුවන්  ඉ් ලා අස් ශවලා  - [බාධා .රීමක්  

පමව ්පම නන්න ඕනෑ. මම .යන්ශන් නච් රයි. ශමතැනින් 

්ය්බ යක් ගන්න.  ශම්ක අලුත් යුගයක්. ෛමත්රීපාල යලරිශසාන 

ජ්නාධිපතිවරයා යටශත් අපි යහපාලනය ඇති කරලා  ශපන්වා දීලා 

තිශබනවා. ශම් ගැන අපි කාා කළා. සති අන්තශේත් අපි කාා 

කළා. නතුමා මාව හමු ශවන්න ඕනෑය .යලා .ේවා.   ශසනමරායා 

ඇවි් ලා මා හමු  ණා. අපි කාා කළා. මම .ේවා  "රවි  මම 

අශේශවල ඉඳලා ්වාට පස්ශසා අපි ්පහු හමු ශවමු" .යලා. 

අෙහරුවායා උශද් මා මුණ ගැහුණා. අෙහරුවායා උශද් මුණ 

ගැහිලා තීරණයක් ගත්තා. බයායා ජ්නාධිපතිතුමාව හමු  ණා. අය 

නතුමා ශම් සභාවට ඇවි් ලා රකා යක් කළා. මම මීය ට වඩා දී්බා 

ව ශයන් කාා කරන්ශන් නැහැ. නශහත් ඇත්ත ව ශයන්ම අය අපි  

ශම් සභාශේ අලුත් සම්රයායක් ඇති කළා. ඒ ගැන අපි ්ඩම්බර 

ශවනවා .යලා රකා  කරමින් මා නිහඬ ශවනවා.  

 

 ු රාජවගරෝදියම් සම්ප්දා්ද ෙහසතා (විුද්ධා පාර්ශ්්වග  

නායකතුො  
(ைொண்புைிகு ரொஜவமரொதயம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

முதல்வர்) 

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 

 
නැඟී සටිග ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Leader of the Opposition, do you want to speak? 

 ු රාජවගරෝදියම් සම්ප්දා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவமரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Sir, may I seek your indulgence to say a few words?  
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes. 
 

 ු රාජවගරෝදියම් සම්ප්දා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரொஜவமரொதயம் சம்பந்தன்) 

(The Hon.  Rajavarothiam  Sampanthan) 
Hon. Speaker, it is a fundamental right of a person 

that he is presumed to be innocent until he is found 
guilty. The Hon. Ravi  Karunanayake has not yet been 
found guilty by any competent court and, consequently, 
he is entitled to that presumption of innocence - 
[Interruption.]   I repeat, Sir, for everyone to hear, that 
the Hon. Ravi Karunanayake has not yet been found 
guilty by any competent court and he is entitled to the 
presumption of innocence. That is the entitlement of any 
person to his fundamental rights. -[Interruption.]  

Nevertheless, Sir, the Hon. Ravi Karunanayake has 
today tendered his resignation. I commend him for that 
bold step.  He has done so in the interest of good 
governance, in the interest of the people of this country 
and in the interest of the country, itself.  He has set an 
example which many others would do well to follow.  
We know that in this country, in the past few years, 
particularly since the change of Government, there have 
been several charges of corruption levelled against very 
many persons who held Government office, while none 
of those persons have yet been dealt with. It is significant 
that a Minister in the present Government, the Hon. Ravi 
Karunanayake, has today tendered his resignation on the 
basis of certain charges levelled against him, which have 
not yet been proved.  

I commend him, Sir, for this very bold step and I wish 
him well. 

Thank you. 

 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Ravi Karunanayake. 
 

 ු රවි කුණානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ரவி கருணொநொயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Speaker, let me thank the Hon. Leader of 

Opposition for his sincere remarks.  

Sir, I would also like to mention that this decision was 
taken when I was very much advised by the lawyers that 
there is no necessity to do this.  You cannot bring two No

383 384 
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-Confidence Motions against a Member in one Session. 
Disregarding that fact, I want to ensure that good 
governance should set an example and that is the reason 
why I basically tendered my resignation. So, there is no 
No-Confidence Motion that has been handed over to you, 
Sir, because two No-Confidence Motions cannot be 
handed over against a Member in one Session.  

So, please bear in mind that there is no connection 
with the No-Confidence Motion that has been given but, I 
thought it was my moral duty to come forward and do 
that. 

 
 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Thank you very much. 
 

මීය ළෙට  ගරු මනි්  හඳුන්ශනත්ති මැතිතුමා ක්  තැබීශම් 

ශයෝජ්නාව ගැන කාා කරන්න. 

Order, please! ඊට රාම ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 

ූලලාසනය ගන්නවා ඇති.  

 
අනතුුව  ු කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් වූගය්ද, 

නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො [ ු ගසල්වම් අවඩක්කලනාා්ද  
ෙහසතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
 

[අ.භා. 0.00  

 

 ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  අය ිනන අශක 

පා්බලිශම්න්තුවට විශ ාය යවසක්; විශ ාය අවස්ාාවක්. හිටපු මුය්  

අමාතයතුමා  විශද්  කටයුතු අමාතයතුමා බවට පත් ශවලා  අය 

සාමානය මන්ත්රීවරශයක් ව ශයන් පා්බලිශම්න්තුශේ අමන් ගත්තා. 

ශහාතුව  විශ ායශයන්ම බැඳුම්කර ගනු-ශයනුව පිළිබඳව 

පා්බලිශම්න්තුශේ - [ශාෝයා .රීම්   

 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! 
 

 ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ශපොු  වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ - [ශාෝයා .රීම්   

 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please!  Hon. Members, please sit down.  

 ු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
රජ්ාතන්ත්රවායය ඕකය?  [ශාෝයා .රීම්   
 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. [ශාෝයා 

.රීම්  කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. 
 

 ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මශේ ශේලාව ලබා ශයන්න. 

 

 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

What is your point of Order? [Uproar.] Hon. 

Members, වාඩි ශවන්න  කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. [ශාෝයා 
.රීම්  Order, please! කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. [ශාෝයා 
.රීම්  මන්ත්රීතුමන්ලා කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. [ශාෝයා 
.රීම්   Hon. Nalin Bandara Jayamaha, what is your point 
of Order? 
 

 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් සභාශේ ගරු විපක්ය 

නායකතුමාට ත්බජ්නය ශකරුවා  ශම් ඒකාබද්ධ ශහොරු රැළ. 
 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[ශාෝයා .රීම්   

 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order.  [Uproar.]  Hon. 

Members, please, sit down. කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. 
Hon. Members of the Government, please, sit down. 
[Uproar.] කරුණාකරලා වාඩි ශවන්න. Hon. Sunil 
Handunnetti, you carry on please. 
 
 ු සුනිල් හසඳු්දගනත්ින ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  විශ ායශයන් අය ිනන ශම් 

විවායයට ලක් කරන මාතෘකාව ශ්රී ලාකා මහ බැාකුව සහ 001) 

අ රුද්ශද් ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ ූලලය රකා නය වන මහ බැාකු 

වා්බතාව පිළිබඳයි.  

2016 අ රුද්ශද් මහ බැාකු වා්බතාවත්  ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ 

ක්රියාකාරීත්වයත් අශක රශ ල ජ්නතාවශේ විශ ාය අවධානයට ලක් 

 ණා. ඒක ශම් පා්බලිශම්න්තුශේ අය යවශසා යලු  වන යලු වීම්වලිනුත් 

385 386 



පා්බලිශම්න්තුව 

ඔකපු ශවමින් තිශබන ශයයක්. විශ ායශයන්ම ශම් වා්බතාව රජ්ශේ 

මුය්  පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉිනරිපත්  ුම ශවලාශේදීත් මා කරුුම 

යැක්වූවා  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා .රීම්  මා ඒ 

අවස්ාාශේදීත් කරුුම යක්වමින් .යා යලයටශේ  මෑත කාලශේ මහ 

බැාකු වා්බතා පිළිබඳව  මහ බැාකුශේ ශ් ඛ්න පිළිබඳව සමාජ්ය 

තුළ තිුදුම වි ්වාසය බරපතළ විධියට බිඳ වැටීමක් තිශබනවා 

.යන නකයි. වි ්වාසය බිඳ වැටීශම් තත්ත්වයට යම් රමාණයකට 

ශහෝ මහ බැාකුශේ අයාළ ්්බථික අධීක්යණ අා යන්  ්්බථික 

සමීය ක්යණ අා යන්  විශ ායශයන්ම ශම් වා්බතාව සකස් .රීශම් 

කටයුතුවලට මැිනහත්  ුම අයත්  ව්බතමාන මහ බැාකු 

අධිපතිවරයාත් යම් සාධාරණත්වයක් ඉය්ට කර තිශබනවායි .යන 

නක විපක්යශේ  මන්ත්රීවරයකු  ණත් මා මුලින්ම .යන්න ඕනෑ.  

ඒකට ශහාතුව  001) අ රුද්ශද්ත්  0014 අ රුද්ශද්ත් ්්බථිකශේ 

තිශබන ඇත්ත තත්ත්වය ශද් පාලන වා්බතාවක් බවට පත් 

ශනොශකොට යම් රමාණයකට ශහෝ ඉිනරිපත් කරන්න මහ බැාකුව 

ශම් වා්බතාව තුළින් කටයුතු කර තිබීමයි.  

විශ ායශයන්ම මා ශමහි ශකොටස් .හිපයක් උපුටා යක්වන්න 

කැමැතියි.  ශමම වා්බතාශේ පළමුවැනි ශකොටශසා  "සමස්ත 

නිරීක්යණ"   යටශත් ශමශසා සඳහන් කර තිශබනවා:    

"අශකක්යා කරනු ලබන පරිින ශ්රී ලාකා ්්බථිකය ඉහළ ව්බධන 

මාවතක් තුළ ස්ාාවර ශලස රඳවා ගැනීමට නම් ්්බථිකය තුළ ිනවනකාලීනව 

පවතින වූහාත්මක ගැටලු විසඳිය යුතු බව 001) වසශ්බ ශ්රී ලාකා 

්්බථිකශයහි ක්රියාකාරීත්වය තුළින් යළි අවධාරණය විය." 

ශම්  අශක රශ ල ්්බථිකය පිළිබඳව සඳහන් කර තිශබන 

කරුුම. 001) මහ බැාකු වා්බෂික වා්බතාශවනුයි මා උපුටා ගත්ශත්. 

ශම්ශකදී මහ බැාකුව ඉතා පැහැිනලි ශලස .යනවා  අශක රශ ල 

තිශබන  රශ ල ්්බථිකය තුළ තිශබන ිනවනකාලීනව පැවැත නන 

වූහාත්මක ගැටලුවලට උත්තරයක් ශයන්ශන් නැතිව අශක 

්්බථිකයට ඉස්සරහට යන්න බැහැයි .යලා. ශම් .යන්ශන් 

ශමොකක්ය? ශමශතක් අශක රශ ල  නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ සහ ශ්රී 

ලාකා නියහස් පක්යශේ හ ්  ්ඩුක්වලත්   තනි තනිව පැවති 

්ඩුක්වලත් තිුදුම ශනොශවනස් ්්බථික රතිපත්ති නිසා  රට 

්සා්බාක ශවලා තිශබනවා .යන නක  ්්බථිකය අසා්බාක 

ශවලා තිශබනවා .යන නක ඉතා පැහැිනලි ශලසම මහ බැාකු 

වා්බෂික වා්බතාශේ ශපන්වා තිශබනවා. ඒක ශම් ගරු සභාශේ 

අවධානයට ලක් විය යුතු ඉතාම බරපතළ කාරණාවක් ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මහ බැාකුශේ ව්බතමාන 

අධිපතිතුමාටත්  නහි කා්බය මඩුඩලයටත් විශ ායශයන්ම මා 

ස්තුතිවන්ත ශවන්ශන්  ව්බතමාන ක්රියාකාරීත්වය තුළත් ඔ න් ඒක 

ඉතා ශහොඳින් යැක තිශබන නිසයි.  

ඊළෙට  ශම් වා්බතාශේ තවත් ශකොටස් .හිපයක් උපුටා 

යක්වන්න මට අවසර ශයන්න.  "ූල්බත අා ශේ ව්බධනයන් සහ 

උද්ධමනය" .යන මාතෘකාව යටශත්  තුන්වැනි පිටුශේ ශමශසා  

සඳහන් ශවනවා: 

 "...ශලෝක අපනයනවලින් ශ්රී ලාකාශේ අපනයන රති තය අඛ්ඩුඩව 

පහත වැටීම තුළින් ශපන්නුම් ශකශරන ්්බථිකශයහි තරගකාරීත්වය අක් 

වීම සහ ශමරට අපනයන ශවළඳශපොළ තුළ පවතින ු ්බවලතා ශහාතුශවන්  

ශුද්ධ විශද්ශීය ඉ් ලුම නාමික ව ශයන් යලයයට 9.).න්  (ූල්බත ව ශයන් 

යලයයට 00.4.න්  අක් විය."  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් ්ඩුක්ව  

ශද් පාලන සටන් පාඨ හැයටයට "අපි අපනයන ්යායම වැඩි 

කරනවා. ්ශයෝජ්න ශගශනනවා. රැ.යා උත්පායනය කරනවා. 

්්බථිකය ිනයුුම කරනවා." .යලා ශම් ශමොනවා .ේවත්  ශම් අපි 

විවාය කරන 001) මහ බැාකු වා්බෂික වා්බතාශේ ඉතා පැහැිනලිව 

සඳහන් කරනවා  උද්ධමනය අක් කළාට පස්ශසා   ශලෝක 

අපනයන තත්ත්වයන් තුළ  අශක අ පනයන පාවනව සැබෑ ශලස 

යලයයට 00.4.න් අක් ශවලා තිශබනවා .යලා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි.  

අශක රශ ල කෘෂි ක්බමාන්තශේත්   කා්බමික අපනයනවලත් 

කඩා වැටීම  බිඳ වැටීම ශම් වා්බතාශේ 09වැනි පිටුශේ ඉතා 

පැහැිනලිව ශමශහම සඳහන් කර තිශබනවා:  

"කෘෂිකා්බමික හා කා්බමික අපනයන ්යායම පහළ යෑම ශහාතුශවන් 

001) වසශ්බ දී අපනයන ්යායම අඛ්ඩුඩව ශයවන වසරටත් අක් විය."  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  රශ ල අපනයන ්යායම 

අක් ශවනශකොට  රශ ල ්්බථිකයට ලැශබන ්යායම අක් 

ශවනශකොට ජ්නතාවශේ ජීවන ම ලටමයි බිඳ වැශටන්ශන්. 

ජ්නතාවශේ අතට නන ්යායමයි අ ක් ශවන්ශන්. නමුත්  ්ඩුක්ව 

ශමොකය කරන්ශන්? ජ්නතාවශේ අතට නන ්යායමින් ්ඩුක්ශේ 

නිනශනයා පැවැත්මට බු  ගහලා  යඩ ගහලා  අතයව ය  භාඩුඩවල 

මිල ඉහළ යැවීම යලද්ධ කරනවා.  ඒ නිසා තමයි  0014 යලයයට 

3. ක්ව පැවැති  උද්ධමනය 001)  වනශකොට යලයයට 4 යක්වා 

ඉහළ ගිය බව ශම් වා්බතාශේ පැහැිනලි කර තිශබන්ශන්. 

නය 0014 අ රුද්යත් නක්ක සාසන්යනය කරනවා නම්  අ රුු  

0ක් ඇතුළත උද්ධමනය යලයයට 0.0 යලට යලයයට 4 යක්වා 

ශයවනණය.න් ඉහළ ගිහින් තිශබන බව ශපශනනවා. නතශකොට 

්්බථිකශේ තත්ත්වය ශමොකක්ය? අපනයන ්යායම අක් ශවලා  

්්බථිකශේ ්යායම අක් ශවලා  ජ්නතාවශේ අතට නන ්යායම 

අක් ශවලා  උද්ධමනකාරී ්්බථිකයකට අශක රට ගමන් කරමින් 

තිශබනවා. වඩාත්ම බරපතළ ශද් තමයි ශම් මහ බැාකු වා්බතාශේ 

ඉතා පැහැිනලි ශලස සඳහන් වනවා  රජ්ශේ ණය තත්ත්වය; රශ ල 

්්බථිකශේ ණය තත්ත්වය. ්ඩුක්ශවන් විපක්යයට  විපක්යශයන් 

්ඩුක්වට මාරුශවන් මාරුවට ශ ෝයනා .රීම ශනොශවයි අප කළ 

යුත්ශත්. කරන්න ඕනෑ ශද් ශලස අපි හිතන්ශන්  ඉතා පැහැිනලිව 

ශමහි සැබෑව ය.න නකයි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ 

001) - වා්බෂික වා්බතාශවන් මා ශම් කාරණය උපුටා යක්වනවා. 

නහි 11වන පිටුශේ ශමශසා සඳහන් වනවා:  

"ූලලික ව ශයන්  රජ්ශේ විශද්ශීය ණය රමාණය ඉහළ යෑම 

ශහාතුශවන් 001) වසර තුළ දී රශටහි මුළු විශද්ශීය ණය රමාණය ඉහළ 

ගිශේය. ශනොපියවූ විශද්ශීය ණය රමාණය  0014 වසර අවසානශේ දී 

පැවති න.ජ්. ශඩොල්බ බිලියන 44.  (ය.ශද්.නි.ශේ රති තයක් ශලස යලයයට 

44..ක  යලට 001) වසර අවසානය වන විට න.ජ්. ශඩොල්බ බිලියන 4).)ක් 

(ය.ශද්.නි.ශේ රති තයත් ශලස යලයයට 4..3  යක්වා ඉහළ ගිශේය."  

ඒ වාශේම නහි තව කාරණයක් .යනවා:  

"001) වසශ්බ දී ශනොපියවූ විශද්ශීය ණය සඳහා යලු  කළ ශපොලී 

ශගවීම්  0014 වසශ්බ දී වා්බතා වූ න.ජ්. ශඩොල්බ මිලියන 1 190 යලට න.ජ්. 

ශඩොල්බ මිලිය 1 009ක් යක්වා ඉහළ ගිශේය.  

2016 වසශ්බ දී ස්ට්බලින් ප ම හැර අශනකුත් රධාන මුය්  ව්බගවලට 

සාශකක්යව ශ්රී ලාකා රුපියල අවරමාණය යලු  විය."  

මම ශම් කාරණා කීපය .යන්න උපුටා ගත්ශත් ශමන්න ශම් 

ශහාතුව නිසායි. ඇත්තටම පා්බලිශම්න්තුව මහ බැාකු වා්බතාවක් 

පිළිබඳව විවායයක් කරන නශක් ශත්රුම ශමොකක්ය? ්්බථිකය 

පිළිබඳව සැබෑ වුහාත්මක තත්ත්වය  ්්බථිකශේ ඇත්ත ස්වපවපය 

හරියට පා්බලිශම්න්තුව තුළ විග්රහ කර ගැනීම සඳහායි. 

පා්බලිශම්න්තුවට මහ බැාකු වා්බතාව ඉිනරිපත් .රීශමන් මහ 

387 388 

[ගරු  මනි්  හඳුන්ශනත්ති  මහතා  
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බැාකුව බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්  ශම්ක ශ් ඛ්නයක් හැයටයට 

සභාගත .රීමකට නහා ගිහි් ලා ්්බථිකශේ ඇත්ත තත්ත්වය 

පිළිබඳව විග්රහයක්  සමාශලෝ නයක් පා්බලිශම්න්තුශේ යලු  කර 

ගැනීමයි. නය යලු  කර ගැනීශම් අව යතාව වනුශේ  ඊට අව ය 

පියවර  ඊට අව ය පිළියම්  ඊට අව ය රතිපත්තිමය ශවනස්කම් 

පා්බලිශම්න්තුව තුළින් ශයෝජ්නා කර ගැනීමටයි. ඒ වාශේම මහ 

බැාකු වා්බතාශේ ශපොු  නිරීක්යණයන් තුළ .යන  ්්බථිකශේ 

ශමශතක් කාලයක් තිස්ශසා ගලාශගන ්පු ශම් වුහාත්මක 

අ්බුදයය මම විශ ාය කාරණයක් ශලස ය.නවා. ්්බථිකය ඇතුශළා 

තිශබන ශම් ගැටලුවට උත්තර පා්බලිශම්න්තුව ශහොයන්ශන් 

නැත්නම්  ශම් රට ශහොයන්ශන් නැත්නම්  රට ඉස්සරහාට යන්ශන් 

නැහැ .යන නක  රශ ල ්්බථිකය කඩාශගන වැශටනවා .යන 

නක ශම් මහ බැාකු වා්බතාව තුළ ඉතා පැහැිනලිව සඳහන් ශවනවා.  

මම ඒ කාරණාව අවධාරණය කශළා ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ 

001) වා්බෂික වා්බතාවත් නක්ක ඊළෙට ගැට ගැහිලා තිශබනවා  

ඉිනරිශේදී පා්බලිශම්න්තුශේ අපි විවාය කරන්න නියමිතව තිශබන  

ශශ්රාය්ඨාධිකරණය යම් සාශ ෝධනයක් ඉිනරිපත් කරලා තිශබන 

ශද්ශීය ්යායම් පනත. ශද්ශීය ්යායම් පනත පිළිබඳව පම ගිය ජූලි 

 වැනි යා මහ බැාකුශේ අධිපතිවරයා ඉිනරිපත් කරපු නිශේයනශේ 

ඉතා පැහැිනලිව ශම් ්කාරශයන් .යනවා. "ශයවන සමාශලෝ නය 

පිළිබඳ විධායක කමිටු සාකච්ඡාශවන් අනතුරුව යැඩි කාලවනණික 

තත්ත්වයන් හා ශගෝලීය ශවශළඳ ශපොළ අස්ාාවරත්වයන් මධයශේ 

 වය ශ්රී ලාකාශේ පවතින ස්ාාවර සා්බව ්්බථික හා ූලලය 

තත්ත්වය පිළිබඳව ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයශ්  පැසමමට ලක් 

විය. විශ ායශයන් නව ශද්ශීය ්යායම් පනත පා්බලිශම්න්තුවට 

ඉිනරිපත් .රීම වැනි රාජ්ය ූලලය ඒකාග්රතා ක්රියා මා්බග ජ්ාතයන්තර 

ූලලය අරමුයශ්  ඇගයීමට ලක් වී ඇත." .යලා. ඒක ඇත්තටම 

.ේශේ ශවන ශමොකක්වත් නිසා ශනොශවයි  ජ්ාතයන්තර ූලලය 

අරමුයල අපට ලබා ශයන ණය වාරිකය අනුමත කර ගන්න. 

නතශකොට ශම්ශකන් ඉතා පැහැිනලිව ශපශනන ශද් තමයි  මහ 

බැාකුව ඉිනරිපත් කරන අපනයන කඩා වැටීම්  ්්බථිකශේ බිඳ 

වැටීම්  ණය ගන්න යලද්ධ ශවලා තිශබන තත්ත්වය  ණය ශපොලී 

ශගවන්න අපට මුය්  නැති තත්ත්වය  විශද්  වත්කම් සාචිතය බිඳ 

වැයටලා තිශබන තත්ත්වය  උද්ධමනයට රට යට  ශවලා තිශබන 

තත්ත්වය මත අශක ්්බථිකය ඉිනරියට යන්න බැහැ .යන නකයි. 

ශමවැනි තත්ත්වයක් ඇතුශළා තමයි අපට ්්බථිකය පිළිබඳ විග්රහය 

සාකච්ඡා කර ගන්න තිශබන්ශන්. නම නිසා යැන් ්්බථිකය 

ඉිනරියට ශගන යන්න තිශබන උපාය මා්බග පිළිබඳව මම 

හිතන්ශන් මීය ට වඩා විධිමත් සාකච්ඡාවක් අව ය ශවලා තිශබනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ඊළෙට මම අවධාරණය 

කරන්න ඕනෑ ශම් කාරණය. අය ශම් පා්බලිශම්න්තුවට විශ ාය හා 

වැයගත් යවසක්. ශමොකය   ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ 001) වා්බෂික 

වා්බතාව සම්බන්ධශයන් පා්බලිශම්න්තුශේ විවාය කරන යවශසාම 

මහ බැාකුවට සම්බන්ධ ර ්නයක් නිසාම  මහ බැාකුශේ බැඳුම්කර 

නිකුත් .රීශම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ ර ්නය නිසාම  හිටපු මුය්  

අමාතයවරයාට අය ඉ් ලා අස ් ශවන්න යලු   ණා. නතුමා ඉ් ලා 

අස්වීම පිළිබඳව ඇත්තටම නක අත.න් අපි කැමැතියි; ශහොඳයි; 

සතුටුයි. 

නයට ශහාතුව ශමොකක්ය? මුය්  අමාතයවරයා නතුමාශේ 

පැත්ශතන් .යන ්කාරයට යම් පූ්බවාය්බ යක් සපයා තිශබනවා. 

ශමොකටය? ශමවැනි ශ ෝයනාවක් ඉිනරිපත්  ණාම ඉ් ලා අස්වීමට. 

හැබැයි නතුමා ශ ෝයනාව යන්නා නිසා ශම් ක්රියාවලිය ශම් ගරු 

සභාශේ වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාවක් ළෙටම නන්ශන් නැතුව  

වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාව.න් නතුමා පරාජ්ය වීම සහතික නිසා 

ඉ් ලා අස් වනවාට වඩා ශහොඳයි  කලින්ම ඉ් ලා අස්  ණා නම්. 

ඇත්තටම ගත්ශතොත්  කලින්ම ඉ් ලා අස්  ණා නම් ශම් අ්බුදයය 

ශම් ගරු සභාවට නන්ශන් නැහැ. වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාශවන් 

නතුමා පරාජ්ය වන බව යන්නා නිසා ඉ් ලා අස්වනවාට වඩා  

නතුමාම තීරණය කරලා  ්ඩුක්ශේත් ඇප ශබ්රා ශගන  

තමන්ශේත් ශගෞරවය ්රක්යා කර ශගන  වැඩිු ර යන්න ශනොදී 

ශම් ර ්නය විසඳා ගන්න තිුදණා. ශකශසා ශවතත්  වි ්වාස භාග 

ශයෝජ්නාවට මුහුණ දීම පිළිබඳ තත්ත්වය ශත්රුම් ශගන  

්ඩුක්ශේත්  නතුමාශේත්  නතුමාශේ පක්යශේත් ශගෞරවය 

්රක්යා කර ශගන නතුමා ඉ් ලා අස් වීම ශහොඳයි. හැබැයි ර ්නය 

තිශබන්ශන් ශමයයි. නිධානයට බි් ල  ශඩු නතුමා  ණාට  තවම 

නිධානය තිශබන්ශන් ශකොශහාය .යා ශසොයා ශගන නැහැ; 

නිධානයට ශමොකය  ශඩු .යල ශසොයා ශගන නැහැ; නිධානය මා 

ශකෝ ල කෑශේ ක ය .යා ශසොයා ශගන නැහැ.  

විශ ායශයන්ම ශපොු  වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

සභාපතිවරයා හැයටයට ඇත්තටම මමත් ඒ ගැන සතුටු වනවා. 

ශපොු  වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වියලන් ශමම පා්බලිශම්න්තුවට 

ඉිනරිපත් කළ බැඳුම්කර ගනු-ශයනුශේ  ඒ ූලලය වා ාශේ ශකොටසක් 

හැයටයට  ඒශක් යම් පියවරක් හැයටයට ජ්නාධිපති විම්බ න 

ශකොමිසමට ශමය ඉිනරිපත්  ණාම ඒ ශකොමිසම හමුශේ යලු   ුම 

සාකච්ඡාවක රතිලලයක් ව ශයන්  ඒ ශකොමිසම හමුශේ ශහළියර  

 ුම සාක්ෂිවල කරුුම අනුව තමයි හිටපු මුය්  අමාතයතුමාට අය 

ිනන ශම් ගරු සභාශේ පම ශපළ ්සනයකට ගිහින් වාඩි ශවන්න 

යලද්ධ  ශඩු. නතුමාශේ ඉ් ලා අස් වීම තුළින් ්ඩුක්ව මුහුණ 

ශයන අ්බුදයයකට උත්තරයක් ශසොයලා තිශබනවා; ඒ වාශේම 

නතුමාශේ පක්යශේ ශගෞරවය ශවනුශවන් උත්තරයක් ශසොයලා 

තිශබනවා. නමුත් ර ්නය තිශබන්ශන්  ශම් මුළුමහත් ක්රියාවලිය 

තුළ ්්බථිකයට යලද්ධ  ුම පාක්ව නතුමාට න් ල වන ශ ෝයනාව 

ශනොවන නකයි. අශක ්්බථිකයට  ශ්රී ලාකා මහ බැාකුවට  -අය ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකුව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන නිසා ශමය වැයගත් - 

රටට යලද්ධ ශවලා තිශබන හානිය  ශම් බැඳුම්කර වා ාව නිසා ඇති 

 ුම හානිය  නතුමාට න් ල  ුම ශ ෝයනාශේ ඉලක්කම ශනොශවයි. 

ඇත්තටම නතුමාට අයාළ කාරණාව ගත්ශතොත්  මිනී මැරුමක් 

ශසොයන පරීක්යණ කඩුඩායමකට ස්ත්රී දූයණයක් හම්බ  ණා 

වාශේ වැඩක්. මිනී මැරුම සම්බන්ධශයන් පරීක්යණ අවසන් නැහැ 

ශන්. මිනී මැරුශමන් යලු   ුම හානිය  පාක්ව ගැන ශසොයා අවසන් 

නැහැ ශන්. ඒකට වග .ව යුත්තන් ක ය .යා ශසොයා අවසන් 

නැහැ ශන්. මිනී මැරුම ගැනත් ශසොයන්න ඕනෑ. ඒ පරීක්යණය 

අවසන් ශවන්න ඕනෑ. නශහම නැතුව ශම් තුළින් මුළුමහත් 

ක්රියාවලිය අවසන්  ණා ශනොශවයි. හැබැයි නතුමා පූ්බවාය්බ යක් 

දීලා තිශබනවා  ශමශහම ශයයක්  ශණොත් ඊළෙ ඇමති 

මඩුඩලශේ අයටත් යලද්ධ වන්ශන් ශම්ක තමයි .යලා. ඒක 

ශවනම ශයයක්. ශම් කටයුත්ත කලින්ම කරන්න තිුදණා. ශමොකය  

ශම් ක්රියාවලියට නතුමාම ශත්රුම් ශගන  "ශමවැනි building නකක් 

මා අරශගන තිශබනවා.  අයාළ ප්බශපුවව්  ශරයරීස් ්යතනශේ 

අයිතිකරුවන් ඒ building නකට ශමවැනි  ශගවීමක් කර තිශබනවා. 

ඒ නිසා මුය්  ඇමතිවරයා හැයටයට මට ශම් සම්බන්ධශයන් 

ශ ෝයනාවක් න් ල ශවනවා. මා ඒ පරීක්යණයට සම්බන්ධ 

ශකශනක්. නම නිසා ශමයට ්ඩුක්වයි  පා්බලිශම්න්තුවයි  මුළු 

රටමයි කළඹන්ශන් නැතුව  කරුුම ඉිනරිපත් කරලා මා ඇමති 

ුරරශයන් ඉවත් ශවනවා"යි .යලා නතුමා ඉිනරිපත්  ණා නම්  

ඇත්තටම මීය ට වඩා ශගෞරවනීයයි. ශම් ක්රියාවලියට නන්න කලින්ම 

නතුමා ශම් ක්රියාවලියට මුහුණ ු න්නා නම් ශහොඳයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. "ශමන්න ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් 

ඉ් ලා අස්  ණා. ඒ නිසා අශක ශහොරකම් යලය් ලම ශම්ශකන් වහ 

ගන්න පුළුවන්. යැන් අපි ක රුත් වා නිකයන් ශනොශවයි; 

ශහොරුන් ශනොශවයි; ශුද්ධවන්ත යින්" .යලා තව පිරිසක් සතුටු 

වනවා නම්  නශහම ශජ්ොලිය ගන්න නකත් ශත්රුමක් නැති වැඩක්. 

ඒ ශජ්ොලිය ගන්න නක .යලම ශත්රුමක් නැහැ. නයට ශහාතුව 

ශමොකක්ය? විපක්යශේ ඉන්න පිරිසක්  "යැන් අශක වා ා  දූයණ  

ශහොරකම් යලය් ලම වහ ගන්න පුළුවන්. යැන් අපට .යලම 
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ශ ෝයනාවක් නැහැ. ඇමතිවරශයක් ඉ් ලා අස ්  ණා"යි .යලා 

ශමෝඩ චූන් ගන්න නපාය .යලා අපි .යනවා. ශමොකය  ශම් රශ ල 

ඉතිහාසයක් පුරාවටයි වා ා  දූයණ යලද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්. ශම් 

රශ ල ජ්න වරම ශම් ්ඩුක්වට ලැබී තිශබන්ශන්  ඉතිහාසයක් පුරා 

ශම් රටට යලු  වී තිශබන හානි  දූයණ  නාස්තිය හා වා ාවන් ශහළි 

යර  කරන්නයි; ඔ න්ට යු,වම් ශයන්නයි. ඒ යු,වම් දීශම් 

ක්රියාවලිය ්ඩුක්ව නීතයනුූලලව කරන්ශන් නැහැ. ඇත්තටම 

්ඩුක්ව ශහොරු යලය් ලම ්රක්යා කරනවා. පරණ ශහොරුයි  

අලුත් ශහොරුයි ශයශගෝ ලන්ම ්රක්යා ශවනවා. අවසානශේ රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා ඒශක් බි් ලක් බවට පත්  ුම නක 

විතරයි යලද්ධ  ශඩු.  

ඒ බි් ල හැයටයට නතුමා ඉිනරිපත්  ණා. නක කඩුඩායමක් 

හැයටයට නකතු ශවලා කරපු ශහොරකම  වා ාව වහ ගන්න නතුමා 

බි් ලක් හැයටයට ඉිනරිපත් වීම නක් පියවරක්. නමුත් අපි .යන්ශන්  

ශමහිදී යලද්ධ ශවන්ශන් ශමොකක්ය යන්න පිළිබඳව මුළු ක්රියාවලියම 

පරික්යාවට ලක් ශවන්න ඕනෑ  මුළු ක්රියාවලියම රටට අනාවරණය 

විය යුතුයි .යලායි.  

පා්බලිශම්න්තුශේ  අපට තිුදුම බලතලවල සීමාකම් අනුව අශක 

පරීක්යණය අපි ශපොු ශේ කරලා   පක්ය-විපක්ය හැම ශයනාම  

විවිධ මත  ත්බක ඉිනරිපත් කළා  වත්  අපි බැඳුම්කර යලද්ධිය 

සම්බන්ධශයන් අවසානශේ දී  පා්බලිශම්න්තුවට ඉිනරිපත් කරපු 

වා්බතාවක් තිශබනවා. ඒ පිළිබඳ නීතිපතිවරයාශේ නි්බශද් යන් 

නවලා තිශබනවා. ඒ ක්රියාවලිය යැන්  ජ්නාධිපති විම්බ න 

ශකොමිසමක් ඉිනරියට ගිහි් ලා තිශබනවා. ශම්ක ්ඩුක්ශේ 

ජ්යග්රහණයක් බවට පත් කරන්ශන් නැතිව  ්ඩුක්ව පුරසාරම් 

ශයොඩන තත්ත්වයකට පත් කරන්ශන් නැතිව ජ්නාධිපති 

ශකොමිසශම් කා්බය භාරය ඉටු කරයි .යලා අපි වි ව්ාස කරනවා. 

"ශමන්න  අපි යැන් අශක ඇමතිවරුන්ටත් යක්වම් ු න්නා  අපට 

 නශහම කරන්නත් නියහස දීලා තිශබනවා  අපි ඉ් ලා අස් 

ශවන්නත් බලපෑම් කරලා තිශබනවා  ඒක නිසා යැන් අපි ශහොඳයි  

ශම් ර ්නය ඉවරයි  ශම් ර ්නය විසඳුවා යහ පාලනය ශම්කයි" 

.යලා ශපන්වන්න නපා. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  යහ 

පාලනය ඒක ශනොශවයි. යහ පාලනය .යලා .යන්ශන්  

ශහොරකම් කරලා අහු  ණාට පමව  ඉ් ලා අස ් ශවන නක 

ශනොශවයි; වි ්වාස භාග නනශකොට අයින් ශවන නක ශනොශවයි.  

මම යැක්කා  රාජිත ශසානාරත්න ඇමතිතුමා .යනවා  "රවි 

කරුණානායක මුය්  ඇමතිතුමාට ඉිනරිපත් ශවලා තිශබන 

ශ ෝයනාව  ලූනු බිකක් තරම්" .යලා. නශහනම්  අප යැන ගන්න 

කැමැතියි  ලූනු ශගඩිය ශකොච් ර වි ාලය .යලා. ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි  ශමම  බැඳුම්කර වා ාශේ ශම් ගනුශයනුශේ 

ශම් පාක්ව  රටට ශවච්  ශම් හානිය ලූනු බිකක් නම්   ලූනු ශගඩිය 

ශකොයිතරම්ය? ශමොකය  ඒකත් ශහොයන්න ඕනෑ. යැන් ශම්කත් ලූනු 

බිකක් .යලා .යන්ශන්  ශම් ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක්. නතුමා 

ලූනු බිකක් .යනශකොටම නතුමා පිළිගන්නවා  ලූනු ශගඩියක්ම 

තිශබනවා .යලා. ඇත්තටම ලූනු ශගෝනියක්ම ඇති. ලූනු ශගඩි 

ශනොශවයි  ලූනු ශගෝනියක්ම තිශබනවා. ඒවා ශහොයන්න ඕනෑ. 

ඒවාත් ශහොයන්න ශවනවා.  

 "ශම් වා ාව ලූනු බිකක් තරම්වත් වයටන්ශන් නැහැ"  .යන 

රාජිත ඇමතිතුමා  විශ ායශයන්ම පමගිය රාජ්පක්ය මහත්තයාශේ 

්ඩුක්ව කාලශේ ඔය ශමෝයර ධීවර වරාය සම්බන්ධශයන් කරපු 

ගනු-ශයනුශේ තරම ශමොන තරම් බිකක්ය .යලා ශහොයන්න ඕනෑ. 

ඒවාත් ශහොයන්න ශවනවා. මහින්ය අමරවීර ඇමතිතුමනි  

ඔබතුමාත් යන්නවා  නතුමා ධීවර ඇමතිතුමා හැයටයට හියටයා.  

ඔබතුමන්ලා ඒවාත් ශහොයන්න ඕනෑ. නතශකොට තමයි ශම් 

තත්ත්වය හරියට පැහැිනලි ශවන්ශන්. ඒ නිසා අපි .යන්ශන්  යැන් 

නක්ශකශනක් බි් ලට ඉිනරිපත්  ණා .යලා මුළු ක්රියාවලියම 

නිවැරින ශවන්ශන් නැහැ .යලායි.  

ඇත්තටම මටත් නිහතමානී සන්ශතෝයයක් තිශබනවා  ශම් 

ගැන.  ශමොකය  ශම්ක පා්බලිශම්න්තුව ලබාපු ජ්යග්රහණයක්; ශම්ක 

ශම් රශ ල ජ්නතාව ලබාපු ජ්යග්රහණයක්. විශ ායශයන්   COPE 

නක හැයටයට අපි ඉතාම ු ය්කර තත්ත්වයන් යටශත් අරගළයක් 

කරලා පා්බලිශම්න්තුවට ඉිනරිපත් කරපු වා්බතාව ඉන් ඉිනරියට 

ගිහි් ලා ජ්නාධිපති ශකොමිසමක් හරහා විම්බ නයට ලක් ශවලා 

තමයි ශම් රතිලලය ඇවි් ලා තිශබන්ශන්. ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි  හැබැයි බැරිශවලා ශහෝ  COPE නශක් වා්බතාව 

පා්බලිශම්න්තුශවන් නතර ශවලා ඒක විභාග ශනොකර මින් ඉිනරියට 

යන නක වැළැක්ශවන තත්ත්වයකට පත්  ණා නම් සමහර විට 

ජ්නාධිපති විම්බ න ශකොමිසමක් නන්ශනත් නැහැ. නශහනම් ශම් 

වා නිකයන්  ශම් ශහොරුන්  ශම් දූෂිතයන් නිවැරිනකරුවන් බවට 

පත් ශවනවා. නශහම නම් අ්බජුන මශහාන්ද්රන් සහ ඔහුශේ 

කඩුඩායම ඇශලෝයලයස් හා ඔහුශේ කඩුඩායම ඒ ශබයා හයා ගත් 

කඩුඩායම ශුද්ධවන්තයින්  නිවැරිනකරුවන් බවට පත් ශවනවා. 

නම නිසා COPE නශක්දී ශම් කාරණය ශමපමණ රමාණයකට 

සා්බාක කරලා පා්බලිශම්න්තුව හමුවට ශගශනන්න මැිනහත්  ුම  

යායක  ුම හැම ශකනාටම මම ස්තුතිවන්ත වනවා. ශම්ක ඒ හැම 

ශකනාශේම ජ්යග්රහණයක්.  

විශ ායශයන් විගණකාධිපතිවරයා ඒ සම්බන්ධශයන් කළ 

පරීක්යණය  ඒ සම්බන්ධශයන් ශහළියර   ුම කරුුම යලය් ල 

පායක ශවලා ඒ යලය් ශ්  ඉිනරි පියවරක් හැයටයයි ජ්නාධිපති 

විම්බ න ශකොමිසම ශම් පරීක්යණය පැවැත්වූශේ. හැබැයි  ඒ 

ජ්නාධිපති විම්බ න ශකොමිසශම්දී ශහළියර  වන  අනාවරණය වන 

කරුුම අනුව  රවි කරුණානායක අමාතයවරයාට ඉ් ලා අස ්

ශවන්න යලද්ධ  ණා .යලා .යනවා නම්  ශම් ක්රියාවලිය ශමොන 

තරම් භයානකය  ශමොන තරම් රබල තත්ත්වයක්ය .යලා අපි 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ශමොකය  රවි කරුණානායක අමාතයවරයා 

ශම් බැඳුම්කර ගනු-ශයනුව යලද්ධ ශවන කාල වකවානුශේ ශම් රශ ල 

සාමානය ඇමතිවරශයක් ශනොශවයි. නතුමා ශම් රශ ල මුය්  

අමාතයවරයා. නතශකොට නතුමා මුය්  අමාතයවරයා හැයටයට 

ඉන්න වකවානුව තුළදී තමයි යම් රමාණයකට ශහෝ ශම් 

ක්රියාවලියට යායක ශවලා තිශබන්ශන්; සම්බන්ධ ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒක මුළු මහත් ක්රියාවලිය ශනොශවයි. විශ ායශයන්ම 

බැඳුම්කර වා ා පිළිබඳ වැඩිු ර පරීක්යණ පවත්වන ජ්නාධිපති 

විම්බ න ශකොමිසශම් කා්බය භා්බය තමයි ඉතිරි දූයණ යටකත්  

පා්බලිශම්න්තුවට ඉිනරිපත් කරන නශකො  රටට අනාවරණය කරන 

නක. ඇත්තටම  යහ පාලනය පිළිබඳ වි ්වාසයක් හයා ගන්න මහ 

ජ්නතාවට තිශබන රමශේයය ශම්කයි.  

මහ ජ්නතාවට නවැනි ඉඟියක් ශහෝ ශයන්න තිශබන රමශේයය 

ශම්කයි. හැබැයි  යහ පාලනය .යන්ශන් අශනකුත් යලයලුම වා ා  

දූයණ  ශහොරකම් යලද්ධ කරන අතශ්බ "ඔන්න අපි නක පියවරක් 

තිබ්බා; නක්ශකශනක් ඉිනරිපත්  ණා; ඒ නිසා ඔක්ශකෝම ර ්න 

විසඳුණා." .යන නක ශනොශවයි. ශම්ක ජ්යග්රහණයක්. ක රු 

ලබාගත් ජ්යග්රහණයක්ය? විශ ායශයන්ම ශම් රශ ල ජ්නතාව ලබා 

ගත්ත ජ්යග්රහණයක්. යැන් ඒ ජ්යග්රහණය ඉිනරියට ශගන යෑශම් 

ක්රියා මා්බගයක් අව යයි.  අය පා්බලිශම්න්තුශේ ඉතිහාසයට යම් 

ශයයක් නකතු  ණා.  ඉතිහාසයට නකතු  ුම ඒ පූ්බවාය්බ ය 

ඉිනරියට ශගන යෑම තුළින් රශ ල නාස්තියට  දූයණයට  

ශහොරකමට  වා ාවට බියක් ඇති කරවන නක  ශද් පාලනඥයන්ට 

ශහොරකම් කරන්න බියක් ඇති කරවන නක යලද්ධ වනවා. 

ශහොරකම්  වා ා  දූයණ කරලා ඒවා ලූනු බිකක් තරම්වත් 

ශනොශවයි .යන ම ලටම ශවනුවට ඒ වා නිකයන්ට  දූයකයන්ට 

යු,වම් ලැශබනවා; ්ත්මගත යු,වමක් ශහෝ ලැශබනවා. 
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නීතිශයන් විසඳන්න බැරි නම්  සයා ාරාත්මකව ශහෝ යුක්තිගරුකව 

ශහෝ  යු,වමක් ලැශබනවා .යා ඉිනරිපත් වන තත්ත්වයක් ඇති වීම 

ඇත්තටම ශම් රශ ල ජ්නතාව ලබන ජ්යග්රහණයක්  ගරු නිශයෝජ්ය 

කාරක සභාපතිතුමනි.  ශහාතුව  බිලියන ගණන්  මිලියන ගණන්  

ශකෝයට ගණන් ශහොරකම් කරන අය නශසා ශහොරකම් කරන්ශන් ශම් 

රශ ල බු  ශගවන ජ්නතාවශේ මුය් ; අහිසාක ජ්නතාවශේ මුය් .  

රශ ල අපනයන කඩා වැයටලා  ්්බථිකය බිඳ වැයටලා  ණය 

වැඩිශවලා  ු ය්කරතා ඇතිශවලා  බු  බර වැඩිශවලා  ජ්නතාවට 

පීඩනය වැඩිශවලා .යලා ශම් මහ බැාකු වා්බතාව ඉතා පැහැිනලිව 

.යනවා නම්  නහි රතිලල ුදක්ති විඳින්ශන් ශවන ක රුවත් 

ශනොශවයි  කෘෂික්බම අමාතයාා ය වට කරන්න නන ශගොවි 

ජ්නතාවයි. ඒ ශගොවි ජ්නතාව ඉ් ලන්ශන් වගා කරගන්න බැරි 

නිසා කන්න ශයක තුනකට වගා වන්ිනයක්.  ඒ වාශේම  සමෘද්ධිය 

කැපුුම මිනිමන් ඉ් ලන්ශන් තමන්ශේ ජීවත්වීමට රුපිය්  

3 000ක් ශයන්න .යලායි. ඒ වාශේම 001) අ රුද්ශද් ඉඳලා 

pension නක අශහෝයල ශවන මිනිමන්  pension නශකන් පීඩාවට 

පත් ුම වැඩිහියට මිනිමන්  පුරවැයලයන් ඉ් ලන්ශන් මිලියන ගණන් 

ශනොශවයි; බිලියන ගණන් ශනොශවයි.  

අපි යන්නවා  ශම් ්ඩුක්ව අ රුු  .0ට වැඩි ශජ්යයඨ් 

පුරවැයලයන්ශේ පිා පඩිශයන් රුපිය්  100ක් කපා ගන්නා බව.  ඒ 

පිා පඩිය කැශපනශකොට ඒ මිනිමන් අශඳෝනා ශයනවා. "අපට 

කන්න තිශයන ස් ලි  ශබශහත් යටක ගන්න තිශයන ස් ලි  

යරුවන් ඉස්ශකෝශ්  යවන්න තිශයන ස් ලි" .යලා අශඳෝනා 

නෙනවා.  ශම් අහිාසක මිනිමන්ශේ ශද්ව්   ඔක්ශකෝම ඒ 

අයශගන් උු රාශගන නකතු කරන තැන ශකොතැනය?  

භාඩුඩාගාරය. ඒ භාඩුඩාගාරශේ රධානියා  භාඩුඩාගාරශේ වග 

.ව යුත්තා වන මුය්  ඇමතිවරයා .යනවා නම්   "මම යන්ශන් 

නැහැ; මට මතක නැහැ; ශම් මුය්  ්ශේ ශකොශහොමය .යලා මම 

යන්ශන් නැහැ; මට ශත්ශරන්ශන් නැහැ." .යලා  ඒක හරි 

විකාරයක්. ඒ නිසා නතුමාට ඉ් ලා අස්ශවන්නම යලද්ධ ශවනවා. 

නශහම නැත්නම් නතුමාත් ශහොඳින්ම යන්නවා  නතුමා අස ්කරනවා 

.යලා. නතුමාට ඉ් ලා අස්ශවන්න යලද්ධ ශවනවා. නැත්නම් නතුමා 

අස් කරනවා. ඒ නිසා නතුමා .යනවා නම්  "ශම්ක ජ්යග්රහණයක්; 

රජ්ාතන්ත්රවායශේ ජ්යග්රහණයක්; ්ඩුක්ශේ ජ්යග්රහණයක්; මට 

්ඩම්බරයක්" .යලා  නශහම නැහැ. ශම්ක ්ඩම්බරයක් 

ශනොශවයි. 'මට ශම් ඉ් ලා අස්වීම ්ඩම්බරයක්' .යලා නතුමා 

ශමතැන කයටන් .ේවත්   නතුමාශේ හෘයය සාක්ෂිය යන්නවා නතුමා 

ඉ් ලා අස්  ශඩු ශමොකටය .යලා. ඒ නිසා ඒක ්ඩම්බරයක් 

ශනොශවයි.  

මම යන්නවා   තනි තනිව -පුද්ගලිකව- ශම් නාස්තිය  දූයණය  

වා ාවට විරුද්ධව හඬක් නගන්න උත්සාහ යරන ගරු ඇමතිවරු 

්ඩුක්ශවත් යලයටන බව.  නය කයටන් පිට  ශඩු නැතත් අක් තරශම් 

හයවතින් හරි නය රා්බානා කරන ගරු ඇමතිතුමන්ලා යලයටනවා. ඒ 

නිසා ඔබතුමන්ලා .යන්න නපා  ශම්ක ශම් ්ඩුක්ශේ 

ජ්යග්රහණයක් .යලා. ඇත්තටම ශම් කාරණය ්ඩුක්ශේ  

පරාජ්යක්.  නාස්තිය  දූයණය  ශහොරකම  වා ාව ශවනුවට යහ 

පාලනය ශේනවා .යූ ්ඩුක්වට අ රුු  ශයකහමාරකදී රශ ල මුය්  

ඇමතිවරයාව ඉවත් කරන්න යලද්ධ  ණා නම්  නතුමාට ඉ් ලා 

අස්ශවන්න .යන්න යලද්ධ  ණා නම්  නය ජ්යග්රහණයක් 

ශනොශවයි; ්ඩම්බරයක් ශනොශවයි; පරාජ්යක්.  ඒක පරාජ්යක් 

වන්ශන් ්ඩුක්ව පිළිබඳව ජ්නතාවශේ තිශබන වි ්වාසය යැන් බිඳ 

වැයටලා තිශබන නිසායි.  

්ඩුක්වට ශහොරු අ් ලන්න බැහැ .යන නක තමයි ඒශකන් 

.යන්ශන්. අජිත් පී. ශපශ්බරා ඇමතිතුමා .ේවා වාශේම "ශහොරු 

අ් ලන්නත් බැහැ; අ් ලන්ශනත් නැහැ" .යන නක තමයි යැන් 

ශපශනන්ශන්. ඒ නිසා ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරුන්ටම අය ඒක .යන්න 

යලද්ධ ශවලා තිශබනවා. ඒක ජ්යග්රහණයක් ශනොශවයි. ඒ වාශේම 

මම .යනවා ශහොරකම් කරලා  කකපරක් නැේ පියටන් ශහොරකම් 

කරලා  SriLankan Airlines නක  වනවන් ශතොටුපළ  වරායන් 

ගිලලා ඒවා ශහොරකම් කරපු ක ලයටයත් සතුටු ශවන්න නපා 

"ශමන්න අපි ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් ඉවත් කළා; ඒ නිසා ශම්ක 

විපක්යශේ ජ්යග්රහණයක්" .යලා.  නැහැ. ශම්ක  විපක්යශේ 

ජ්යග්රහණයක් ශනොශවයි; ්ඩුක්ශේ ජ්යග්රහණයකුත් ශනොශවයි. 

ඇයි  මම නශහම .යන්ශන්? විපක්යයට සතුටු ශවන්න ශයයක් 

ශමතැන නැහැ. ශමොකය  විපක්යයට සතුටු ශවන්න පුළුවන්කම 

තිශබන්ශන් ඒ ශගෝ ලන් ශහොරකම් ශනොකර  ඒ ශගෝ ලන් 

ශහොරු ශනොවී ්ඩුක්ශේ ශහොශරක් ඇ් ලුවා නම්; ්ඩුක්ශේ 

ඇමතිවරශයකුට ශ ෝයනාවක් ඉිනරිපත් කළා නම් පමණයි. නමුත් 

නශහම නැහැ. තමන්ශේ අශත් තිශබන ඔක්ශකෝම ශහොරකම්  

තමන්ශේ  ඉතිහාසශේ තිශබන ශහොරකම්  අ රුු  යහයක 

ඉතිහාසශේ තිශබන ශහොරකම් ශම් කාරණය නිසා වසා ගන්න 

පුළුවන් .යලා ක රු ශහෝ සතුටු ශවනවා නම් ඒක වැරැිනයි. 

අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමිසමට යන්න බැරි 

හිටපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න 

ශකොමිසමට ගියාම නයි ගහන හිටපු ඇමතිවරු ඉන්නවා. තමන්ශේ 

ඉඩම්වල වත්කම් ශහළියරේ කරන්න බැරි ඇමතිවරු ඉන්නවා.  

යැන් ඒ ශගෝ ලන් සතුටු ශවලා වැඩක් නැහැ   "යැන් අශක 

ශහොරකම් වැහුණා; ්ඩුක්ශේ නක්ශකශනක් අහු ණා" .යලා . ඒ 

නිසා අපි .යනවා  ශම්ක විපක්යශේ යලයටන ශහොරු යටක සතුටු 

ශවන්නවත්   නශහම හිතාශගන ්ඩුක්ශේ හැාගිලා ඉන්න අය 

සතුටු ශවන්නවත් කාරණයක් ශනොශවයි. "නක්ශකශනක් බි් ලට 

ු න් නිසා  යැන් අපි ශබ්රුණා" .යලා සතුටු ශවන්නවත් ශමය 

අවස්ාාවක් කර ගන්න නපා.  ්ඩුක්වවත්  විපක්යයවත් ශම් 

කාරණශයන් ශමෝඩ චූන් ගන්ශන් නැතුව රශ ල ජ්නතාව ශම් ගැන 

හිතන්ශන් ශමොකක්ය .යලා ක් පනා කරන්න.   

රශ ල ජ්නතාව ්ඩුක්ව පිළිබඳව  ්ඩුක්ශේ යහ පාලනය 

.යන සාක් පය පිළිබඳව  අය බිඳ වැයටලා තිශබනවා; කල.රිලා 

තිශබනවා.  යු,වම් ු න්ශන් කාටය .යලා අහන තත්ත්වයකට පත් 

ශවලායි තිශබන්ශන්. ඒ නිසා  ්ඩුක්ශේ වගකීමයි විශ ායශයන්ම 

තිශබන්ශන්. ්ඩුක්ව ඉිනරිශේදී තමන්ශේ ්ඩුක්ව ඇතුශළා යලයටන 

ඇමතිවරුන්ටත් තරාතිරම ශනොබලා යු,වම් ශයන්න ශහෝ 

ශසොරකම් ශනොකරන්න ශහෝ ක්රියා මා්බග ගන්න ඕනෑ. 

ඉතිහාසය පුරා ශම් රශ ල යලද්ධ යලු  ුම වා ා දූයණ සහ 

නාස්තියට වග .ව යුත්තන් ක ය .යලා පා්බලිශම්න්තුශවන්  

නශහම නැත්නම් නීතිය හමුවට ගිහින් ශහළියරේ .රීමක් කරන්න 

ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා COPE නශකන් ශහේශේ බැඳුම්කර වා ාව 

ගැන විතරයි .යලා සමහර ඇමතිවරු මට .ේවා. බැඳුම්කර 

වා ාව ගැන විතරයි ශහොයලා තිශබන්ශන්  ඒක නිසා රවි 

කරුණානායක ඇමතිතුමාට අය ඇමතිකශමන් ඉ් ලා අස්ශවන්න 

යලද්ධ ශවලා තිශබනවා .යලා .ේවා. නැහැ  ඒක වැරැිනයි. COPE 

කාරක සභාව නිශයෝජ්නය කරන ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ශම් 

අවස්ාාශේ ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ශම් අවස්ාාශේ ගරු හ්බය ය 

යල් වා නිශයෝජ්ය අමාතයතුමා ඉන්නවා; ගරු ලක්ය්මන් 

ශසශනවිරත්න රාජ්ය අමාතයතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා යන්නවා  

COPE කාරක සභාව වියලන් ශම් පා්බලිශම්න්තුවට වා්බතා 4ක් 

ඉිනරිපත් කරලා තිශබන බව. ශහජින් ගනු-ශයනුව ගැන  වරායව්  

ගැන  ලාකා ඛ්නිජ් ශත්  නීතිගත සාස්ාාව ගැන  SriLankan 

Airlines නක ගැන  වී අශළවි මඩුඩලය ගැන  විශද්  ශසාවා 

නියුක්ති කා්බයාා ය ගැන -විශ ායශයන්ම විශද්  ශසාවා නියුක්ති 

කා්බයාා ශේ පමගිය කාලශේ යලු  ුම ශකෝයට 04.ක වා ා ගැන  වී 

අශළවි මඩුඩලශේ යලු  ුම ශකෝයට 44)ක වා ා ගැන- වා්බතා 

ඉිනරිපත් කරලා තිශබනවා. ඒවා ගැනත් ශසොයන්න. හැම නකටම 

ජ්නාධිපති ශකොමියන් සභා ඕනෑ නැහැ. හැම නකටම 

ඇමතිවරශයක් ඉන්නවා  හැම නකටම අමාතයාා යක් තිශබනවා. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

පා්බලිශම්න්තුශවන් ඉිනරිපත් කළ COPE වා්බතා පිළිබඳව 

ශහේශවොත්  රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ඇමතිකම විතරක් 

ශනොශවයි  ශබොශහෝ ශයශනකුට තමන්ශේ මන්ත්රී ුරරත් 

නැතිශවනවා. හරි විධියට විම්බ නයක් කශළොත්  නීතිය හමුශේ 

පරීක්යණයක් කශළොත් අය විපක්යශේ ඉන්න ශබොශහෝ ශයශනකුට 

මන්ත්රීුරරත් නැති ශවනවා. 

COPE කාරක සභාව නිශයෝජ්නය කරන ශහක්ට්බ අකපුහාමි 

මන්ත්රීතුමා ශම් අවස්ාාශේ  ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ්ඩුක් 

පක්යය  විපක්යය .යලා ශේයයක් නැතුව මම ශම් .යන්ශන්. 

COPE කාරක සභාව වියලන් බැඳුම්කර වා ාව ගැන ශසවීම නිසා 

රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට ඇමතිකමින් ඉ් ලා අස්ශවන්න 

යලද්ධ  ණා .යන තැනට ලඝු කරන්ශන් නැතුව  මුළු COPE 

වා්බතාශවන්ම ශහළියරේ කර තිශබන කරුුම පිළිබඳව ශසවීමට 

නිවැරින ශලස නීතිය ක්රියාත්මක කරනවා නම් නය ඉතාම වැයගත්. 

ශමය COPE කමිටුශේත් ජ්යග්රහණයක්. ශම් ්කාරශයන්ම නීතිය 

හරියට ක්රියාත්මක ශවනවා නම්  නය පා්බලිශම්න්තුව පිළිබඳව 

රශ ල ජ්නතාවට යම් ශහෝ වි ්වාසයක් ශගොඩනැ ශෙන තත්ත්වයක් 

ඇති කරවනවා. විශ ායශයන්ම ්ඩුක්ව ඉිනරිශේ තමයි යැන් 

අභිශයෝගය තිශබන්ශන්. රවි කරුණානායක අමාතයවරයා 

ඇමතිකශමන් ඉ් ලා අස්වීම නිසා පමණක් වහගන්න බැරි  

හැාශගන්න බැරි  වැශහන්න බැරි  ශහළියරේ කළ යුතු 

ඉතිහාසයකුත් තිශබනවා; ව්බතමානයකුත් තිශබනවා. ඒක තමයි 

්ඩුක්ව ඉිනරිශේ තිශබන අභිශයෝගය. ඒ ඉතිහාසය ශහළියරේ 

කරලා ව්බතමාන පාලනය හරියාකාරව ක්රියාවට නෙන්න ඔබට 

පුළුවන් විය යුතුයි. ඒ සඳහා ්ඩුක්ව ක්රියාමා්බග ගතයුතුයි. අන්න 

නතැනදී විතරයි ්ඩුක්වට ශම් තත්ත්වශයන් යම් ශහෝ ගැලවීමක් 

තිශබනවා නම් ගැලශවන්න පුළුවන්කම තිශබන්ශන්. 

යැන් ශම් රශ ල ජ්නතාව තුළ තිශබන ස්ාාවරය  මතය 

ශමොකක්ය? ්ඩුක්ව ශහොරුන්ට යු,වම් ශයන්ශන් නැහැ  ්ඩුක්ව 

ශහොරු ්රක්යා කරනවා .යන නක තමයි ජ්නතාව තුළ තිශබන 

මතය. රවි කරුණානායක ඇමතිවරයාට උත්තර නැති  ුම නිසා  

ඒ වාශේම ඉ් ලා අස්ශවන්න යලු  ුම නිසා විතරක් ඒක සම්පූ්බණ 

ජ්යග්රහණයක් ශවන්ශන් නැහැ; ඒශකන් සමස්තය විස ශඳන්ශන්ත් 

නැහැ. ශමන්න ශම් කාරණය අවධාරණය කරමින්  ශද් පාලන 

වා්බතාවක් ඉිනරිපත් කරනවා ශවනුවට මහ බැාකුශේ තත්ත්වය  

්්බථිකශේ ඇත්ත තත්ත්වය යම් රමාණයකට ශහෝ 

සමාශලෝ නයක් කරපු වා්බෂික වා්බතාවක් පා්බලිශම්න්තුවට 

ඉිනරිපත් .රීම පිළිබඳව විශ ායශයන් ව්බතමාන මහ බැාකු 

අධිපතිවරයාට මම නැවතත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 0.34  

 

 ු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා (ධීවර හසා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධාන අොතය සහස ෙහසවැලි සංවර්ධාන රාජය 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர - கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரக 

வளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சரும் ைகொவலி அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க    அமைச்சரும்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of 
Mahaweli Development) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  අය ිනන මහ බැාකු 

වා්බතාව සම්බන්ධවයි විවායය පැවැත්ශවන්ශන්. නක පැත්ත.න් 

බැලුශවොත්  ඊට අයාළව බැඳුම්කර යලද්ධිය පිළිබඳව තමයි ශබොශහෝ 

කරුුම කාරණා ඉිනරිපත්  ශඩු. අය ිනනශේ රවි කරුණානායක 

අමාතයතුමා අමාතය ුරරශයන් ඉ් ලා අස්  ණා. මහ බැාකුශේ 

යලු  ුම ූලලය වා ාව පිළිබඳව පළමුශවන්ම අ් ලස් ශහෝ දූයණ 

ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමිසමට පැමිණිලි කශළා මමයි .යන නක 

මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මට ඒ පිළිබඳ වා්බතාවක් ලැුදණාම  ඒ 

වා්බතාශේ ශතොරතුරු අනුව නතැන ූලලයමය වා ාවක් යලද්ධ ශවලා 

තිශබනවා .යලා මා හිතුවා. ඒ අවස්ාාව වන විට ්ඩුක්ව බලයට 

පත්ශවලා වැඩි කාලයක් නැහැ. මම ඒ පැමිණි් ල කරන්න යන  

ශවලාශේ මශේ හිතවත් මාධයශේිනශයක් ඇහුවා  "අලුත් 

්ඩුක්වකට විරුද්ධව ශමශහම පැමිණිලි කරන්න යෑම 

අවයානමක් ශනොශවයිය" .යලා. මම .ේවා  "නැහැ. ශම් රශ ල 

ශද් පාලනඥශයක් විධියට; මහජ්න නිශයෝජිතශයක් විධියට; 

මහජ්න ඡන්යශයන් බලයට පත් ුම ශකශනක් විධියට ශමොන 

අවයානමක් අරශගන ශහෝ ශම් පැමිණි් ල ඉිනරිපත් කරන්න මට 

වග කීමක් තිශබනවා" .යලා. ඒ අනුව මම ඒ පැමිණි් ල ඉිනරිපත් 

කළා. ඒ පැමිණි් ල ඉිනරිපත් කළා විතරක් ශනොශවයි  මම ිනගින් 

ිනගටම ඒ ශවනුශවන් ශපනී යලයටයා; කාා කළා. නහි නක් 

අවස්ාාවක් තමයි  මහ බැාකු අධිපතිවරයාශේ ශසාවා කාලය 

නැවත වතාවක් දී්බා කළ යුතුයි .යන ශයෝජ්නාව ්පු ශවලාශේ 

නය ශනොකළ යුතුයි .යලා අපි තිනන්ම ශපනී යලයට අවස්ාාව. 

ඒ අනුව අතිගරු ජ්නාධිපතිතුමා ඉතාම නිවැරින  නි්බභීත 

තීන්ු වක් ගත්තා. නම තීන්ු වට අනුව ඔහු නම තනතුශ්බ තබන්ශන් 

නැතුව ශවනත් මහ බැාකු අධිපතිවරශයක් පත් කළා. නතුමා අය 

රශ ලම වි ්වාසය ිනනා ගත් අධිපතිවරශයක්. ඔහු පත් කරන 

ශේලාශේත් සමහර උයවිය .යපු ශද්ව්  මම යන්නවා. ඒ මහ 

බැාකු අධිපතිවරයා සම්බන්ධව පුවත් පත් වා්බතාවල ශනොශයක් 

ශද්ව්  පළ  ණා; අසතය ශද්ව්  පවා .ේවා. නමුත් අය ඔහු 

ඉතාම ශහොඳින් නම කා්බය භාරය කරන බව අපට වැටශහනවා.   

ශම් ර ්නය නතැනින් නතර ශවන්ශන් නැතුව "ශකෝක" 

නකටත් ශගන ගියා. මම ශම් අවස්ාාශේදී ගරු මනි්  

හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. "ශකෝක" නශක් 

සභාපතිතුමා විධියට කටයුතු කළ නතුමා ඇතුළු නම කඩුඩායම 

ශම් පිළිබඳව පූ්බණ විම්බ නයක් කළා.  අශක ශ්රී ලාකා නියහස් 

පක්යය නිශයෝජ්නය කරන කඩුඩායම තීන්ු වකට ්වා  

ශකොන්ශද්යල විරහිතව ශම් කාරණය සඳහා සම්පූ්බණ කැප .රීම 

සහ සහශයෝගය ලබා ශයන්න ඕනෑය .යලා. ඒ අනුව ශම් 

කාරණය සම්බන්ධව පුළු්  සාකච්ඡාවක්  මතවායයක් ඒ හරහා 

ශගොඩනැශගන්න ගත්තා.  

ඊළෙට  නම "ශකෝක" වා්බතාව පා්බලිශම්න්තුවට ශගනාවා. ඒ 

වා්බතාව පා්බලිශම්න්තුවට ශගනාවාට පම  ඒ පිළිබඳ බරපතළ 

තත්ත්වයක් රශ ල වා්බතා  ණා. ඒ අවස්ාාශේ ජ්නාධිපතිතුමා 

වියලන් ශම් පිළිබඳව ශසොයා බැලීම සඳහා ගරු නිම්  යලරිපාල ය 

යල් වා ඇමතිතුමාශේ සභාපතිත්වශයන් යුත් -ශ්රී ලාකා නියහස් 

පක්යශේ- අමාතයවරු කඩුඩායමක් පත් කළා. අශක ඒ කමිටුව 

ඉතාම ශහොඳින් ශම් පිළිබඳව අධයයනය කළා. නහිදී අපට 

වැටහුණා  ශම් කාරණශේ බරපතළකම තවත් තිශබන බව. ඒ නිසා 

අපි ජ්නාධිපතිතුමාට ශයෝජ්නා කළා  ශම් සඳහා ජ්නාධිපති 

ශකොමිසමක් පත් කරන්න .යලා. ඒ ජ්නාධිපති ශකොමිසම පත් 

කරපු ශේලාශේ මන්ත්රීවරු කාා කළ ශද්ව්  ඔබට පුවත් පත්වලින් 

බලන්න පුළුවන්. මම හිනයලශේ තමයි අය ශම් විවායයට සම්බන්ධ 

 ශඩු. ඒ නිසා යැන් ඒ කරුුම ඉිනරිපත් කරන්න අවස්ාාවක් 

නැහැ.  ජ්නාධිපති ශකොමිසම පත් කරපු ශේලාශේ මන්ත්රීවරු 

ශමොන වාශේ ශද්ව් ය .ේශේ .යලා බලා ගන්න පුළුවන්. 

ශගොඩක් උයවිය .ේවා  "ශම් ර ්නය යට ගහන්න තමයි ශම් 

ජ්නාධිපති ශකොමිසම පත් කශළා  ශම්කට සම්බන්ධ  ුම අය 

ශබ්රන්න තමයි ශම් ජ්නාධිපති ශකොමිසම පත් කශළා  ශම්කට නක් 

යමන්න  පුළුවන් ශහාතු ශහොඳටම තිශබනවා  නශහම නම් නක්වක් 

යමන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?" .යලා. හැබැයි  නයා නක්වක් යැම්මා 

395 396 

[ගරු මනි්  හඳුන්ශනත්ති  මහතා  
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නම්  යැන් යමා ශගන තිශබන නක් ශගොන්නට ශම්කත් නකතු 

ශවනවා මිසක්  ශම් වාශේ කරුුම ශහළි ශවන්ශන් නැහැ .යන 

නක අය ඔබට ශත්ශරනවා ඇති. ජ්නාධිපතිතුමා නයා ගත් තීන්ු ව  ඒ 

වාශේම රජ්ය ගත් තීන්ු ව නිසා අය ශම් කරුුම ශහළියරේ ශවනවා.  

 අපි .යන්න ඕනෑ  "ශකෝක" නකට විම්බ නය සඳහා ්පු 

පළමුවැනි ශ ෝයනාව නශහම නැත්නම් පළමුවැනි ූලලය වා ා 

ශ ෝයනාව ශම්ක ශනොශවයි .යන නකත්. පමගිය කාලශේ මම 

ශකෝක නශක් ිනගින් ිනගටම හියටයා. ඒ කාලශේදී මහා බරපතළ  

වි ාල ූලලය වා ා පිළිබඳ ශතොරතුරු ශකෝක නකට ලැුදණා. ගරු 

විජ්යයාස රාජ්පක්ය මැතිතුමා සභාපති ුරරය යරන කාලශේ  මිලියන 

30 000ක විතර වා ා පිළිබඳව ශතොරතුරු ශසොයලා ු න්නා. හැබැයි  

ඒවාට ශමොකක්ය  ශඩු .යලා අපි තවම ශසොයනවා.   මම ශම් නක 

ශකශනකුටවත්  නක ්ඩුක්වකටවත් ශනොශවයි ශම් කරුුම 

.යන්ශන්. කලින් පැවති ්ඩුක් කාලශේත් "ශකෝක" නශකන් 

වා්බතා හයා තිුදණා. ඒ වා්බතා පා්බලිශම්න්තුවටත් ඉිනරිපත් කළා. 

හැබැයි  නතැනින් පමව ඒවාට ශමොනවා  ණාය .යලා ක රුවත් 

යන්ශන් නැහැ. නමුත් අය ශම් වා්බතාව සම්බන්ධශයන් ක්රියාත්මක 

ශවලා තිශබනවා. ඒ ගැන "ශකෝක" නශක් සාමාජිකයන්ටත් 

්ඩම්බර ශවන්න පුළුවන්. සමස්තයක් විධියට රශ ල ජ්නතාවටත් 

අය ශම් ශහළියරේව යලද්ධ ශවනවා. ගරු මනි්  හඳුන්ශනත්ති 

මන්ත්රීතුමා .ේවා වාශේ ශම්ක ්ඩුක්ශේ ජ්යග්රහණයක් ශහෝ 

විපක්යශේ ජ්යග්රහණයක් ශනොශවයි .යන නක අපි පිළිගන්නවා. 

ශම්ක ්ඩුක්ශේවත්  විපක්යශේවත් ජ්යග්රහණයක් ශනොශවයි. ශම් 

ශහළියරේ වීම් සහ ශම් යලය් ලම ජ්නතා ජ්යග්රහණයක්.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා මුය්  අමාතයවරයා විධියට 

කටයුතු කළ කාලශේ මශේ අමාතයාා යට ශගොඩක් උයේ කළා. 

මම ඒකත් .යන්න ඕනෑ. නතුමා අශක ශහොඳ මිත්රශයක්. ඒ වාශේම  

නතුමා ශම් ්ඩුක්ව බලයට පත් කරන්න වි ාල කැප .රීමකුත් 

කළා. නමුත් ශම් ශ ෝයනාව න් ල  ණාම  "නතුමා අස් ශවන නක 

තමයි ශහොඳ" .යලා මාත් .ේවා. ශමොකය  ශම්ක අපි අතර තිශබන 

ශපෞද්ගලික ර ්නයක් ශනොවන නිසා. රශ ල ජ්නතාව අතර ශම් 

ර ්නය ගැන මතයක් ශගොඩනැඟුණා. ඒ වාශේම ජ්නමාධයයත් ශම් 

ර ්නය ඉස්මතු කරලා ශපන්වූවා. ඒ නිසා වැරිනකාරශයක් 

ශනො ණත් - ඒක නීතිය තීන්ු  කරාවි. වැරිනකාරයාය  නැද්ය .යන 

නක  නීතිය තීන්ු  කරාවි- නතුමා ගත් ඒ තීන්ු ව අපි අගය කරනවා. 

මම ඒක .යන්න ඕනෑ. ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අමාතය 

ුරරශයන් ඉවත් වීම සඳහා ගත් ඒ තීන්ු ව අපි අගය කරන්න ඕනෑ. 

අශක රශ ල ඉතිහාසශේ අමාතයවරුන්ට ශ ෝයනා න් ල  ණාම  

"ඉවත් වීම" .යන කාරණය යලු   ශඩු ශබොශහොම තතකදීයි. මා 

යන්නා විධියට බඩුඩාරනායක මැතිතුමාශේ කාලශේ ශම් වාශේ 

ශ ෝයනා න් ල  ුම අමාතයවරුන් ඉවත් ශවලා තිශබනවා; ඉවත් 

කරලා තිශබනවා. හැබැයි  නතැනින් පස්ශසා .යලම අවස්ාාවක ශම් 

වාශේ යලද්ධි ඇති  ශඩු නැහැ. මීය ට මාස .හිපයකට  අ රුද්යකට 

වාශේ ශපර තිලක් මාරපන මැතිතුමාට ශම් වාශේ ශ ෝයනාවක් 

න් ල  ණාම  නතුමා ඉ් ලා අස ්  ණා. බලන්න!  

ජ්නාධිපතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් ශම් යහපාලන ්ඩුක්ව -

ජ්ාතික ්ඩුක්ව- තුළ යලු   ුම ශම් ශද්ව්  අශක ජීවිත කාලශේ 

කවයාවත් යැක්ශක් නැති ශද්ව් . ශමවැනි ්ය්බ   ලබා ශයමින් අය 

ඒවා යලද්ධ ශවනවා. රශ ල පුරවැයලයන් විධියට අපි ඒ පිළිබඳව 

්ඩම්බර ශවන්න ඕනෑ. ශම්ශකන් ශයන පණිවිඩය ශමොකක්ය? 

අනාගතශේදීත් ශහොරකම් කරලා ශබ්ශරන්න බැහැයි .යන නක 

තමයි ශම්ශකන් ශයන පණිවිඩය. ශමච් ර කාලයක්  ශඩු 

ශමොකක්ය? නක්ශකශනක් ශහොරකම් කරලා .යනවා  අශනක් 

නක්ශකනා තමයි ශහොරා .යලා. තවත් නක්ශකශනක් ශහොරකම් 

කරලා .යනවා   ''නයා මීය ට වඩා ශහොරකම් කළා  මම කළ නක 

ශපොඩියි''  .යලා.  නශහම ශනොශවයි ශවන්න ඕනෑ. ශම් රශ ල 

ජ්නතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් ශලොකුවටවත්  ශපොඩියටවත් 

ශහොරකම් .රීම ශනොශවයි.   

ඊළෙ මැතිවරණවලට ගිහි් ලා ශහොරකම ගැන ශේිනකාශේ 

කාා කළාට වැඩක් නැහැ. ඒ ශහොරකම් ගැන ක්යණිකව 

ක්රියාත්මක වීමයි යලද්ධ ශවන්න ඕනෑ.  ශද් පාලනඥයන්ශේ 

අනුගාමිකයන්ට ශම්වා ගැටලු ශනොශවයි. ඒ නිසා ඒශගෝ ශලෝ 

ඊළෙ මැතිවරණවලදී .යාශගන යයි  "අශක ශහොරා අපට ශහොඳා" 

.යලා. නශහම .යලා ඡන්යය ඉ් ලයි.  "අශක ශහොරා අපට 

ශහොඳා" .යමින්  යන අනුගාමිකයන් ඉන්නවා. හැබැයි  ශම් රශ ල 

සමස්ත ජ්නතාවශේ බලාශපොශරොත්තුව ඒක ශනොශවයි. "අශක 

ශහොරා  අපට නපා" .යන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ශවන්න ඕනෑ. ඒක 

ශමශතක් ශම් ර ශ ල ශනො ුම ශයයක්. හැබැයි  අනාගතශේදී ඒ ශද් 

යලද්ධ ශවයි .යලා අපි හිතනවා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  වා ා දූයණවලට 

සම්බන්ධ  ුම සමහර උයවිය අය හැයලශරන්ශන් හරියට මයශනෝ 

වාශේයි. ඒ අය කවයාවත් ශහොරකමක් ශනොකළා වාශේ 

හැයලශරනවා. ඒක ඉතාම වැරැිනයි. ඒ වාශේම  ශහොරු ්රක්යා 

කරන්න .යලම විලි ලැේජ්ාවක් නැතිව  .යලම හිරි.තයක් නැතිව 

කාා කරන ශද් පාලනඥශයෝ ඉන්නවා.  ශම් රශ ල උගත් 

ුදද්ධිමත් ජ්නතාව ඉතාම පිළිකුශලන් ඒවා ය.න බව අපි ශහොඳටම 

යන්නවා. ශහොරකමක් යලද්ධ  ණාය .යලා ශහොඳටම යන්නවා. 

හැබැයි  .යලම හිරි.තයක් නැතිව ඒ ගැන කාා කරනවා.  හිශත් 

ශහොරකම තිශබන උයවිය තමයි නශහම කාා කරන්ශන්. සමාජ්ශේ 

යැනුවත් වීම තුළ අනාගතශේ දී  රශ ල ජ්නතාව ඒ කාරණය 

ශත්රුම් අර ශගන ඒ අය සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරයි .යලා මම 

වි ්වාස කරනවා.  

ගරු  නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  රවි කරුණානායක 

මැතිතුමා ගත් ශම් පියවර ඉතාම ශහොඳයි. ඒක ශහොඳ ්ය්බ යක්. 

අපි ඒක අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ. තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා 

ඒ ගත්ත ක්රියා මා්බගයත් ශහොඳයි. යැන් බලන්න  තිලක් මාරපන 

ඇමතිතුමා ඉවත්ශවලා හියටයා. ඊට පස්ශසා ඒකට අයාළ ශනොවන 

ශවනත් අමාතයාා යක ඇමතිවරයකු විධියට ින රුම් ු න්නා. 

ඒකට විරුද්ධව ක රුවත් කාා කශළා නැහැ.  රවි කරුණානායක 

මහත්මයාත් නිවැරිනකරු ශවනවා නම්  ඒක අපට ර ්නයක් 

ශනොශවයි. හැබැයි  අපි හැශමෝටම හෘය සාක්ෂිය .යන ශද් 

තිශයන්න ඕනෑ. ශද් පාලනඥයන්ට හෘය සාක්ෂිය නැද්ය .යලා 

සමහර කාා අහන ශකොට අපට හිශතනවා. පවපවාහිනිය  

බලාශගන ඉන්න ශකොට  ඒ කාා යටක ඇහුවාම හෘය සාක්ෂිය නැති 

ශද් පාලනඥශයෝය ශම් ඉන්ශන් .යලා අපට හිශතනවා. .යලම 

ලැේජ්ාවක් භයක් නැතිව කාා කරනවා.  

රටක් විධියට ගත්තාම  අපි විරුද්ධ පක්යශේ ඉන්නශකොට යම් 

යම් ශද්ව්  .යනවා. හැබැයි  ්ඩුක් බලයට ්වාම ඒවා 

ශකශරන්ශන් නැහැ. විරුද්ධ පක්යශේ ඉන්න ශකොට .යපු ශද්ව්  

්ඩුක්වට ්වාම කරන්න ඕනෑ. ්ඩුක්ශේ ඉන්නශකොට කරපු 

වැරැද්යක් තිශබනවා නම් පැරිනලා විරුද්ධ පක්යයට ්වත් ඒක 

පිළිගන්න ඕනෑ.  

පමගිය මැතිවරණශයන් අශක ්ඩුක්ව පැරු ශඩු ඇයි? අපි 

හිටපු ්ඩුක්ව පැරු ශඩු වැඩ ශනොකළ නිසාය? යුද්ධය අවසාන 

කශළා නැති නිසාය? නැහැ. අපට ශමවැනි ශ ෝයනා න් ල  ණා. ඒ 

්ඩුක්ව තිුදණ කාලශේම යම් යම් පුද්ගලයන්ට ශ ෝයනා න් ල 

 ණා. ඒවා සම්බන්ධශයන් අපි ගත්ත තීන්ු  ශමොනවාය? අපි ඒවා 

ගැන .යලම තීන්ු වක් ගත්ශත් නැහැ. අපි ඒවාට ඉඩ දීලා අපි 

බලාශගන හියටයා. ඒක තමයි අපට ඇති  ුම ගැටලුව. පටු විධියට 

හිතන්ශන් නැතිව අපි ශම්වා ගැන අවාකව ක් පනා කරන්න 

ඕනෑ. අපි ශද් පාලනශේ හැම යාම ඉන්ශන් නැහැ. 

ශද් පාලනඥයාට විශ්රාම යන වයසක් තිශබනවා. සමහර අය 

අ රුු  තිස් ගණනින් විශ්රාම යයි.  සමහර උයවිය ශරෝය පුටුශවනුත් 

අරශගන ගිහි් ලා පා්බලිශම්න්තුශේ තියාශගන ඉන්නවා. විශ්රාම 
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ගිය යවසට අපට සතුටු ශවන්න පුළුවන් ශද් ශමොකක්ය? අපි සතුටු 

වන්ශන්  හයා ගත්ත ශගව්  ශයොරව්  ිනහා බලලාය  අපි ගත්ත වතු 

පියට ිනහා බලලාය  අපි පිට රටවල ගිුමම්වල යමා ගත්ත ස් ලි ිනහා 

බලලාය   අපි ගත්ත පිට රටවල තිශබන ශගව්  ිනහා බලලා ය?  

නැහැ. ඒ අයට මරණ මා කශේවත් සතුටක් නැහැ. ඒ අය 

විඳවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කාාව. ජ්නතාව ශවනුශවන් යමක් 

කළා නම් ඒ තමයි අපට සතුටු ශවන්න තිශබන කාරණය.    

ජ්නතාව ශවනුශවන්  වැඩ කළා නම්   ඒ  පිළිබඳව  විතරයි  

අපට  සතු ටු ශවන්නට   පුළුවන් ශවන්ශන්. ජ්නතාවශේ මුය්  

ශහොරා කෑම පිළිබඳව ශනොශවයි.  

හැශමෝටම පා්බලිශම්න්තුවට  නන්න බැහැ. හැශමෝටම පළාත් 

සභාවට නන්න  බැහැ. හැශමෝටම රාශද්ශීය සභාවට  නන්න බැහැ. 

නම නිසා තමයි  තමන්ශේ නිශයෝජිතයන් පත් කරන්ශන්. ඒ පත් 

කරන නිශයෝජිතයා  තමන් ශවනුශවන් කාා කරයි; තමන් 

ශවනුශවන් වැඩ කරයි; ශවන ශමොනවා නැති  ණත් අක්ම ගණශන් 

ඡන්යයායකයාශේ  නම   ශගෞරවය   නම ශද් පාලනඥයා ්රක්යා 

කරයි .යා ඡන්යයායකයාශේ ශලොකු බලාශපොශරොත්තුවක් 

තිශබනවා. ඒ ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවයි.  ඩුඩිකමට  

මැරකමට  ශහොරකමට විරුද්ධ  ශවයි   ඒවාට නශරහිව කාා කරයි; 

ශපනී යලයටයි; නශහම ශද්ව්  ශනොකරයි .යන වි ්වාසයක්   

ඡන්යායකයන් තුළ තිශබනවා.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  තව කාරණයක් 

තිශබනවා. අපි ඊළෙ ඡන්යය ිනනන්ශන් ශකොශහොමය .යලා 

ක් පනා කරලා  වැඩ  කරනවා නම් ඒකත් වැරිනයි. ශම් රශ ල 

හුෙක් ශද් පාලනඥයන් හිතන්ශන් ඊළෙ ඡන්යය ිනනන්ශන් 

ශකොශහොමය .යලායි. ඒකට අපි ශසොරකම්  කරන්න  ඕනෑය? 

නශහම නැත්නම් ඒකට අපි  ඩුඩිකම් කරන්න  ඕනෑය? නශහම 

නැත්නම් ඒ ශවනුශවන් තවත්  මශගෝඩිකම් කරන්න ඕනෑය .යා 

යලතලා ශද් පාලනඥයන් ක ටයුතු කරනවා නම් ඒකත් ශම්  රටට 

ශහොඳ තත්ත්වයක් ශනොශවයි.  ඊළෙ  සැශ්බ ිනනනවාය  ඊළෙ සැශ්බ 

පරිනනවාය  නශසා  නැත්නම්  ඡන්යය ශනොඉ් ලනවාය .යලා 

හිතනවා.   ශද් පාලනය  තමන්ශේ බූයලය වාශේ පරම්පරාශවන් 

පරම්පරාවට යන්න ඕනෑය .යන නශහම බලාශපොශරොත්තුවක් 

තිශබන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි තමන් ශහොඳ ශයයක් කරලා 

තිුදශණොත්  ඒක කවයා ශහෝ කාා කරයි.   නම නිසා  ශම් කාරණය  

නක පැත්ත.න්  රටට දීපු  ජ්යග්රහණයක් .යලා මා හිතනවා.  ශම් 

ූලලය වා ාව  පිළිබඳව  තවු රටත් පරීක්යණ  ඒ ්කාරශයන්ම  

යලද්ධ ශවනවා. ඒ වාශේදී අපට තව යම් යම් කාරණා ශහොයාගන්න   

නළියරේ ශවන්න ඉඩ තිශබනවා. අපි ඒ සඳහා  කටයුතු කරන්න  

ඕනෑ. ශම් මුලය වා ාශේ රධානියා වන  අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් ශම් 

සම්බන්ධශයන් ගත් පියවර පිළිබඳව  ඔහුට ලැශබන යු,වම් 

පිළිබඳව අපි බලාශගන ඉන්නවා.  ඒකත්  ලැශබන්නට  ඕනෑ.  

තනතුශරන් ඉවත් .රීමම රමාණවත් ශවන්ශන්  නැහැ.  ශමතැන 

ූලලයමය හානියක් යලද්ධ ශවලා තිශබනවා;  ූලලයමය ව ශයන් 

පාක්ශවලා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව කටයුතු .රීශම් අව යතාවය 

තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් යහපාලන 

්ඩුක්වට නැත්නම් ශම් ජ්ාතික ්ඩුක්වට ඉිනරි කාලශේදී ශම් අක් 

පාක් සම්පූ්බණ කර ශගන යාශම්  වග කීම පැවරිලා තිශබනවා. අපි  

්ඩුක්වට  ්ශේ  ශම් රශ ල තිශබන  රධාන ර ්න .හිපයකට 

අශක සහශයෝගය ලබා ශයන්නයි. නකක් තමයි ජ්ාතයන්තර 

ව ශයන් අපට තිුදුම මානව හිමිකම ගැටලුව. ශම් මානව හිමිකම් 

ගැටලුව පිළිබඳව ශම් රට යැඩි ශලස පීඩාවට පත් වී තිුදණා. ඒ 

ශවනශකොට අපිට විවිධ තහනම් පනවමින් තිුදණා.  යුශරෝපා 

මත්සය තහනම  ඊට පමව GSP Plus තහනම. ඉන් අනතුරුව අපි 

යන්නවා  ශත් ශකොළවලට තහනමක් පනවන්න 

බලාශපොශරොත්තුශවන් යලයට  බව.  ශම් යලයලු ්කාරශයන් 

ජ්ාතයන්තරය අපට  නශරහිව යලයටයා. ඒ වාශේම මානව හිමිකම් 

ගැටලුවට  උත්තර ශයන්නට අපට අහපහම තත්ත්වයක් තිුදණා.  

නම නිසා ශන් අපිට තව  අ රුු  ශයකක් තිශබද්දීත් අපි 

මැතිවරණයකට ගිශේ.  ඒ ශවලාශේ තමයි අශක ශේිනකාවල විු ලි 

පුටු පිළිබඳව  කාා කශළා. ඒ වාශේම  අපි කාා කළා   ජ්ාතයන්තර 

පරීක්යණ ගැන. ජ්ාතයන්තර අධිකරණ ගැන කාා කළා. අපි යැන් 

ඒවායින් නියහස් ශවලා තිශබනවා. ඒ අනුව  අපි ශම් ජ්ාතික 

්ඩුක්ව  නිසා ලබා ගත් ජ්යග්රහණ තිශබනවා. ඒ වාශේම තවත් 

කර ගන්නට කා්බයන් තිශබනවා. ඒ කා්බයන් බවට පත් වන්ශන් 

සාක්කුව පුරවා ගන්නා කා්බයන් ශනොශවයි. රට ශවනුශවන් කළ 

යුතු කා්බයයන්. අපි ඒවා කරන්න පමබට ශවන්ශන් නැහැ.  

 ඒ වා ශේම ශම් ශවනශකොට ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය අපි 
යන්නවා. අශක රට පරිසරමය ව ශයන් යැවැන්ත ර ්නයකට  
මුහුණ ශයනවා. යකුුම පළාත ගාවතුශරන් සම්පූ්බණශයන්ම විනා  
 ණා.  මනාමිශයන් පස්ශසා ්පු ශලොකුම ශේයවා කයට අපි 
මුහුණ ු න්නා.  ඒ වාශේම රශටන් තුශනන් ශයකක් විතර යැවැන්ත 
නියෙයකට  පත් ශවලා තිශබනවා.  ජ්තික නිය්පායනශේ වි ාල 
අක් වීමක් යලු  ශවලා තිශබනවා. කෘෂික්බම ක්ශයාත්රශේ 
නිය්පායනශේ වි ාල අක්වීමක් තිශබනවා.  රටක් විධියට ඒවාට  
මුහුණ ශයන්න අපිට යලු  ශවනවා.  ශම්ශකන්  ජ්නතාව පීඩාවට පත් 
ශවන්නට ඉඩ ශයන්න බැහැ. නම නිසා තමයි   ඒ අයට සහන ලබා 
දීශම් වැඩ පිළිශවළ යටශත් ගරු ජ්නාධිපතිතුමා රුපිය්  යහ යාහක 
මුයලක්  ලබා ු න්ශන්.  ඉතිහාසශේ පළමුවන වතාවට  නක 
කන්නයක්  ඇරුණාම ්ධාර ශයන්නට පටන් ගත්තා. මමත් ්පයා 
කළමනාකරණ අමාතයවරයා විධියට යලයටයා. ම ටවත් නශහම 
ශයන්නට බැරි  ණා. නමුත් ගරු ජ්නාධිපතිතුමා රුපිය්  යහ යාහක් 
ු න්නා. යැන් නැවත රුපිය්   පන්යාහක් බැගින් වූ   භාඩුඩ මළු 
ලබා ශයන්නට යනවා.  යැනටමත් නය මාස ශයකක් සඳහා අනුමත 
කර තිශබනවා. ඉිනරිශේ දීත්  අව ය  ශණොත් මුය්   ලබා දීමට  
කටයුතු කරනවා. ශමොකය  අපට අශක රශ ල ජ්නතාව රැක ගන්න 
අව ය නිසා.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ඒ නක්කම තව 
ගැටලුවකුත් නි්බමාණය ශවලා තිශබනවා. ඒ තමයි  සමෘද්ධි 
සහනාධාර කකපාු ව. සමීය ක්යණයක් කරලා ඒශක් රතිලල ලබාදීම 
තුළ කකපාු වක් පිළිබඳව කාා ශවනවා. කඩුඩායමක් ශම්ක 
ශද් පාලන යඩ මීය මා කර ශගන  ශද් පාලනය ඉස්සරහට යමා 
ශගන ශබොර ිනශේ මාළු බාන්න යනවා. ඒක ඉතාමත් වැරැිනයි. අපි 
ඒ ගැන විමසීමක් කළා. අය යවශසාත් අපි ඒ පිළිබඳව කමිටුවක් රැස ්
ශවනවා. කැබින ල මඩුඩලශේදීත් සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව  .යලු  
සමෘද්ධිලාභිශයකුශේ සමෘද්ධි සහනාධාරය අසාධාරණ විධියට 
කකපාු  කරලා තවත් ශකශනකුට ශයන්න ශහෝ රජ්යට මුය්  ඉතිරි 
කර ගන්න බලාශපොශරොත්තුවක් නැහැ. [බාධා .රීමක්  

 

 ු එස්. සී.  මුතුකුොරණ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

 මමත් මන්ත්රීවරශයක්. නමුත්  පමගිය කාලශේ සමෘද්ධිලාභීන් 

ශතෝරා ගැනීශම්දී අපට .යලම සාකච්ඡාවකට සහභාගි වන්න 

ලැුදශඩු නැහැ. ඔබතුමාත් නශහම ශවන්න ඇති. හැබැයි  අය ශම් 

සභාශේදී මුය්  හා ජ්නමාධය ඇමතිතුමා රකා  කළා  ''ඔේ  අපි 

කපනවා තමයි" .යලා. [බාධා .රීම්  නශහම .ේවා. [බාධා 

.රීම්    

 
 ු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

නැහැ. [බාධා .රීම්    
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 ු ේදත්රීවරගයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශබොරු  ශබොරු. නශහම .ේශේ නැහැ. [බාධා .රීම්    

 
 ු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මට නම් නශහම යැන ගන්න ලැුදශඩු නැහැ. මම ඔබතුමාට 

.යන්න කැමැතියි  සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා දීශම් දී  ශහෝ කකපාු  

.රීශම් දී .යලම ්කාරය.න්  ශද් පාලන මැිනහත්වීමක් ශවන්න 

ඉඩ තියන්ශන් නැහැ .යා.  කැබින ල මඩුඩලශේ සාමාජිකයකු 

විධියට මම ඒක .යනවා. අපි ඒ කටයුත්ත ස්වාධීනව යලු  ශවන්න 

ඉඩ ශයනවා. නයින් .යලු  ශකශනකුට අසාධාරණයක් ශවන්න අපි 

ඉඩ තියන්ශන් නැහැ.  අසාධාරණ විධියට කාශේවත් සමෘද්ධි 

සහනාධාරය කැශපන්න ඉඩ ශයන්ශන් නැහැ.  ඒ වාශේම 

අසාධාරණ විධියට කාටවත්  සමෘද්ධි සහනාධාර ලබා ශයන්න 

කටයුතු කරන්ශන්ත් නැහැ.  ශම් යහ පාලන ්ඩුක්ශේ නශහම 

තත්ත්වයක් නැහැ.  නශහම කටයුතු යලද්ධ ශවන්න අපි ඉඩ 

ශයන්ශන් නැහැ. අපිත් ශම් ්ඩුක්ශේ ශන් ඉන්ශන්. ශම් සභාශේ 

ඉන්ශන්ත් ඇමතිවරු. ''නශහම නකක් ශවලා නැහැ'' .යලා 

නතුමන්ලා ඒක රතික්ශයාප කරනවා. නශහම  ශවන්ශන් නැහැ.  

නශහම කරන්ශන්ත් නැහැ; නශහම කරන්න බලාශපොශරොත්තුවකුත් 

නැහැ; අව යතාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා  ක රු ශහෝ ශම්වායින් 

ශද් පාලන ව ශයන් වායල ගන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒක 

ඉතාමත් වැරැිනයි. 

 
 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
 ු ෙහි්දා අෙරවීර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு  ைஹிந்த அைரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම අවසන් කරන්නම්  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.    

අවසාන ව ශයන් මා නැවතත් .යනවා  අය ශම් 

පා්බලිශම්න්තුශේ ඉතිහාසය ශවනස්  ණා; ශවනස් ශවනවා. නයින් 

ශම් රටට අලුත් ්ය්බ  ඇති ශවනවා. රවි කරුණානායක මැතිතුමා 

ගත් නම තීන්ු ව  නක්සත් ජ්නතා නියහස් සන්ධානය විධියටත්  ශ්රී 

ලාකා නියහස් පක්යය විධියටත් පැහැිනලිවම මම නය අගය 

කරනවා. රජ්ශේ ශගෞරවය ්රක්යා කරලා නතුමා  ගත් තීන්ු ව 

ඉහළයි. ඒ වාශේම අනාගතශේ දීත් නවැනි තීන්ු  ගනීවි. ශම් රශ ල  

ශහොරකම් කළ යුගය අවසාන බවට ඉඟියක් තමයි නයින් ශපන්නුම් 

කරන්ශන්. අශක අනාගතයටත් නය ඉතාමත් වැයගත් .යන 

කාරණය රකා  කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 0.44  

       
 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  මට කාා .රීමට 

අවස්ාාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

අශක රශ ල යලයටන ශබොශහොම කෘත හස්ත  ශජ්යය්ඨ 

ශද් පාලනඥයකු වන රවි කරුණානායක මැතිතුමා වියලන් 

ඓතිහායලක හා තීරණාත්මක තීන්ු වක් ගත් ශම් අවස්ාාශේ කාා 

කරන්නට ලැබීම සතුටක්  වාසනාවක් විධියට මා ය.නවා. ජ්නවාරි 

 වැනියා ශම් රශ ල පාලන බලය ශවනස් කරන්නට ූලලිකව වැඩ 

කළ .හිප ශයනාශගන් නක්ශකශනක් තමයි  ගරු රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා. නයා අපි විපක්යශේ මන්ත්රීවරු හැයටයට 

යලයටයදී  ්ඩුක් පක්යශේ මන්ත්රීවරු නිතරම අහපු ර ්නයක් තමයි  

'' ඕශගෝ ලන්ශේ ශපොු  අශකක්යකයා ක ය?'' .යන කාරණය. ඒ 

සම්බන්ධශයන් අශක පක්යශේත් ශනොශයක් ශනොශයක් අයහස් 

තිුදණා. අශක පක්ය නායකතුමා ශපොු  අශකක්යකයා විධියට පත් 

කරන්න ඕනෑය .යා සමහරු.ේවා. මැතිවරණයට ්සන්න 

අවස්ාාව නනශකොට  ''පැහැිනලිවම අපිට ශපොු  අශකක්යකශයක් 

අව යයි'' .යන මතශේ හිටපු ශකශනක් තමයි  රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා.  ජ්නවාරි  වැනියා ශම් රජ්ය බලයට 

  ශගනාපු සටශන් ශපර ගමන්කරුශවක් විධියට නතුමාව 

හැඳින් ශවොත්  නය නිවැරැිනයි .යලා මම ය.නවා. 

අපි ජ්නවාරි  වැනියා අලුත් ්ඩුක්වක් හැු වා; අලුත් පාලන 

රමයක් හැු වා. අ රුු  යහයක් ශම් රට ූ රාශගන කාපු  මිනී මරපු  

මා ශකෝ ලකාපු  ශහොරකම් කරපු පාලනය.න් ගලවා ශගන  

ෛමත්රීපාල යලරිශසාන මැතිතුමාශේ යහ පාලන රතිපත්ති අනුව රට 

කරන ්ඩුක්වක් අපි හැු වා.   රශ ල ්්බථිකය ඉිනරියට ශගන යන 

ගරු අගමැතිතුමාශේ වැඩ පිළිශවළක් සහිත ්ඩුක්වක් අපි හැු වා. 

ඒ ්ඩුක්ශේ රධාන  රිතයක් තමයි  රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

නමුත්  නතුමාට අය යලද්ධ  ණා ්ඩුක් පක්යශේ පම ශපළ 

මන්ත්රීවරයකු විධියට වාඩි ශවන්න. ඒ ශමොකය? නතුමා ශහොශරක් 

ශවලාය? නතුමාට ශමොනවා හරි ශ ෝයනා න් ල ශවලා ඔකපු ශවලා 

තිශබනවාය? නැහැ. ශම් ්ඩුක්ව ශගන යන යහ පාලන 

රතිපත්තිවලට ගරු කරන නිසා; ශම් රශ ල යලයටන නායකයන් 

ශයශයනා වන ෛමත්රීපාල යලරිශසාන මැතිතුමාට සහ ගරු 

අගමැතිතුමාට ගරු කරන නිසා; ශම් රශ ල යහ පාලනය පවතින්න 

ඕනෑය .යා වි ්වාස කරන නිසා තමයි ශම් කටයුතු අවසන් ශවන 

ශතක් නතුමාශේ තනතුශරන් නළියට ්ශේ.  

ශම්ක ජ්යග්රහණයක්. ශහොරු ශම්ක ඒශගෝ ලන්ශේ 

ජ්යග්රහණයක් .යලා ය.න්නට පුළුවන්. නමුත් පැහැිනලිවම 

.යන්නට ඕනෑ ශම්ක යහ පාලනශේ ජ්යග්රහණයක් බව. ඒ 

වාශේම මම  ය.නවා  ශමය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාශේ 

ශද් පාලන ගමන් ම   ශේ නතුමා ලැබූ ශපෞද්ගලික ජ්යග්රහණයක් 

.යලා. ඊශේ ශවනකම් ජ්න මාධය තුළින් නතුමාව න් ලුම්ගස ්

යවලා තිුදශඩු; සමාජ් මාධය ජ්ාල තුළින් නතුමාව න් ලුම්ගස ්

යවලා තිුදශඩු; ඒකාබද්ධ ශහොරු රැළ වියලන් නතුමාව න් ලුම්ගස ්

යවලා තිුදශඩු. නමුත් අය නතුමා නතුමාශේ නිවැරින භාවය 

ශපන්වන්නට අමාතය ුරරශයන් නළියට නන්න කටයුතු කළා. 

ශම්ක තමයි අපි බලාශපොශරොත්තු  ශඩු; ශම් ශද් තමයි අපි 

බලාශපොශරොත්තු  ශඩු.  

නතුමාව ජ්නාධිපති ශකොමිසම ඉිනරියට ශගනැ් ලා ර ්න කළ 

්කාරය අපි යැක්කා. අපට බරපතළ සැකයක් තිශබනවා ශම් 

ශකොමියන්වල කටයුතු කරන සමහරු-නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ 

සමහරු- කාශේ ශහෝ අව යතාවට කටයුතු කරනවාය .යලා. නයා 

නතුමාශගන් ර ්න කරන අවස්ාාශේ අපිත් ගියා. නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුශේ යකපුල ය ලිශේරා .යන මහත්මයා රවි 

කරුණානායක මැතිතුමාශගන් ර ්න කශළා නතුමාට ත්බජ්නය 

කරන ්කාරශයන්; නතුමාට වි ාල පීඩනයක් ඇති ශවන 

්කාරශයන්. ඒ ්කාරශයන් තමයි කටයුතු කශළා. ශම් අය ගැන 

අපට යම් යම් සැක සාකා ඇති ශවන්නට ශහාතු තිශබනවා. 

විශ ායශයන්ම යකපුල ය ලිශේරා මහත්මයා 000. ඉඳන් 0009 

ශවනකම් නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ වැඩ කරන ගමන් හිටපු මහ 

බැාකු අධිපති අජිත් නිවා  කබ්රා්  යටශත් වැඩ කරලා මහ 

බැාකුශවන් රුපිය්  44 000ක අමතර වැටුපක් ලබපු ශකශනක්. 

යැනුයි අපට ශම් කාරණා ශහළියර  ශවමින් යන්ශන්. ශමශහම අය 

තමයි ශම් ශකොමිසම ඉිනරියට ඇවි් ලා නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුව 

401 402 



පා්බලිශම්න්තුව 

ශවනුශවන්  රජ්ය ශවනුශවන් ගරු රවි කරුණානායක 

මැතිතුමාශගන් ර ්න කරන්ශන්  ත්බජ්නය කරන ්කාරයට. ශම් 

යකපුල ය ලිශේරා මහත්මයා ගැන තව ර ්න තිශබනවා.  

ඒ වාශේම ශම් අනිකා - මම යන්ශන් නැහැ අනිකාය ශමොකාය  

ශම්කාය .යලා - .යන කාන්තාව තමයි නතුමාට ශම් ශ ෝයනාව 

ඉිනරිපත් කරන්ශන්. පළමුශවනි කාරණය තමයි ඇය වයාපාරික 

කාන්තාවක් නම් තමන්ශේ ගනු-ශයනුකාර භවතුන්ට ශම් 

්කාරශයන් ශ ෝයනා කරයිය? ශයශවනි කාරණය තමයි  ඇය 

සාක්ෂිකාරියක්  නම් ශම් ශකොමිසම ඉිනරිශේදී තමයි සාක්ෂි 

ඉිනරිපත් කරන්නට ඕනෑ. ශම් සාක්ෂි ඉිනරිපත් .රීමට ිනන 

.හිපයකට ශපර ශම් කාන්තාව යවස් තුනක් නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවට කැඳවලා ඇයව prepare කරලා තිශබනවා  

පිළිශවළකට හයාශගන තිශබනවා .යලා අපට සැකයක් 

තිශබනවා. ර ්න කරන්නට කලින් යවස් තුනක් ඇයව නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවට කැඳවලා ඇයත් සමෙ ශම් නිලධාරින් 

සාකච්ඡා කරලා තිශබනවා. ඒශකන්ම අපට පැහැිනලි ශවනවා නයා 

නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුව ශම් කාන්තාවශගන් ර ්න අහලා 

තිශබන්ශන්  උත්තර දීලා තිශබන්ශන් ඇයට ඕනෑ විධියට 

ශනොශවයි  නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ යම් යම් අයට ඕනෑ 

විධියට  ඊට ශපර සාකච්ඡා කළ පරිිනයි .යලා. ශමන්න ශම්කයි 

අපට තිශබන බරපතළම ර ්නය. නම නිසා අපට සැකයක් 

තිශබනවා ශම් කාරණය යම්.යල පිරිසක් වියලන් ශමශහයවනවාය 

.යලා. 

 

 ු ආන්දා අලුත් ෙගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is your point of Order? 
 

 ු ආන්දා අලුත් ෙගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ගරු නලින් බඩුඩාර 

ජ්යමහ මන්ත්රීතුමාට බාධා .රීමට ශනොශවයි මා අවස්ාාව ගත්ශත්. 

අය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ශම් පා්බලිශම්න්තුශේදී ඉතාම 

උත්තරීතර තීන්ු වක් ගත්තා. නතුමාට ලූනු බිකක් වැනි 

ශ ෝයනාවක් තිබියදී මහා යැවැන්ත ශ ෝයනා තිශබන මහින්යානන්ය 

අලුත්ගමශේ ශහොරා .යලා - 

 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

That is not a point of Order. ගරු නලින් බඩුඩාර ජ්යමහ 

මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. 

 

 ු ආන්දා අලුත් ෙගේ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஆனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

නතුමාශේ ශනෝනා උසාවියට ගිහින් නතුමාට ශහොරා .ේවා.  

[බාධා .රීමක්  ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ඉස්ශස් ලා 

මහින්යානන්ය අලුත්ගමශේට ඉ් ලා අස් ශවන්න .යන්න. 

නතුමාශේ ශනෝනා තමයි උසාවියට ගිහින් .ේශේ  "මශේ මිනිහා 

ශහොරා" .යලා. [බාධා .රීමක්  

 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අශක ගරු මන්ත්රීතුමා ඉිනරිපත් කශළා රීති ර ්නයක් ශනො ණත් 

මතු කළ කාරණය ඉතා වැයගත්. යැන් කාන්තාවක් ගරු රවි 

කරුණානායක මැතිතුමාට විරුද්ධව ශ ෝයනා කරනවා. නතුමා 

.යන විධියට ශකොශහාවත් ඉන්න කාන්තාවක්. පමගිය කාලශේ 

ඒකාබද්ධ ශහොරු රැශළා ඉන්න ඔය .යන මන්ත්රීතුමාට විරුද්ධව 

ශ ෝයනා කශළා තමන්ශේ බිරිඳ. නතුමාශේ බිරිඳ තමයි .ේශේ 

නුවර ඉඩම් තිශබනවා  අරශහා ඉඩම් තිශබනවා  ශමශහා ඉඩම් 

තිශබනවා  ශගව්  තිශබනවා .යලා. නශහම .යලා මාසයකට 

ලක්ය 40ක වන්ිනයක් ඉ් ලුවා. මිලියන 40ක් ශහෝ 400ක් වන්ින 

ශගේවා. ශමශහමයි පමගිය කාලශේ කටයුතු යලද්ධ  ශඩු ගරු 

නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. 

අපි රවි කරුණානායක මැතිතුමා මද්ය කරනවා ශනොශවයි. 

නතුමා වරයක් කර තිශබනවා නම් නය ඉිනරිශේදී ඔකපු ශවයි. 

හැබැයි  නතුමා නිවැරැිනකරු විධියට ශපනී ඉඳලා  ශබොශහොම 

ශගෞරවශයන් සහ ්ඩම්බරශයන් අය පිටුපසට ඇවි් ලා ඉඳ 

ගත්තා  කරුුම කාරණා ඔකපු කරන්න ශකොමියන් සභාවලට 

අව ය ඉඩකඩ ලබා දීලා. පමගිය කාලශේ ශහොරකම් කරපු අයට 

කකුළුවාට ශවච්  ශද් තමයි යලු  ශවන්ශන් .යා අපි .යනවා. 

ශම්ශගෝ ලන් යැන් හිතාශගන ඉන්ශන් නතුමන්ලා නියහස් ශවලා 

.යලායි. ඒ අය නියහස් ශවලා ශනොශවයි ඉන්ශන්; ඔ න් යම්.යල 

විරාමයක් ලබලා ඉන්ශන්. ශමොකය  යම් යම් නිලධාරින් 

ශමතුමන්ලාශේ ලිපි ශගොනු ්පස්සට ඇයලා තිශබනවා; ඒවා 

රමාය කරනවා. නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න අව ය ූලලික රාමු යටක 

අගමැතිතුමා සහ ජ්නාධිපතිතුමා වියලන් හයලා තිශබන බව අපි 

යන්නවා. නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවට ෆයියි්   1ක් යවලා 

තිශබනවා. හැබැයි  නතැන යම් යම් රමායයන් තිශබනවා.  

රවි කරුණානායක මැතිතුමා සම්බන්ධශයන් තිශබන 

උනන්ු ව පමගිය කාලශේ ශහොරකම් කරපු අයට විරුද්ධව 

නැත්ශත් ඇයි .යන බරපතළ කාරණයත් අප හමුශේ තිශබනවා. 

රාඩා ්යතනය හරහා ශකොයටන්ට ස් ලි ු න්නාය .යන 

කාරණයට අයාළ ලිපි ශගොනු භාර දීලා ශම් වනශකොට අ රුු  

ශයකක්   -මාස 0 ක්- ගතශවලා තිශබනවා. ඒ ලිපි ශගොනු 

සම්බන්ධශයන් තවම මුකුත් කරලා නැහැ.  ශම් විධියට කටයුතු 

කරන සමහර නිලධාරින් ඉන්නවා. නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ 

සමහර නිලධාරින් කාශේ ශහෝ මුයලකට යට ශවලාය නැත්නම් 

කාශේ ශහෝ ශද් පාලන නයාය පත්රයන්වලට යටශවලාය කටයුතු 

කරන්ශන් .යන කාරණය පිළිබඳව ශසොයා බැලීම ශම් රශ ල 

ශද් පාලනඥයන්  නිලධාරින්  මාධයශේදීන් ඇතුළු සමස්ත රශ ල 

ජ්නතාවශේම වගකීමක් විධියට අපි ය.නවා. නශහම නැත්නම් ශම් 

රට ඉස්සරහට ශගනි යන ශද් පාලනඥයන්ශේ  නිලධාරින්ශේ ඒ 

ගමන අඩාළ කරන්න නක නක පුද්ගලයින් ශයොයා ගන්න පුළුවන්.   

මුය්  අමාතයාා ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා  පාලනය 

කශළා ශකොශහොමය .යන කාරණය පිළිබඳව අපි යන්නවා. නතුමා 

පැය 04ම වැඩ කරපු ශකශනක්; නතුමා ඕනෑම ශවලාවක හමු 

ශවන්න පුළුවන් ඇමතිවරශයක්. අශක මන්ත්රීවරු නතුමාට ්යරය 

කරන්ශන් ශමොකය? නතුමා හමු ශවන්න ගියාම කවයාවත් අපව 

විනාඩි 10ක්  14ක්වත් රස්තියාු  කරලා නැහැ. රැස්වීමක් - 

සාකච්ඡාවක්- තිශබනවා නම් අපව ඒ සාකච්ඡා ශම්සශේ වාඩි 

කරවලා  අපත් ඒ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ කර ගන්නා ශබොශහොම 

කෘතහස්ත ශද් පාලනඥශයක්  තමයි රවි කරුණානායක 

මැතිතුමා. නතුමා විවෘත භාවශයන් යුතුව කටයුතු කරපු ශකශනක්. 

ඕනෑම ශේලාවක ු රකානශයන් සම්බන්ධ ශවන්න පුළුවන් 

ඇමතිවරශයක්. නතුමා තමයි ණය කන්යක් ශවලා තිුදුම මුය්  

අමාතයාා ය  - 

403 404 

[ගරු  නලින් බඩුඩාර ජ්යමහ  මහතා  
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 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

       
 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු අශ ෝක් අශබ්යලාහ මැතිතුමා මට විනාඩි කීපයක් ලබා 

ශයනවාය .යා .ේවා.  

රාඩා ්යතනශයන් ගත් මිලියන .)0ක මුයලක් 

සම්බන්ධශයන් යටරාන් අලස් මහත්තයාට විරුද්ධව  ශ ෝයනාවක් 

තිුදණා. ඒවාට අය ශවච්  ශයයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව කටයුතු 

කරන්ශන් යසන්ත ශකෝයාශගොඩ .යන ශම් ශකොමිසශම් 

නිලධාරිශයක්. නශහනම් ශම් සම්බන්ධව අපට තිශබන සැක සාකා 

ු රු කර ගන්න ශවනවා. නිලධාරින් කීප ශයශනකු නකතුශවලා ශම් 

්ඩුක්ව අපහමතාවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට 

අපි ඉඩ ශයන්ශන් නැති බව අපි පැහැිනලිවම .යනවා. යකපුල ය 

ලිශේරා මහත්මයලාට අපි .යනවා  "ඔබතුමන්ලාශේත් පැයට.රිය 

අපි යන්නවා. ඔබතුමන්ලාට විරුද්ධවත් යම් යම් දූයණ ශ ෝයනා  

කාන්තා අපශයෝජ්න ශ ෝයනා තිශබනවා. ඒවා සමා මඩුඩලයට 

යාලා තිශබනවා. පුාචිශහාවා ශනෝනාත් නක්ක කරන නාඩගම් අපි 

යන්නවා. ඒ නිසා ඉිනරිශේදී අපටත් ශම්වා ශහළි කරන්න යලු  

වනවා"ය .යලා. යහ පාලන ්ඩුක්ශේ වැඩ කරන ඇමතිවරුන්ට 

විරුද්ධව යම්.යල ශකශනක් කටයුතු කරනවා නම් විපක්යශේ පම 

ශපළ මන්ත්රීවරු විධියට අපි නිහඬව ඉන්ශන් නැති බව අපි 

පැහැිනලිවම .යනවා. පමගිය කාලශේ ශහොරකම් කරපු අය 

සම්බන්ධශයනුත් නීතිය ක්රියාත්මක කරන්න .යලා අපි නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවට බල කරනවා. යැන්වත් ඒ හාගාශගන ඉන්න -

පස්සට යාලා තිශබන  යටට යාලා තිශබන- ෆයියි් ස් යටක ඉස්සරහට 

ගන්න. නැත්නම් ්ඩුක් පක්යශේ මන්ත්රීවරු විධියට අපට නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුව ඉස්සරහට ගිහි් ලා උද්ශාෝයණ කරන්න යලු  

ශේවි. යැන් හැම තැනම උද්ශාෝයණශන්. මිේ යානා ගනු-ශයනු 

සම්බන්ධශයන් වූ ෆයියි් ය  කැරම් ශබෝ  සම්බන්ධශයන් වූ ෆයියි් ය  

රාඩා ්යතනශේ ෆයියි් ය  සීනස්නන් නශක් ෆයියි්  නකය  මැණික් 

ම් ල යලු වීමට අයාළ ෆයියි්  නකය -  

 

 ු විජයකලා ෙගහසේස්වර්ද ෙහසත්මිය ( ො ක යුතු රාජය 

අොතයතුමිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) விஜயகலொ ைமகஸ்வரன் - சிறுவர் 

அலுவல்கள் இரொஜொங்க  அமைச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 

උතුශරන් ශගනාපු රත්රන්? 
 

 ු නලි්ද බණ්ඩාර ජයෙහස ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

විජ්යකලා ඇමතිතුමිය .යනවා  "උතුශරන් මිලියන ගණනක 

රත්රන් ශගනාවා"ය .යලා. ශම්වා සම්බන්ධශයනුත් අපට 

ඉිනරිශේදී ශහළියරේ කරන්න යලු  වනවා.  

අය ශම් ගරු සභාශේදී ශබොශහොම අවිනීත යලු වීමක් ඇති  ුම 

බව මා .යන්න ඕනෑ. ජ්ාතිවාදීන් 
 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. ශම් ගරු සභාශේ ඉන්න වැයගත්ම  

ශජ්යය්ඨතම ශද් පාලනඥයා තමයි සම්පන්යන් මැතිතුමා. ඒ 

ශජ්යය්ඨ ශද් පාලනඥයාට ශම් ඒකාබද්ධශේ ඉන්න මිනී මරු 

ශහොරු රැළ 
 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ත්බජ්නය කළා. ශම් කාරණා සම්බන්ධශයන් අපි ජ්නතාව යැනුවත් 

කරන්න ඕනෑ. ජ්ාතිවායය තමයි ශම් වපුරන්ශන්. යකුශඩු ශහෝ 

උතුශ්බ ශහෝ ජ්ාතිවායය ක්රියාත්මක වනවා නම් ඊට විරුද්ධව 

කටයුතු .රීමට සමස්ත පා්බලිශම්න්තුශේ යලයලු ශයනාටම 

වගකීමක් පැවරී තිශබනවා. ශම් පා්බලිශම්න්තුව ඇතුශළා ඉඳලා 

සම්පන්යන් මැතිතුමාට ඒ විධියට ත්බජ්නය කරනවා නම්  ග්බජ්නය 

කරනවා නම් ඒවාට විරුද්ධව අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ 

කාරණය අපි කාානායකතුමාශේ අවධානයටත් ශයොමු කරනවා. 

අිනන් පස්ශසා ශම් රශ ල ක රු ශහෝ කාශේ ශහෝ ෆයියි්  නකක් 

පරක්කු කරනවා නම්  ස් ලිවලට යටශවලා ඒවා යට ගහනවා 

නම් පම ශපළ මන්ත්රීවරු විධියට  අපි ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කරන 

බව මා ශම් අවස්ාාශේදී .යන්න කැමතියි. ඉිනරිශේදී සමහර විට 

ශම් පැත්ශතනුත්  තව වි ්වාස භාග ශයෝජ්නා නන්න පුළුවන්. අශක 

පැත්ශත් ශකශනකු ශහෝ ශම්වාට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම් 

අපි ඔ න්ට විරුද්ධවත් වි ්වාස භාග ශයෝජ්නා ශගශනනවා. අය 

රවි කරුණානායක මහතා තමන්ශේ ඇමති ුර රශයන් ඉවත් වීම 

ගැන ඔය ඒකාබද්ධ ශහොරු රැළ  
 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

සතුටු වනවා නම්  ශම්ක පාරාවළ් ලක් ශවලා තමන් කරපු 

ශහොරකම්වලට  මිනී මැරුම්වලට යු,වම් විඳින යවස ඉතාමත්ම 

්සන්නයි .යන කරුණත් මතක් කරමින්  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක 

සභාපතිතුමනි  මා හට අවස්ාාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ වනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

[பி.ப. 3.06] 
 

 ු ඥානමුත්තු ශ්රීග්දස්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் ைத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்மக ததொடர் 

பொன ஒத்திமவப்பு விவொதத்தில் கலந்துதகொள்வதில் 

ைகிழ்ச்சியமடகின்மறன். ைத்திய வங்கி என்பது ஓர் அரச 

வங்கி. அது அரசொங்க வங்கிகளுக்தகல்லொம் தமலமை 

வங்கியொகக் கருதப்படுகின்றது. இந்த வங்கியின் மூலைொக 

நொட்டின் நொணயத்தின் ஸ்திரத்தன்மை மபணப்பட மவண்டிய 

நிமலமையிருக்கின்றது. அத்துடன், தபொருளொதொர 

ஸ்திரப்பொடு, தபொருளொதொர அபிவிருத்தி பற்றிய 

விடயங்கமளயும் மபணமவண்டிய நிமலமையிருக்கின்றது. 

இந்த ைத்திய வங்கியொனது சுயொதீனைொகவும் சுதந்திரைொகவும் 

தசயற்பட மவண்டும். ஆகமவ,  அங்கு  ஆளுநொிலிருந்து 

அடிைட்ட ஊழியர்கள் வமர மநர்மை, அர்ப்பணிப்பு, திறமை, 

உமழப்பு ைிக்கவர்கள் நியைிக்கப்பட மவண்டும் என்கின்ற 

எதிர்பொர்ப்பு இருக்கின்றது. இன்று ைத்திய வங்கியின் ஆளுநர் 

ததொடர்பொகவும் அவொின் தசயற்பொடுகள் ததொடர்பொகவும் 

அதமனொடு அமைச்சர் ததொடர்பொகவும் பல்மவறுபட்ட 

கருத்துக்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன.  

இன்மறய நிமலயில் ைனிதர்கமளத் "தவறு தசய்யொத 

ைனிதர்கள்", "தவறு தசய்த பின்னர் தவறு தசய்துவிட்மடொம் 
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පා්බලිශම්න්තුව 

என்பமத உணர்ந்து அதற்கொன பொிகொரத்மதத் மதடிக் 

தகொள்கின்ற ைனிதர்கள்", "தவறுகமளச் தசய்துவிட்டும் 

பொிகொரம் மதடொதவர்கள்" என 3 வமகயொகப் பிொிக்கலொம். அந்த 

வமகயில், தவறு தசய்யொத ைனிதர்கள் அொிதொகக் கொணப்படு 

கிறொர்கள் என்மற கூறமவண்டும். இந்தப் பொரொளுைன்றத்திலும் 

கூட தவறுதசய்யொத ைனிதர்கள் ஆளும்கட்சியிலும் 

இருக்கலொம், எதிர்க்கட்சியிலும் இருக்கலொம். தவறு தசய்யொத 

ைனிதர்கள் தவறுகள், தப்புகள் தசய்தவர்கமளப் பற்றி 

விைர்சிப்பதற்குக் கூடுதலொன வொய்ப்பிருக்கின்றது. ஆனொல், 

தவறு தசய்ததன் பின்னர் தவறிமழத்தவர் என்ற 

அடிப்பமடயில் அல்லது தவறிமழத்தவர் என்று ைற்றவர்கள் 

சந்மதகிக்கிறொர்கள் என்ற அடிப்பமடயில் தங்களுமடய 

பதவிகமள இரொஜினொைொ தசய்வததன்பது ஒரு நல்ல 

பொரம்பொியத்திற்கு, நல்லொட்சிக்கு உொிய ஓர் இலட்சணைொக 

இருக்கமுடியும். அந்த வமகயில்தொன் தற்மபொமதய 

தவளிநொட்டலுவல்கள் அமைச்சரும் முன்னொள் நிதி 

அமைச்சருைொன தகௌரவ ரவி கருணொநொயக்க அவர்கள் 

தவறிமழத்திருக்கின்றொர் அல்லது தவறு தசய்ததொக 

சந்மதகிக்கப்படுகின்றொர் என்ற அடிப்பமடயில் ைக்கள் 

ைத்தியிலும் ஊடகங்கள் ைத்தியிலும் பலவிதைொன மகள்விகள் 

எழுந்திருந்தன. அந்தக் மகள்விகளுக்கு என்ன முடிவு என்று 

எதிர்பொர்த்திருந்தமபொது, இன்று அவர் தன்னுமடய 

பதவியிலிருந்து இரொஜினொைொ தசய்திருக்கின்றொர்.  

தவறுகள் தசய்த பின்னர் அல்லது தவறுகள் தசய்ததொகச் 

சந்மதகிக்கப்பட்டொல் நொங்கள் ைக்களுக்குப் தபொறுப்புக்கூற 

மவண்டும் - வமககூறமவண்டும் என்ற அடிப்பமடயில் 

எங்களுமடய பதவிகள் தபொிதொக இருந்தொலும் அதமன 

இரொஜினொைொ தசய்வததன்பது உண்மையில் முன்னுதொர 

ணைொன நடவடிக்மகயொகும். இதமன யொர் தசய்திருந்தொலும் 

நொங்கள் அதமன நல்லததொரு விடயைொகத்தொன் 

பொர்க்கின்மறொம். நல்லொட்சி அரசுக்கு சொட்சியங்கள் 

இருக்கமவண்டுைொக இருந்தொல், ஆதொரங்கள் இருக்க 

மவண்டுைொக இருந்தொல் நிச்சயைொக சந்மதகங்கள் 

ஏற்படுகின்றமபொது அல்லது சந்மதகம் தீர்க்கப்படுகின்றவமரக் 

கொவது இந்தப் பதவிகமள இரொஜினொைொ தசய்வததன்பது ஒரு 

நல்ல சகுனைொக - நல்ல ஓர் அறிகுறியொகப் பொர்க்கப் 

படுகின்றது.  

இன்மறய நிமலயில் என்மனப் தபொறுத்தைட்டில் தவறு 

தசய்யொத ைனிதர்கள் ஆளும்கட்சியிலும் இருக்கலொம், 

எதிர்க்கட்சியிலும் இருக்கலொம். அவர்கமள நொங்கள் 

உத்தைர்கள் என்றுகூடக் கூறலொம். ஆனொல், தவறு 

தசய்பவர்கள் பொிகொரத்மதத் மதடிக்தகொள்ள மவண்டும் 

என்பதுதொன் எைது கட்சியின் நிமலப்பொடு. அதன் ஓர் 

அமடயொளைொக இன்று அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுமடய 

உயர்ந்த பதவிமய இரொஜினொைொ தசய்திருக்கிறொர்; இதமன 

நொங்கள் வரமவற்கின்மறொம். அமதமவமள, எங்களுமடய 

எதிர்க்கட்சித் தமலவரும்கூட இந்த விடயத்மதத்தொன் 

தசொல்லியிருந்தொர். அதொவது, இந்த உயொிய பொரொளுைன்றச் 

சமபயில் இப்படியொன மகள்விகள் எழுகின்ற இடத்தில், அந்தப் 

பதவிமய இரொஜினொைொ தசய்வததன்பது ஒரு நல்ல சகுனம் - 

நல்ல அமடயொளம் என்பமததொன் அவர் கூறியிருந்தொமர 

தயொழிய, மவதறந்த வமகயிலும் பிமழயொன கருத்தததமனயும் 

கூறியதொகத் ததொியவில்மல. ஆனொல், அவர் உமரயொற்றிய 

மவமள, அவருக்தகதிரொக இங்மக நச்சொிப்புகள் 

உச்சொிக்கப்பட்டமத நொங்கள் மகட்கக்கூடியதொக இருந்தது. 

எைது நொட்டில் ஊழல், மைொசடி, இலஞ்சம் என்பன இடம்தபற்று 

வருவதொனது, உண்மையில் சர்வசொதொரண ஒரு நிகழ்வொக 

அமைந்திருக்கின்றது. கடந்த கொலத்தில்கூட, இந்த இலஞ்சம், 

மைொசடி ைற்றும் ஊழல் பற்றித்தொன் அதிைொகப் மபசப்பட்டது. 

அந்த மவமளயில், யொரொவது முன்வந்து தங்களுமடய 

பதவிகமள இரொஜினொைொ தசய்தொர்களொ? என்ற மகள்விக்கு, 

“இல்மல” என்ற பதில்தொன் கிமடக்கும். 

“ மகொப்” குழுவின் தமலவரொக இருக்கின்ற தகௌரவ சுனில் 

ஹந்துன்தனத்தி அவர்கள் நடுநிமலயொகச் தசயற்படுகின்ற 

ஒரு ைனிதர் என்றவமகயில், பல்மவறு விடயங்கள் சம்பந்த 

ைொக விசொரமணகமள மைற்தகொண்டு வந்திருக்கின்றொர். அந்த 

விடயங்களில் இதுவும் ஒன்றொக அமைந்திருந்தது. இன்று 

அவரும் தகௌரவ ரவி கருணொநொயக்க அவர்கள் தனது 

பதவிமய இரொஜினொைொ தசய்தமத வரமவற்றுப் மபசி 

யிருந்தொர். ஆனொல், எத்தமனமபொீ் தவறுகமளச் தசய்துவிட்டு, 

தப்புகமளச் தசய்துவிட்டு, ஊழல் மைொசடிகமளச் தசய்து 

விட்டு, தங்களுமடய பதவிகமளத் தூக்கிதயறிந்து 

தசன்றிருக்கிறொர்கள்? என்பமத நொங்கள் ஆரொயமவண்டிய ஒரு 

நிமலமையில் இருக்கின்மறொம்.  

அமதமவமள, அரசியல்வொதிகளொக இருந்தொல் என்ன, 

நிர்வொகிகளொக இருந்தொல் என்ன, தபொதுைக்கள் 

மசமவயிலுள்ள மவறு யொரொக இருந்தொலும் அவர்கள் ஊழல், 

மைொசடி, இலஞ்சம் என்பவற்றுக்கு அப்பொற்பட்டவர்களொக 

இருக்கமவண்டும் என்பதுதொன் நல்லொட்சிமய விரும்புகின்ற 

ைக்கள் எதிர்பொர்க்கின்ற ஒரு விடயைொக அமைந்திருக்கின்றது. 

நல்லொட்சியொனது தடம் ைொறொைல், சொியொன பொமதயில் 

தசல்லமவண்டுைொக இருந்தொல், இந்த ஊழல், மைொசடி, 

இலஞ்சம் என்பன இடம்தபறக்கூடொது என்பமதத்தொன் ைக்கள் 

எதிர்பொர்க்கின்றொர்கள். அவ்வொறு ஊழல், மைொசடி, இலஞ்சம் 

என்பன இடம்தபற்றதொக ைக்கள் சந்மதகிக்கின்றமபொது, 

அந்தச் சந்மதகம் தீர்க்கப்படுகின்ற வமரயொவது, தைது 

பதவிகமள இரொஜினொைொ தசய்கின்ற ஒரு கலொசொரத்மத - 

பண்பொட்டிமன இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் கமடப்பிடிப்பது 

ைிகவும் முக்கியைொனததொரு விடயைொகும். அந்த வமகயில் 

இன்று தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுமடய பதவிமய 

இரொஜினொைொ தசய்திருப்பதொனது ைற்றவர்களுக்கு ஓர் 

எடுத்துக்கொட்டொகும். இனிமைல் இந்தச் சமபயிலுள்ள 

யொரொவது ஊழல், மைொசடிகள், இலஞ்சம் என்பவற்மறொடு 

சம்பந்தப்பட்டவர்களொக இருந்தொல் அல்லது அவர்கமள 

அவ்வொறு ைக்கள் சந்மதகித்தொல், தொைொக முன்வந்து தங்களது 

பதவிகமள இரொஜினொைொ தசய்யமவண்டும். அப்மபொதுதொன் 

அவர்கள்ைீது ைக்கள் கண்ணியைொன பொர்மவமயச் 

தசலுத்துவதற்கு வொய்ப்பு இருக்கிறது.  

அதுமபொன்று, ைொவட்டச் தசயலக நிருவொகிகளொக 

இருக்கலொம், பிரமதச தசயலக நிர்வொகிகளொக இருக்கலொம், 

இந்த நிருவொகிகளில் நல்லவர்களும் இருக்கிறொர்கள்; 

இத்தமகய ஊழல், மைொசடிகளில் சம்பந்தப்பட்டவர்களும் 

இருக்கிறொர்கள். கடந்த கொலத்தில் எங்களுமடய ைொவட்ட 

தசயலகத்தில் சில ஊழல், மைொசடிகள் நமடதபற்றதொகக் 

கூறப்படுகிறது. தவள்ள நிவொரணத்திற்கொகக் தகொடுக்கப்பட்ட 

நிதி, மதொீ்தல் பிரசொரத்தின்மபொது மதொீ்தல் மைமடகளில் 

அன்பளிப்புகளொகக் தகொடுக்கப்பட்டு வொக்குகமள வசூலித்துக் 

தகொண்ட நிகழ்வுகளும் அந்தக் கொலத்தில் நமடதபற்றிருக் 

கின்றன. ைக்களுக்கு தவள்ள நிவொரணைொகக் தகொடுக்கப்பட்ட 

நிவொரணப் தபொருட்கள் அப்மபொது ஆளுங்கட்சி சொர்பொகப் 

மபொட்டியிட்டவர்களுக்கு தவகுைதியொகக் தகொடுக்கப்பட்ட 

நிகழ்வுகள் நடந்மதறியிருக்கின்றன. சமுர்த்தி நிவொரணத்திற் 

கொகக் தகொடுக்கப்பட்ட நிதியொனது தலொ 2,500/- ரூபொய் வீதம் 

மதொீ்தல் பிரசொர கொலத்தில் மைமடயில் மவத்து 

தகொடுக்கப்பட்ட வரலொறும் இருக்கிறது. இப்படியொன 
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மைொசடிகமளச் தசய்தவர்கள் யொர்? அவ்வொறொன மைொசடிகள் 

அரசியலிலும் இடம்தபறுகின்றன, நிருவொகத்திலும் 

இடம்தபறுகின்றன. என்றொலும், தவறு தசய்யொைல் சிறந்த 

முமறயில் தங்களுமடய பணிகமளச் தசய்கின்றவர்கமள 

நொங்கள் பொரொட்டுகிமறொம். ஆனொல், தவறு தசய்தவர்கள் 

யொரொக இருந்தொலும் அவர்களுக்குொிய தண்டமன கிமடக்க 

மவண்டுதைன்றுதொன் இந்த நல்லொட்சிமய ஏற்படுத்திய ைக்கள் 

எதிர்பொர்க்கிறொர்கள்.  

கடந்த கொலத்தில் ைொவட்டச் தசயலகங்களில்கூட மதொீ்தல் 

மைொசடிகள் இடம்தபற்றதொகக் கூறப்படுகின்றது. வொக்கு 

கமளக் கணக்கிட்டு அறிவிக்கின்றமபொது எண்ணிக்மகமய 

ைொற்றி வொசித்து, மதொீ்தல் முடிவுகமள ைொற்றிய வரலொறுகளும் 

இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்டவர்கள் நல்லொட்சி ஏற்பட்டதன் 

பின்னர் நல்லொட்சியின் கொவலர்கள் மபொன்று அல்லது 

நல்லொட்சிக்கு ஒத்துமழக்கின்றவர்கள் மபொன்று அல்லது 

நல்லொட்சிமயொடு மசொீ்ந்து இயங்குகின்றவர்கள் மபொன்று 

பொசொங்கு தசய்து நொடகைொடிக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இப்படி 

யொக ஊழல், மைொசடி தசய்தவர்கள் யொதரன்பது கண்டறியப்பட 

மவண்டும். தற்கொலத்தில் ஊழல், மைொசடிகள் தசய்பவர்களிடம் 

ஒரு தந்திமரொபொயம் இருக்கிறது - நிமலமைக்கு ஏற்ப ைொறி 

விடுவொர்கள்; சந்தர்ப்பவொதிகளொக இருப்பொர்கள். இந்த 

ஆட்சியில் எப்படி நடிக்க மவண்டுதைன்றும் ஆட்சி 

ைொறுகின்றமபொது எப்படி நடிக்க மவண்டுதைன்றும் 

அவர்களுக்குத் ததொியும். ஊழல், மைொசடி ஆட்சிகளின்மபொது 

தங்களுமடய தபொருளொதொரத்மத உயர்த்திக்தகொண்டவர்கள், 

ஆட்சி ைொறுகின்றமபொது நிமலமைக்கு ஏற்ற விதத்தில் 

சந்தர்ப்பவொதிகளொக தங்கமள ைொற்றிக்தகொள்வொர்கள். "தக்கன 

பிமழக்கும்  தகொதன அழியும்" என்ற கூர்ப்புக் தகொள்மக ஒன்று 

இருக்கின்றது. அதொவது, சூழலுக்கு ஏற்பத் தங்கமள 

ைொற்றிக்தகொள்வது. அதுமபொல், மைொசடி தசய்யக்கூடிய 

வொய்ப்பு ஏற்பட்டொல் உச்சைொக மைொசடிகமளச் தசய்வொர்கள். 

மைொசடி தசய்ய முடியொத ஒரு கொலம் வந்தொல் நல்லவர்கள் 

மபொன்று நடித்து, தங்களுமடய கடந்தகொலப்   பொமதமயயும் 

ைமறத்துக்தகொள்வொர்கள்.  

இந்த நல்லொட்சி அரசொங்கம் இன்று ஒரு வரலொற்றுத் 

திருப்பத்மத இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

அதொவது, ஏமதொ மைொசடி நமடதபற்றிருப்பதொக ைக்கள் 

சந்மதகிக்கின்றமபொது, அந்த சந்மதகம் தீருவதற்கு வழிமகொலு 

கின்ற ஒரு வழிமுமறமயப் பின்பற்றுவது சிறந்தது என்ற 

வமகயில், விசொரமண நமடதபற்று உண்மைமயக் 

கண்டறியும் வமர பதவியிமன இரொஜினொைொ தசய்து ைக்களின் 

எதிர்பொர்ப்புகளுக்கு இடைளிக்கின்ற நிமலமை இன்று 

ஏற்பட்டிருக்கிறது. என்மனப் தபொறுத்தைட்டில் ஊழல், 

மைொசடிகள் தசய்யொத சிறந்த நிருவொகிகமள - ைொவட்ட, பிரமதச 

நிருவொகிகமள - நொன் வரமவற்கிமறன். அமதமநரத்தில் ஊழல், 

மைொசடிகமளச் தசய்து வரவுக்கு மைலதிகைொக வருவொமயத் 

மதடி, தசொத்துக்கமளப் தபருக்கிக்தகொண்டவர்களும் இருக்கின் 

றொர்கள். 2007-2009 வமரயொன அன்மறய கொலப்பகுதியில் 

ைக்கள் அகதிகளொக்கப்பட்டு ஏதிலிகளொக அமலந்தமபொது, 

அந்தச் சந்தர்ப்பத்மதப் பயன்படுத்தித் தங்களுமடய 

வருவொமய உயர்த்திக் தகொண்டவர்களும் இருக்கின்றொர்கள். 

ஓர் அரசொங்க உத்திமயொகத்தருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் இருக்க 

மவண்டும் என்ற ஒரு வமரயமற இருக்கின்றது. அந்த 

வமரயமறமயக் கடந்து பல்மவறுபட்ட தசொத்துக்கமளப் 

தபருக்கிக்தகொண்டு இன்று பலர் இடொம்பீகைொக வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அன்மறய கொலத்தில் - ஊழல், 

மைொசடி நமடதபற்ற கொலத்தில் அவர்கள் கண்டுதகொள்ளப் 

படவில்மல.  

இன்மறய கொலத்தில்கூட நொங்கள் ைொண்புைிகு பிரதை 

அமைச்சர் அவர்களிடமும் உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்சர் 

அவர்களிடமும் பல்மவறுபட்ட முமறப்பொடுகமளச் தசய்திருக் 

கின்மறொம். இப்படிப்பட்டவர்களுக்குக் குமறந்தது இடைொற்றங் 

களொவது வழங்க மவண்டிய ஒரு மதமவ இருக்கின்றது. 

ைொறொக, இவ்வொறொக இருக்கின்ற ைொவட்ட நிர்வொகிகள் 

இடைொற்றம் இல்லொைல் இருப்பொர்களொக இருந்தொல், "இந்த 

நல்லொட்சிக் கொலத்திலும் அவர்கள் தப்பிவிட்டொர்கள்" என்ற 

ஒரு தசய்திமயத்தொன் ைக்கள் குறிப்பிடக்கூடியதொக இருக்கும். 

ைக்கமளப் தபொறுத்தைட்டில், ஊழல், மைொசடி 

தசய்கின்றவர்கள், மகயூட்டுப் தபறுகின்றவர்கள் - இவர்கள் 

அரசியலிலும் சொி, நிர்வொகத்திலும் சொி, அதிகொரைட்டத்தில் 

இருந்தொலும் சொி அகற்றப்பட மவண்டும் என்பதில் அவர்கள் 

ைிகவும் அக்கமறயொக இருக்கின்றொர்கள்; விழிப்பொக 

இருக்கின்றொர்கள்.  

இன்று பொரொளுைன்றத்தில் நமடதபற்ற முன்ைொதிொியொன 

நிகழ்வு ைக்களின் வரமவற்புக்குொியதொக இருக்கும். குறித்த 

விசொரமணத் தீர்ப்பு வரும் வமரக்கும் அவர் அந்தப் 

பதவியிலிருந்து விலகியிருப்பது என்பது ைக்களொல் 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்படுகின்ற அல்லது மபொற்றப்படுகின்ற ஒரு 

விடயைொக இருக்கும். தீர்ப்பு வந்ததன் பின்னர், அது சொதகைொக 

இருந்தொல் அவர் பதவிமயற்பது என்பதும் பொதகைொக 

இருந்தொல் அவர் அந்தப் பதவியிலிருந்து முழுமையொக 

விலகிக்தகொள்வது என்பதும் நல்லொட்சிமய விரும்புகின்ற 

ைக்களின் பொர்மவயில் அமைந்திருக்கின்றது. கடந்த கொலத்தில் 

ஊழல், மைொசடிகமளச் தசய்தவர்கள், அவற்றின் மூலைொகச் 

தசொத்துக்கமளப் தபருக்கிக்தகொண்டவர்கள், பலவிதைொன 

தசௌகொியங்கமளப் தபற்றவர்கள் இன்றும்கூட சில 

அரசியல்வொதிகளின் நிழல்களில் ைமறந்து வொழ்ந்து 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அன்மறய கொலத்தில் ஊழலில் 

சம்பந்தப்பட்ட அரசியல்வொதிகள் சிலர் தற்மபொது 

நல்லொட்சியில் இருக்கின்றனர். இன்று அவர்கள் 

பொிசுத்தவொன்கள் மபொன்று ைொறி, ைற்மறய ஊழல்வொதிகளுக்கு 

ஒரு ைமறவிடைொக  - ஒரு கொப்பரணொக - 

இருந்துவருகின்றொர்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் இன்று ஒருசில 

பமழய ஊழல்வொதிகமளப் பொதுகொக்கின்ற தசயற்பொடுகளிலும் 

ஈடுபடுகின்றொர்கள். கடந்தகொல நிர்வொகத்தில் ஊழல், மைொசடி 

தசய்தவர்களுக்குப் பக்கவொத்தியம் வொசித்த நிர்வொகிகளும் 

விசொொிக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு உொிய தண்டமனகள் 

வழங்கப்படமவண்டுதைன நொன் ைொண்புைிகு பிரதை அமைச்சர் 

அவர்களிடமும் உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்சர் 

அவர்களிடமும் ஏமனய அமைச்சர்களிடமும் தகௌரவைொகக் 

மகட்டுக்தகொள்கின்மறன். அவ்வொறு அவர்களுக்குத் 

தண்டமனகள் வழங்கப்படுகின்றமபொதுதொன் இந்த 

நல்லொட்சியின்ைீது ைக்கள் உண்மையொன பற்றிமனக் 

தகொண்டிருப்பொர்கள்; நம்பிக்மகமயக் தகொண்டிருப்பொர்கள்.  

எங்களுமடய ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில், ைொவட்ட 

முதன்மை நிர்வொகி மதொீ்தல் கொலத்தில், மதொீ்தல் 

பரப்புமரயின்மபொது தவறுகமள விட்டிருக்கின்றொர் என்று 

ைக்கள் கூறுகின்றொர்கள். அவர் ததொடர்பில் பலவிதைொன 

குற்றச்சொட்டுக்கமள முன்மவக்கின்றொர்கள். ஆனொல், இன்று 

அந்த நிர்வொகிமயப் பொதுகொக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கின் 

றொர்கள். இது நல்லொட்சி பற்றிய ைக்களின் எதிர்பொர்ப்புக்கு 

ைொறொன - முரண்பொடொன ஒரு நிமலமையொக இருக்கின்றது. 

இவ்விடயம் ததொடர்பில் நொங்கள் பிரதை அமைச்சொிடமும் 

உள்நொட்டலுவல்கள் அமைச்சொிடமும் கூறியிருக்கின்மறொம். 

அடுத்ததொக, ஜனொதிபதி அவர்களிடம் கூறவிருக்கின்மறொம். 

இவ்வொறு ஊழல், மைொசடிகளுக்கு முன்னுதொரணைொக 

இருக்கின்றவர்கமள அகற்றி, நல்லொட்சி அரசொங்கத்துக்குச் 
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சொர்பொன நல்ல நிர்வொகிகள் அங்கு நியைிக்கப்பட மவண்டும். 

கடந்த கொலத்மதப் மபொன்று இன்றும் ஒட்டிவொழ்கின்ற அல்லது 

தபொய்யொன, மபொலியொன கருத்துக்கமளக் கூறி, அனுதொபத் 

மதப் தபற்றுக்தகொள்கின்றவர்கமள நொங்கள் முழுமையொக 

ஆய்வுதசய்ய மவண்டும். அதன்மூலைொக ைொற்றங்கமள 

ஏற்படுத்தி ைக்கமள ைகிழ்விக்க மவண்டும். இல்லொவிட்டொல் 

எல்லொம் ஒன்றுதொன் என்ற ஒரு நிமலமை ஏற்பட்டுவிடும். 

எதிர்க்கட்சியில் இருக்கின்ற சிலொிடம் சில நல்ல பண்புகள் 

இருக்கின்றன. அவர்கள் ஊழல், மைொசடிகளில் சம்பந்தப் 

படொதவர்களொக இருக்கின்றொர்கள். எனமவ, ஊழல் மைொசடிக்கு 

உொியவர்கள் இங்கும் இருக்கலொம், எங்கும் இருக்கலொம். 

ஆனொல், நல்லொட்சி என்கின்ற கடிவொளம் எவமரயும் ஊழல், 

மைொசடி தசய்யொைல், இலஞ்சம் தபறொைல், அதிகொர 

துஷ்பிரமயொகம் தசய்யொைல் பொதுகொத்துக்தகொள்ளக்கூடிய 

கவனைொன பொமதயிமன அமைத்திருக்கின்றது. எனமவ, 

இன்று இடம்தபற்ற நிகழ்வொனது - பதவிமயவிட்டு 

விலகிச்தசல்கின்ற பண்பொடு என்பது, உண்மையில் 

ைற்மறயவர்களுக்கு ஒரு முன்னுதொரணைொக இருக்கமவண்டும். 

அமதமவமளயில், குற்றம் கொண்கின்றவர்கள் குற்றம் 

தசய்யொதவர்களொக இருக்கமவண்டும். பொொிய குற்றங்கமளச் 

தசய்தவர்களும் தபரும் ஊழல்கமளச் தசய்தவர்களும் 

“சுத்தக்கொர தகொத்தைல்லிகள்” மபொன்று ஆர்ப்பொித்து, 

அட்டகொசம் தசய்து, ைற்றவர்கள்ைீது அபொண்டைொன 

பழிகமளச் சுைத்துவதில் முன்னிற்கிறொர்கள். இப்படிப்பட்ட 

நிமலமைகள் ைொற்றப்படமவண்டும் என்பதுதொன் எங்களுமடய 

மகொொிக்மகயொக இருக்கின்றது.  

தைிழ்த் மதசியக் கூட்டமைப்மபப் தபொறுத்தைட்டில், 

நொங்கள் ஊழல், மைொசடிகளுக்கு அப்பொற்பட்ட முமறயில், 

பதவிகளுக்கொகவும் பணத்துக்கொகவும் விமலமபொகொைல், 

என்றும் எதிர்க்கட்சியில் இருந்துதகொண்டிருக்கின்மறொம். 

நல்லமதொர் அரசியல் தீர்வு கிமடக்குைொக இருந்தொல், சகலரும் 

சைத்துவைொக, சை உொிமையுடன் வொழக்கூடிய நல்லமதொர் 

ஆட்சி கிமடக்குைொக இருந்தொல், எங்களுமடய ைக்கள்கூட 

ஆளும் கட்சிமயொடு இமணந்து பயணிப்பதற்குொிய 

அனுைதிமய எங்களுக்குத் தருவொர்கள். இந்த நல்லொட்சி 

மூலைொக நல்லமதொர் அரசியல் தீர்வு கிமடக்கும் என்று நொங்கள் 

எதிர்பொர்த்திருக்கின்மறொம். நல்லமதொர் அரசியல் தீர்வு என்ற 

ஓர் அடிப்பமடயொன அத்திவொரத்தின் கீழ், இந்த நொட்டில் 

நிமலமபறொன ஓர் அபிவிருத்திமய ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் 

நொங்கள் பயணிக்கமவண்டும். அங்கு ஊழல்கள், மைொசடிகள் 

இல்லொத ஒரு நிமலமை ஏற்படமவண்டும். அந்த வமகயில், 

பிரமதச ைட்டங்களிலும் சொி, ைொவட்ட ைட்டங்களிலும் சொி, 

மதசிய ைட்டத்திலும் சொி, இந்த நல்லொட்சிக்குத் 

துமணமபொகின்ற நல்ல நிர்வொகிகமள, நல்ல அரசியல் 

பணியொளர்கமள நொங்கள் எதிர்பொர்த்து நிற்கின்மறொம். நல்ல 

பணிகமளச் தசய்கின்றவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் அவர்கமள 

நொங்கள் ைதிக்கின்மறொம்; அவர்களுமடய பணிகமள என்றும் 

ைனதில் தகொள்கின்மறொம்.  

கடந்த கொலத்தில் ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் சிங்கள 

அரசொங்க அதிபர்கள் சிலரும் இருந்திருக்கின்றொர்கள். அவர்கள் 

சிறந்த முமறயில் பணியொற்றியிருக்கின்றொர்கள். அங்கு சிறந்த 

நிர்வொகிகளொகப் பணியொற்றியவர்களொக பிதறட்ைன் 

வீரக்மகொன் மபொன்றவர்கள் அமடயொளங்கொணப் பட்டிருக்கின் 

றொர்கள். ஆயினும், ஏறத்தொழ 98 வீதம் தைிழ் மபசுகின்ற 

ைக்கமளக் தகொண்ட ஒரு ைொவட்டைொக அது இருக்கின்ற 

படியொல், உண்மையில் அங்கு தைிழ் மபசுகின்ற, சிறந்த 

ைொவட்ட நிர்வொகி ஒருவர் நியைிக்கப்பட மவண்டும் என்று 

எதிர்பொர்க்கின்மறொம். எனமவ, அந்த நிர்வொகத்மத விமரவில் 

ஏற்படுத்தித் தருவதன்மூலைொக அந்த ைொவட்டத்திலும் கிரொை 

ைட்டத்திலிருந்து, பிரமதச தசயலக ைட்டத்திலிருந்து, ைொவட்ட 

ைட்டத்திலிருந்து என எல்லொ ைட்டங்களிலும் ஒரு நல்ல 

நிர்வொகக் கட்டமைப்மப ஏற்படுத்த முடியும்.  ைக்கமளப் 

பழிவொங்குகின்ற - பழிதீர்க்கின்ற ஒரு மைொசடித்தனைொன, 

அச்சுறுத்துகின்ற நிர்வொகக் கட்டமைப்புக்கள், அரசியல் 

நிமலப்பொடுகள் இருக்கக்கூடொததன்று நொங்கள் எதிர்பொர்க் 

கின்மறொம்.   

கடந்த கொலத்தில் ைட்டக்களப்பில் ஒரு தசயற்பொடு 

நமடதபற்றுள்ளது. அதொவது இரண்டு பிரமதச தசயலொளர்கள் 

எந்தவிதைொன விசொரமணயுைில்லொைல் திடீதரன்று 

இடைொற்றம் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஓர் அரச 

உத்திமயொகத்தமரக் குற்றச்சொட்டின் கொரணைொக இடைொற்றம் 

தசய்வதொக இருந்தொல், அடிப்பமடயொன ஒரு விசொரமண 

தசய்யப்பட்டு, அந்த விசொரமணயின்மபொது குற்றச்சொட்டுக்கள் 

நிரூபிக்கப்பட மவண்டும். அவ்வொறு நிரூபிக்கப்பட்டதன் 

பின்னர்தொன் அவமர இடைொற்றம் தசய்துவிட்டு மைல் 

விசொரமண தசய்கின்ற நமடமுமற இருக்கமவண்டும். இதில் 

ஏமதொ ஓர் அரசியல் தமலயீடு இருந்திருக்கின்றது, அல்லது 

பழிவொங்குகின்ற ஒரு தசயற்பொடு ைொவட்ட முதன்மை 

நிர்வொகியொல் தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படியொன 

தசயற்பொடுகமளத் ததொடரவிட்டுக்தகொண்டிருந்தொல், 

நல்லொட்சிமய ஏற்படுத்த மவண்டும் என்று விரும்பிய எைது 

ைக்கள் இந்த ஆட்சிைீதும் சந்மதகம் தகொள்ளக்கூடிய ஒரு 

நிமலமை ஏற்படும். எனமவ, அந்த நிமல ஏற்படொைல் ைீண்டும் 

ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் அது தைிழ் தைொழி மபசுகின்ற 

ைக்கமளக்தகொண்ட ைொவட்டங்களொக இருந்தொதலன்ன, 

சிங்கள தைொழி மபசுகின்ற ைக்கமளக்தகொண்ட ைொவட்டங் 

களொக இருந்தொதலன்ன, அங்தகல்லொம் நல்ல நிர்வொகிகமள 

நியைித்து, நல்ல பிரமதசக் கட்டமைப்புக்கமள உருவொக்கி, 

நல்ல நிர்வொகக் கட்டமைப்புக்கமள ஏற்படுத்தி, சிறந்த 

நிர்வொகம் நமடதபறுவதற்குொிய வழிப்படுத்தல்கமள இந்த 

நல்லொட்சி அரசொங்கம் தசய்யமவண்டும். இது ததொடர்பொகக் 

தகௌரவ பிரதை ைந்திொி அவர்களிடமும் சில விடயங்கமளச் 

தசொல்லியிருக்கின்மறொம்.   

ஊழல், மைொசடிகமளச் தசய்பவர்கமளப் பொதுகொக்கின்ற 

ஓொிரு ஊடகவொதிகளும் இருக்கின்றொர்கள். நொன் எல்லொ 

ஊடகவொதிகமளயும் தசொல்லவில்மல. கடந்த கொலத்தில் 

ஊழல் தசய்கின்றவர்களுக்குப் பக்கவொத்தியம் வொசித்துக் 

தகொண்டிருந்த ஓொிரு ஊடகவொதிகள் இருக்கின்றொர்கள். அமத 

ஊடகவொதிகள் இன்று இப்படிப்பட்ட ஊழல், மைொசடிகமளொடு 

சம்பந்தப்பட்டவர்கமளப் பொதுகொக்கின்ற ஒரு மகங்கொி 

யத்மதச் தசய்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  அரசியல்வொதியொக 

இருந்தொதலன்ன, நிர்வொகிகளொக இருந்தொதலன்ன, தபொதுைக் 

களொக இருந்தொதலன்ன, இப்படியொன தசயற்பொடுகளுக்கு 

ஒத்துமழப்பு வழங்குபவர்கமள அல்லது பக்கவொத்தியம் 

இமசப்பவர்கமள நொங்கள் ஏற்றுக்தகொள்வதற்குத் தயொரொக 

இல்மல. கடந்த கொலத்தில் பலவிதைொன ஊழல், மைொசடிகளில் 

ஈடுபட்ட மைொசடிக்கொரர்கமளப் பொதுகொப்பதற்கு வொிந்துகட்டிக் 

தகொண்டு நிற்கின்ற ஒரு பிற்மபொக்கொன கலொசொரத்திமன 

உருவொக்க எவரும் துமணமபொகக்கூடொது என்பது 

என்னுமடய விருப்பைொகும். நல்லொட்சி என்றொல், அந்த 

நல்லொட்சியின் சட்டவொக்கத்திலும் நல்ல தன்மைகள் இருக்க 

மவண்டும், நிர்வொகத்திலும் நல்ல தன்மைகள் இருக்க 

மவண்டும், நீதிக்கட்டமைப்பிலும்கூட நல்ல தன்மைகள் 

இருக்கமவண்டும் என்று எதிர்பொர்க்கின்மறொம். ைொறொக, ஒரு 

நல்லொட்சிமய மநொக்கிச் தசல்கின்ற திமசயில் சில 
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இமடஞ்சல்கள் - இமடயூறுகள் இருக்கின்றமபொது, அவற்மறக் 

கமளந்து வளப்படுத்தமவண்டிய ஒரு மதமவயிருக்கின்றது. 

எனமவ, இந்த நல்லொட்சி அரசொங்கத்துக்கு, அதொவது 

நல்லொட்சிக்குத் துமணமபொகின்ற மைதகு ஜனொதிபதி 

அவர்களும் ைொண்புைிகு பிரதை ைந்திொி அவர்களும் உட்பட 

அமைச்சர்கள், பிரதி அமைச்சர்கள் சகலரும் இமணந்து 

நல்லொட்சிக்குொிய நல்ல அத்திவொரங்கமள இடுவதற்குத் 

திடசங்கற்பம் எடுக்கமவண்டும். எந்தமவொர் இடத்திலும் ஊழல், 

மைொசடிகளுக்கு ஒத்துப்மபொகின்ற, பக்கப்பொட்டு பொடுகின்ற 

தன்மைகளுக்கு எதிரொகச் தசயற்படமவண்டும் என்று நொன் 

எதிர்பொர்க்கின்மறன். 
 

 ු අමීර් අලි සහසාේදී්ද ෙහසතා (්ාමීය ආර්ථිකය ිළිතබඳ 

නිගයෝජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு அைீர் அலி சிஹொப்தீன் - கிரொைிய தபொருளொதொர 

அலுவல்கள் பிரதி அமைச்சர்) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of 
Rural Economic Affairs) 
தகளரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, கடந்த கொலத்தில் 

ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் ஊழல் நடந்ததொகச் 

தசொல்கின்மறொமை தவிர, அரசியல் தமலவர்களொன நொங்கள்  

இன்னமும் அதமன ஆதொரபூர்வைொக நிரூபிக்கத் தவறி 

யிருக்கிமறொம். எனமவ, உங்களிடைிருந்து நொன் அதமன 

எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  நீங்கள் ஆதொரபூர்வைொக ஏதொவது 

ஆவணங்கமள மவத்திருந்து உொிய இடத்தில் தகொடுக்க 

முடியொதிருந்தொல், அதமன எங்களிடம் தரமுடியும். அவ்வொறு 

தந்தொல் நொங்களொவது தகொண்டுமபொய் FCID அல்லது CID 

அல்லது மவறு நிறுவனங்களிடம் தகொடுத்து முமறப்பொடு 

தசய்மவொம். அவற்றுக்கு எதிரொக நொங்கள் கட்டொயம் 

முமறப்பொடு தசய்யமவண்டும். கடந்த யுத்த கொலத்திலும் 

நிமறய அதிகொொிகள் ைொவட்டத்தின் அரச நிதிமயக் கபளீகரம் 

தசய்திருக்கின்றொர்கள். இமத எந்தக் கொலகட்டத்திலும் 

நீங்கமளொ நொமனொ மபசியது கிமடயொது. எனமவ, தயவுதசய்து 

இதமனயும் கருத்திற்தகொண்டு கடந்த யுத்த கொலத்தில் இருந்த 

அதிகொொிகள் அரச நிதிகமள எவ்வொறு மைொசடி தசய்தொர்கள் 

என்ற ஆதொரங்கமளயும் திரட்டித் தந்தொல், FCID க்மகொ அல்லது 

CID க்மகொ அல்லது மவறு நிறுவனங்களுக்மகொ தசன்று 

முமறயிடுவதற்கு நொனும் உங்களுடன் வரத் தயொரொக 

இருக்கின்மறன்.   
 

 ු ඥානමුත්තු ශ්රීග්දස්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
உங்களுமடய பதிலிறுப்புக்கு நன்றி.  

ஊழல் தசய்வதிலும்கூட மதொீ்ச்சி தபற்றவர்களும் இருக்கின் 

றொர்கள்; மதொீ்ச்சி தபறொதவர்களும் இருக்கின்றொர்கள். இதில் 

மதொீ்ச்சி தபறொதவர்கள் தசய்கின்ற ஊழல்கமள கண்டுபிடித்து 

விடலொம். மதொீ்ச்சி தபறொதவர்கள் அப்படியொக ஊழல் 

தசய்தமபொது அவர்கள் பதவி இமடநிறுத்தம் தசய்யப்பட்ட 

வரலொறுகளும் இருக்கின்றன. பதவி இமடநிறுத்தம் 

தசய்யப்பட்டவர்கள் அரசியல்வொதிகளின் கொல்களில் விழுந்து 

ைீண்டும் பதவிகமளப் தபற்றுக்தகொண்ட வரலொறுகளும் 

இருக்கின்றன. ஊழல், மைொசடிகளில் மதொீ்ச்சி தபற்றவர்கள் 

பிடிபடைொட்டொர்கள். அவர்கள் தங்களுக்குப் பக்கபலைொகச் 

சிலமரச் மசொீ்த்தும் மவத்திருப்பொர்கள். அவர்கள் அரசியல்வொதி 

களொகவும் இருக்கலொம் அல்லது அவர்களுக்குப் பக்கவொத்தியம் 

பொடுகின்றவர்களொகவும் இருக்கலொம். [இமடயீடு] நொன் 

உங்கமளச் தசொல்லவில்மல. நீங்கள் பக்கவொத்தியம் பொடுவீர் 

கதளன்று நொன் எதிர்பொர்க்கவில்மல. அமத நொன் ஏற்றுக் 

தகொள்ளைொட்மடன். மதொீ்ச்சிதபற்ற ஊழலியலொளர் கமளப் 

பற்றித்தொன் நொன் தசொல்கின்மறன். ஊழலியலொளர்களில் 

மதொீ்ச்சி தபற்றவர்கள் இருக்கின்றொர்கள். மதொீ்ச்சி 

தபறொதவர்கள் 1994 - 1995 கொலப்பகுதிகளில் பிடிபட்டொர்கள். 

அப்படிப் பட்டவர்கள் interdict தசய்யப்பட்டொர்கள். ஆனொல், 

அதில் மதொீ்ச்சி தபற்றதன் பின்னர், அதொவது ஊழல், 

மைொடிகமள எவ்வொறு ைமறப்பததன்ற சிறப்புத் மதொீ்ச்சி 

அல்லது நிபுணத்துவம் கிமடத்துவிட்டொல், அவர்கமளக் 

கண்டிடுபிடிப்பததன்பது தகொஞ்சம் கஷ்டைொன விடயைொகும். 

ஆனொலும், ஆழைொக ஊடுருவிப் பொர்க்கின்றமபொது 

அவற்மறயும் கண்டுதகொள்ளலொம்.  

நீங்கள் எல்லொப் பகுதிகளுக்கும் தசன்று அபிவிருத்திகள் 

தசய்ய மவண்டுதைன்ற அக்கமறயுள்ள  ஒரு பிரதியமைச்சரொக 

இருக்கின்றீர்கள். எல்லொ இடங்களுக்கும் மபொகின்ற நீங்கள் 

இந்த விடயத்திலும்கூட கவனைொக இருப்பீர்கதளன்று நொன் 

நிமனக்கின்மறன். உங்கமள நொன் சந்மதகப்படவில்மல. 

ஆனொல், எனக்கு ஒருவர்ைீது ஆழைொன சந்மதகம் இருக்கிறது. 

சிலமவமளகளில் அவர் ஊழல் தசய்பவர்கமளப் 

பொதுகொக்கின்ற பொதுகொவலனொகவும் இருந்துதகொண்டிருக் 

கிறொர் என்று நிமனக்கிமறன். [இமடயீடு] அவர் இந்தப் 

பொரொளுைன்றத்திற்கு அப்பொற்பட்டவர் என்றும் தசொல் 

கின்மறன். அவருமடய தபயமர நொன் இப்மபொது 

தசொல்லைொட்மடன். ஆனொல், ததொடர்ந்தும் அந்தக் மகங்கொியம் 

நடக்குதைன்றொல் அவருமடய தபயமர நொன் உரத்துச் 

தசொல்வதற்குத் தயொரொக இருக்கின்மறன்.  

இறுதியொக, இன்மறய நல்லொட்சி அரசொங்கத்தில் ஒரு நல்ல 

உதொரணம் கொட்டப்பட்டிருக்கின்றது. தவறு நடந்ததொக 

ைக்களிடம் சந்மதகம் ஏற்பட்டமபொது அவர்கள் 

எதிர்பொர்த்தவொறு உயர் பதவிதயன்றும் பொரொைல் தன்னுமடய 

பதவியிமன இரொஜினொைொ தசய்து, இனிவருபவர்கள் ஊழல், 

மைொசடிகள் தசய்தொல் தன்மனப் பின்பற்றி இப்படியொக 

நடந்துதகொள்ள மவண்டுதைன்பதற்கு ஒரு முன்ைொதியொக 

நடந்துதகொண்ட அந்த அமைச்சமர இந்த இடத்தில் நொன் 

பொரொட்டுகின்மறன். இந்த முன்ைொதிொியொன தசயற்பொடு, 

நிருவொகிகள், அரசியல்வொதிகள் என அமனவருக்கும் ஒரு 

பொடைொக இருக்க மவண்டுதைன்று கூறி, எனது உமரமய 

நிமறவு தசய்கின்மறன்.  

 
 

[අ.භා. 3.33  

 
 ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා (මුාල් හසා ජනොධාය 

අොතයතුො   
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශමම ඓතිහායලක 

ිනනශේ සභාව ක්  තබන අවසා්ාශේ ඉිනරිපත් කළ ශයෝජ්නාව 

ශවනුශවන් කරුුම යැක්වීමට සහභාගි වීමට හැ. වීම ගැන මා 

ඉතාම සතුටු ශවනවා. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශ්රී ලාකා ්්බථිකශයහි 

භයානක ූලලය අ්බුදයයක් ඇති බව රකා  .රීමට උත්සාහ .රීම 

සා්බව ්්බථික යැක්ම අනුව ඉතාම පයනම් විරහිත ශ ෝයනාවක් බව 

මා මුලින්ම රකා  කරන්නට කැමැතියි.  නවැනි තත්ත්වයක් ශ්රී 

ලාකා මහ බැාකුශේ ශහෝ මුය්  අමාතයාා ශේ වා්බෂික වා්බතාශේ 

අඩාවන ශතොරතුරුවලින් අනාවරණ  ශනොවන බව මා පැහැිනලිවම 

රකා  කරන අතර  ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයල සහ ශලෝක බැාකුව 

වැනි ්යතන වියලන් මෑතකදී නිකුත් කළ වා්බතා සහ රකා   

මඟින් ය ශමවැනි ශයයක් ශහළියර  ශනොවන බවට සනාා ශවනවා.   

413 414 



පා්බලිශම්න්තුව 

ශමම කරුණ පැහැිනලි .රීමට අව ය උයාහරණයක් ශලස 

ශපර සඳහන් කළ රධාන ජ්ාතයන්තර ්යතනය වියලන් ශමම 

වසශ්බ ජූනි  ජූලි මාසවලදී ශ්රී ලාකා ්්බථිකය සම්බන්ධශයන් 

නිකුත් කළ රකා වලින් ශතෝරා ගත් උධෘත .හිපයක් ඉිනරිපත් 

කරන්නට මා ශමය අවස්ාාවක් කර ගන්නවා. 

විශ ායශයන්ම 001. ජූලි මාසශේ 1. වැනි යා ජ්ාතයන්තර ූලලය 

අරමුයශ්  වැඩ බලන සභාපති හා කළමනාකාර අධයක්ය  

මි ලමහිශරෝ ෆුරුසාවා මහතා ලාකාශේ අශක ්්බථිකය ගැන කර 

තිශබන රකා ය මා ඉිනරිපත් කරන්නම්.  නතුමා ශම් විධියට .යා 

තිශබනවා.    

"ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයල පහමකම් සපයන වැඩසටහන 

යටශත් ශ්රී ලාකාශේ කා්බය සාධනය ශබශහවින් සතුටුයායකය. යැඩි 

කාලවනණික ්පයා හා ශගෝලීය ශවශළඳ ශපොළ ශවනස්වීම් යලු  

 වය  සා්බව ්්බථික හා ූලලයමය තත්ත්වය ස්ාාවරව පවතී. 

බලධාරින් වියලන් සැල.ය යුතු ්කාරශේ ්යායම් බු  

රතිසාස්කරණ ්රම්භ කර ඇත. නශසාම  ජ්ාතයන්තර සාචිත 

ඉලක්ක ළො කර ගැනීම සඳහා අ්බාවත් නිවැරින ක්රියාමා්බග ශගන 

ඇති අතර  ්්බථික රතිසාස්කරණ වැඩසටහන ශකශරහි කැපවී 

යලටී."   

ඒ විතරක් ශනොශවයි   "රාජ්ය ූලලය කා්බය සාධනය  ක්තිමත් 

වී තිශබනවා  රාජ්ය අය වැය ශ ායය හා බු  ්යායම සඳහා වන 

ඉලක්ක ළො කරශගන තිශබනවා" .යලාත් ඒ වා්බතාශේ සඳහන් 

කර තිශබනවා.  තවය  "පා්බලිශම්න්තුවට ඉිනරිපත් කර ඇති නව 

ශද්ශීය ්යායම් පනත මඟින් රාජ්ය ූලලය ස්ාාවරභාවය වැඩි ිනයුුම 

.රීම සඳහා ්ධාර වනු ඇති අතර  නමඟින් බු  රමය වඩාත් 

කා්බයක්යම හා සාධාරණ .රීම හා සමාජීය හා සාව්බධන 

වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් උත්පායනය .රීම කරනු ඇත." 

.යලාත් සඳහන් කර තිශබනවා.  ශශ්රාය්ඨාධිකරණය වියලන් 

ශයෝජ්නා කරන ලය සාශ ෝධන නක්ක  අපි නම පනත ඉතා 

ඉක්මනින් ඉිනරිපත් කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශලෝක බැාකුව වියලන් 001. ජුනි මාසශේ 

0  වැනි යා නිකුත් කළ ශ්රී ලාකා සාව්බධන වා්බතාශේ ශම් විධියට 

සඳහන් කර තිශබනවා : 

''යම් යම් අභිශයෝග හමුශේ  වය  ශ්රී ලාකා ්්බථිකය 001) 

වසශ්බ සහ 001. වසශ්බ මු්  කාලපරිච්ශේයය තුළ සතුටුයායක 

රගතියක් වා්බතා කර ඇත.   

2015 වසශ්බ දී යක්නට ලැබූ රසාරණාත්මක රාජ්ය ූලලය හා 

මුය්  රතිපත්තිමය ක්රියාමා්බගවල බලපෑම අවම .රීම සඳහා 

001) වසශ්බ දී ගන්නා ලය ක්රියා මා්බග ශහාතුශවන් ්්බථික 

ස්ාායිතාව ළො කර ගැනීශම් ූලලික ලක්යණ සාක්යාත් කර 

ශගන ඇත. ඉින.රීම් අා ශේ ශේගවත් ිනයුුමව සහ ්ශයෝජ්න 

කැපී ශපශනන ශලස ඉහළ යෑම ශහාතුශවන් අයහපත් 

කාලවනණික තත්ත්වය  නිසා ූල්බත ්්බථිකයට වූ අහිතකර 

බලපෑම සැල.ය යුතු ශලස සමනය වී ඇත." යනුශවන්. 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ඇත්ත ව ශයන්ම 

මුළුමනින්ම ්්බථිකය කඩා වැටීශම් වි ාල අවයානමක 0014 

ජ්නවාරි මාසශේ අටවැනි යාට ශපර අප යලයට බවත්  අප රජ්ය වියලන් 

ක්රියාත්මක කළ දූරය්බශි ක්රියාමා්බග ශහාතුශවන් නම තත්ත්වය මෙ 

හැරුුම බවත් ශම් තුළින් අපට පැහැිනලිවම ශපශනන්න තිශබනවා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම .ේශවොත් කඩා වැටුුම ්්බථිකයක් නිවැරින 

මා්බගයකට ශයොමු .රීශම් අභිශයෝගය භාර ගත්ශත් අය මුළු රටටම 

්ය්බ යක් ලබා ශයමින් තමන්ශේ තනතුශරන් ඉ් ලා අස ්වූ රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා බව මා ශම් අවස්ාාශේදී රකා  කරන්න 

ඕනෑ. කඩා වැටුුම ්්බථිකය කශ්බ ගහශගන ශම් ශකයට කාලය 

තුළදී නතුමා ඉතාම කා්බයක්යමව  යක්යව කටයුතු .රීම නිසා 

අශක රටට නම අභිශයෝග ජ්ය ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැුදණා. 

නපමණක් ශනොව  අය යම් යම් ඔකපු ශනොවූ ශ ෝයනා ඉිනරිශේ 

ුරරශයන් ඉ් ලා අස්වීම තුළින් යළි වතාවක් මහත්මා 

ශද් පාලනය කුමක් යැයි පා්බලිශම්න්තුවටත්   පා්බලිශම්න්තුශේ 

යලයටන අනිකුත් මන්ත්රීවරුන්ටත් නතුමා ශපන්වා දීලා තිශබනවා. 

ඇත්ත ව ශයන්ම නතුමාශේ ්ය්බ ය උපුටා ගැනීශම් ූ යානමක් 

තිශබනවා නම්  'ඒකාබද්ධ ක් ලිය' .යන කඩුඩායශම් යලයටන 

ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු ශහටම ශම් පා්බලිශම්න්තුශවන් ඉ් ලා අස ්

වන්න ඕනෑය .යලා මා හිතනවා.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, the Hon. Ravi 
Karunanayake having inherited an economy in shambles 
in 2015 handed over to me just a couple of months ago, 
on the 22nd of May this year, a stable economy with a 
strong foundation for the future. In resigning today, in the 
face of some yet to be proven allegations, the Hon. Ravi 
Karunanayake has proven that Sri Lankan democracy has 
truly come of age.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් අවස්ාාශේදී 

අවධාරණය කළ යුතු විශ ාය කරුණ වන්ශන්  රාජ්ය ්යායම යළ 

ශද්ශීය නිය්පාිනතශේ රති තයක් ශලස ිනගින් ිනගටම ඒ කාලශේ -

රාජ්පක්ය යුගශේ- පහත වැටුුම බවයි. නියමනක් ශලස ගත්ශතොත්  

1990 දී රාජ්ය ්යායම යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතශේ රති තයක් ශලස 

යලයයට 03.0යි. නමුත්  0004 දී ඒ රති තය යලයයට 1). කට පහත 

වැටුණා. 0014 දී ඒ රති තය යලයයට 11.)ක්  ණා. නශමන්ම  

රාජ්ය බු  ්යායම ගත් විට 0014 දී නය යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතශයන් 

යලයයට 10.1ක්  ණා. ඒ අනුව ශලෝකශේ අක්ම බු  ්යායම ඇති 

රටව්  අතරින් අශක රට කැපී ශපශනන තැනක් ලබා ගත්තා. 

ශමය රාජ්ය ූලලය අ්බුදයයක පැහැිනලි ලක්යණයක් ශනොශේය 

.යලා මා අහනවා  ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.  

රජ්ශේ වියයම් සලකා බැලුවත්  යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතශේ 

රති තයක් ශලස සමස්ත රාජ්ය වියයම 1990 දී යලයයට 31යි. 0000 

වසශ්බදී නය යලයයට 0)..ක් යක්වා පහළ වැටුුම අතර  0010 

වසශ්බදී නය යලයයට 00 යක්වා පහළ වැටුණා. 0014 වසර 

වනශකොට නය තව ු රටත් යලයයට 1..3 යක්වා පහළ වැටුණා. මම 

අහන්න කැමැතියි  ශම් තත්ත්වය රාජ්ය ූලලය අ්බුදයයක ූලලික 

ලක්යණයක් ශනොශේය .යලා. ශමන්න ශමවැනි ්්බථිකයකට 

තමයි අපට කර ගහන්න යලද්ධ  ශඩු.  

මෑත කාලශේ රාජ්ය ්යායම් සහ රාජ්ය ණය ශගවීම් පිළිබඳව 

සලකා බැලුශවොත්    0009 වසශ්බ මුළු රාජ්ය ්යායම රුපිය්  

බිලියන .00යි; මුළු ණය ශගවීම් රුපිය්  බිලියන  0)යි. නශමන්ම 

0010 වසශ්බ රාජ්ය ්යායම රුපිය්  බිලියන  1.යි; මුළු ණය 

ශගවීම් රුපිය්  බිලියන  00යි. ඒ අනුව ඉතා පැහැිනලියි  රාජ්පක්ය 

යුගශේදී රාජ්ය ්යායම ණය ශගවීමටවත් රමාණවත් ශනොවූ බව. 

නපමණක් ශනොශවයි  0010 වසශ්බ රාජ්ය ්යායම රුපිය්  බිලියන 

1 041යි; ණය ශගවීම් රුපිය්  බිලියන 1 01 යි. 0013 වසශ්බ 

රාජ්ය ්යායම රුපිය්  බිලියන 1 13.යි; ණය ශගවීම් රුපිය්  

බිලියන 1 1)3යි. ඒ අනුවත් ඉතාම පැහැිනලියි  පමගිය ය කශේ 

ශබොශහෝ ව්බයවල රාජ්ය ්යායම ණය ශගවීමටවත් රමාණවත් 

ශනොවූ බව. නමුත්  නයා රාජ්පක්ය ප ශ්  උයවිය  නම ්ඩුක්ශේ 

උයවිය ශම් රශ ල තිශබන මහජ්න මුය්  නාස්ති කළ ්කාරය  

ශහොරා කාපු ්කාරය ගැන යැනටමත් ශම් රශ ල ජ්නතාවට 

යැනගන්න පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ශම් හැම ශයයක් නිසාම 

0014දී ශම් ්ඩුක්ව භාරගන්න ශකොට මහා ූලලය අ්බුදයයට රට 

415 416 

[ගරු මාගල සමරවීර  මහතා  
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පත්වී තිුදුම බව ශම් ශයෝජ්නාව ඉිනරිපත් කළ ඒ මන්ත්රීවරු 

යැන්වත් පිළිගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ශම් කරුුම අනුව ඉතා 

පැහැිනලියි  0014ට ශපර පැවති රජ්ය ඉතා භයානක රාජ්ය ූලලය 

අ්බුදයයකට මැිනව යලයට බව. ඒ අනුව නව රජ්ය වියලන් භාරගනු 

ලැුදශේ ශමවැනි භයානක රාජ්ය ූලලය අ්බුදයයක් සහිත 

්්බථිකයක්. ශම් නව රජ්ය වියලන් ගන්නා ලය ක්රියාමා්බග  අප මත 

පටවා තිබූ නම භයානක රාජ්ය ූලලය අ්බුදයය මෙහැරවීමට සමත් වූ 

බව ශම් අවස්ාාශේ දී  මම පැහැිනලිවම සඳහන් කරනවා.  
Is my time over? 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes.  

 

 ු ෙං ල සෙරවීර ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි    මශේ කාාශේ ඉතිරි 

ශකොටස මම සභා ත* කරනවා.  

ඉතාම තීරණාත්මක ශමොශහොතක  අපශේ රජ්ය මහා 

අ්බුදයය.න් රට ශබ්රාශගන ඉිනරියට යන ශමො ශහොතක   මළු 

ශද් පාලන වායල තකා බාධා .රීම්  හරස් කැපීම් යලු  කරන්ශන් 

නැතිව ශම් රශ ල දූ යරුවන්ට ඒ අය ලැබිය යුතු  වාසනාවන්ත 

අනාගතය ලබාශයන්න අපට  ඔබශේ සහශයෝගයත් ලබා ශයන්න 

.යා  ඉ් ලා යලයටමින් මා නවතිනවා.  ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 
සභාගම්සය ෙත තබන ලා කථාගේ ඉිනරි ගකො ස  
சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

   

 •   0014 වසශ්බදී යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට 11.4ක් වූ 
රාජ්ය ්යායම 0014 වසශ්බදී යලයයට 13.3ක් සහ 001) 
වසශ්බදී යලයයට  14.0ක්  යක්වා අඛ්ඩුඩව ඉහළ නැාවීමට 
අපට හැ.යාව ලැුදණා.  

 •   නශසාම 0014 වසශ්බදී යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට 
1..3ක් වූ රාජ්ය වියයම 0014 වසශ්බදී යලයයට  00.9ක් සහ 
001) වසශ්බදී යලයයට  19..ක් යක්වා අඛ්ඩුඩව ඉහළ 
නැාවීය. 

 •   ශමශසා රාජ්ය වියයම් ඉහළ යැමීය මට හැ.යාව ලැුදශඩු 
රාජ්ය ්යායශම් අප ඇති කළ මනා සාව්බධනයක් නිසා බව 
පැහැිනලිය. නම නිසා රාජ්ය ණය පියවීම් සඳහා ඇති වූ යැඩි 
පීඩනය රමානුූලලව සමනය  ණා.  

 •   ශමම ණය පියවීම් සම්බන්ධශයන් මම තව කරුණක් 
රකා  .රීමට කැමැත්ශතමි. 

 •   0014 වසශ්බදී අප ශම් රට භාරගන්නා විට රශ ල 
ණයබරතාව ිනගින් ිනගටම ව්බධනය වී තිුදණා. 
විශ ායශයන්ම 0004 සහ   0014 කාලය තුළදී රාජ්ය 
ණයබරතාව රුපිය්  බිලියන 0 000 යලට රුපිය්  බිලියන 
. 391 යක්වා යලයයට  033.න් ඉහළ ශගොස ්  තිුදණා.  

 •  ශමම ණය ශතොගශේ විශ ාෂිතම ලක්යණය තමයි  ශමහි 
සැල.ය යුතු රමාණයක් ණය 0010 සහ 0014 කාලය තුළ 

ලබාගත් ඒවා වීම. නශසාම නම ණය ශගවීම් ්රම්භ වූශේ 
0014 වසරින් පමවයි. පම ගිය රජ්ය වියලන් නිකුත් කළ 
ශබොශහෝ  ජ්ාතයන්තර බැඳුම්කර ක්  පිරීමට නියමිතව 
තිුදශඩු  0014 වසරින් පමවයි.  

 •   නම නිසා නව රජ්යට භාර ගැනීමට යලු  වූශේ අඛ්ඩුඩව 
පහළ යමින් පැවති රාජ්ය ්යායම් තත්ත්වයන් සහ ක්  
පිරීමට  ූ යානම් ශවමින් තිබූ යැවැන්ත ණය ශතොගය.. 

 •  නය තවු රටත් පැහැිනලි කරනවා නම්  001. වසශ්බ 
ඇසත්ශම්න්තුගත විශද්  ණය පියවීම්වල යලයයට ..ක්ම 
අඩාවන වන්ශන්  0014ට ශපර ලබාගත් ණයයි. නම රමාණය 
001  වසශ්බදී යලයයට  .0ක් ශලසය  0019 වසශ්බදී යලයයට 
 0ක් ශලසය   0000 වසශ්බදී යලයයට   3ක් ශලසය    0001 
වසශ්බදී යලයයට  4ක් ශලසය ගණන් බලා ඇත.  

 •   තවය  001. වසශ්බ ක්  පිශරන භාඩුඩාගාර 
බැඳුම්කරවලින් යලයයට  9)ක්  0014ට ශපර නිකුත් කළ 
ඒවා ශේ. 001  සහ 0019 වසරවල මුළු භාඩුඩාගාර 
බැඳුම්කර ක්  පිරීම් සැලූල විට  පිළිශවලින් යලයයට . ක් 
සහ යලයයට ))ක් 0014ට ශපර නිකුත් කළ බැඳුම්කරයි. 

 •   ශමයින් ශපනී යන්ශන් නව රජ්යට යැවැන්ත රාජ්ය ූලලය 
අ්බුදයයක් උරුම කර තිබූ බවයි. නමුත්  අප රජ්ය වියලන් 
ඇති කළ  දූරය්බශී රාජ්ය ූලලය කළමනාකරණය තුළින් ශම් 
යක්වා නවැනි රාජ්ය ූලලය අ්බුදය තත්ත්වයක් ඇතිවීමට 
අවසා්ාවක් නි්බමාණය කර නැත.  

 • නශමන්ම ඉිනරි කාලය තුළදීය අප නවැනි තත්ත්වයක් 
ඇතිවීමට ඉඩ තබන්ශන් නැති බවය මම ඉතා වගකීශමන් 
රකා   .රීමට කැමැත්ශතමි. 

 • නවැනි රාජ්ය ූලලය සා්ාවරභාවයක් පවතින තත්ත්වයක් 
තුළයි ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයල  ශලෝක බැාකුව  ්යලයානු 
සාව්බධන බැාකුව සහ අශනකුත් ශබොශහොමයක් 
බහුපා්බ ව්ීය සහ ද්වීපා්බ ව්ීය සාව්බධන හ ් කරුවන්  
ව්බතමාන ශ්රී ලාකා රජ්ය ශකශරහි යැඩි වි ව්ාසය.න් 
කටයුතු කරන්ශන්.  

 •   නබඳු වි ව්ාසයක් ළො කරගැනීම නිරායාසශයන් 
යලු වන්නක් ශනොව  නය අප රජ්ය වියලන් පම ගිය වසර ශයක 
තුළ සහ ශම් යක්වා යැඩි උත්සාහය.න් හා මනා 
කළමනාකරණය.න් ළො කරගත් රාජ්ය ූලලය අා ශේ 
ජ්යග්රහණ රාශියක රතිලලයක් බව මම ශම් ගරු සභාවට 
අවධාරණය .රීමට කැමැත්ශතමි.  නවැනි ජ්යග්රහණ 
.හිපයක් ශමශසා සඳහන් කරනු කැමැත්ශතමි.  

 

 1. රාජ්ය බු  යන්ත්රණය හා බු  පරිපාලනය තුළ හඳුන්වා 
ු න් රතිසාසක්රණ මඟින් රාජ්ය ්යායම් කා්බය 
සාධනශේ සැල.ය යුතු ව්බධනයක් ඇතිවීම. 

 2. දූරය්බශී වියයම් කළමනාකරණය සහ ඉහළ යමින් 
පවතින රාජ්ය ්යායම නිසා වඩා පුළු්  වූ රාජ්ය 
ූලලය අවකා යක් (fiscal space) ඇති වීම. 

 3. රජ්ය වියලන් යරන රාේධන වියයම් 0014 සහ 001) 
වසරවලදී යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට 4.0ක 
ම ලටමක සාමානය අගයක පවත්වාශගන යාමට 
හැ.වීම. නය 0013 සහ 0014 වසරවලදී යලයයට  
4..ක ම ලටමක පැවතිණි. 

 4. නශමන්ම  අධයාපනය සඳහා වියයම් යළ ශද්ශීය 
නියප්ාිනතශයන් යලයයට 0කට වඩා ඉහළ ම ලටමක 
පවත්වා ගැනීමට හැ.වූ අතර  0013/0014 වසරවලදී 
නය යලයයට 1.... අප රජ්ය මඟින් ශසෞඛ්ය අා ශේ 
වියයම් යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට 1.)ක් 
යක්වා ඉහළ යැූල අතර  නය 0013/0014 වසරවලදී 
යලයයට 1.3ක සාමානය අගයක පැවතිණි. 
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———————————— 
* කථාව අවසානග  ප  කර ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පා්බලිශම්න්තුව 

 5. නව රජ්ය වියලන් සමාජ් ්රක්යණ වියයම් ඉහළ නැාවූ 
අතර  නහි ලලයායීතාවය ඉහළ නැාවීය. රාජ්ය අා ශේ 
වැටුක වැඩිවීම ඇතුළුව විශ ාය සහනාධාර හා පැවරුම් 
රාශියක් හඳුන්වා ශයන ලදී.  

 6. ශමවැනි අභිශයෝග රාශියක් හමුශේ  වය  රාජ්ය ූලලය 
සා්ාවරභාවය සහ සා්බව ්්බථික සා්ායීතාව 
මරක්ෂිත .රීමට අව ය අඩිතාලම ශම් වන විටත් 
ූ යානම් කර ඇත. මෑත ඉතිහාසශේ මු්  වරට 001. 
වසශ්බදී අප රාජ්ය ූලලය අා ශේ රාාමික ශ ායශේ 
(primary balance)  අතිරික්තයක් වා්බතා .රීමට 
බලාශපොශරොත්තු ශේ. නබැවින් ණය ශගවීම් සඳහා 
රාජ්ය ්යායම වැඩි ව ශයන් උපශයෝගි කර ගැනීමට 
හැ.වීම තුළින් ණය නකතුවීශම් ශේගය මනා ශලස 
පාලනය . රීමට හැ. වනු ඇත.  

 •   අවසාන ව ශයන්  යම් කරුණක් පිළිබඳව සඳහන් .රීමට 
අව යයි. අප ්්බථිකය තුළ යක්නට ලැුදුම වියම  රයක් 
වන්ශන්  "ණය ශගවීම් සඳහා ණය ගැනීම්" තත්ත්වයයි. අප 
රජ්ය වියලන් නම තත්ත්වය සමනය .රීමට හැ.වන අයුරින් 
රාජ්ය ූලලය කළමනාකරණය යලු  කරමින් පවතිනවා.  

 •   නවැනි රාජ්ය ූලලය රතිපත්ති උපාය මා්බගයක් තුළ 0000 
වන විට රාජ්ය ්යායම යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට 
1).4ක් යක්වාය  රාජ්ය අා ශේ රාේධන වියයම් යළ ශද්ශීය 
නියප්ාිනතශයන් යලයයට 4.3ක් යක්වාය ව්බධනය .රීම 
අපශේ අශකක්යාවයි. 

 •   නශමන්ම රාජ්ය අය වැය හිෙය 0000 වන විට යළ ශද්ශීය 
නියප්ාිනතශයන් යලයයට 3.4ක ම ලටමකටය  රාජ්ය 
ණයබරතාව යළ ශද්ශීය නියප්ාිනතශයන් යලයයට .0කට 
පමණය පහළ ශහළීම අපශේ අරමුණයි. 

 •   ඊට අමතරව  සෘජු බු  සහ වර බු  අනුපාතය ව්බතමානශේ 
පවතින 00: 0 අනුපාතශේ  යලට 40:)0 අනුපාතය යක්වා 
රමශයන් ිනයුුම .රීම මඟින් අක් ්යායම්ලාභීන් මත 
පැටශවන බු  බර අවම .රීම අපශේ රධාන ඉලක්කය..  

 •   ශමවැනි සාධනීය වැඩ පිළිශවළක් පවතින විට නම වැඩ 
පිළිශවළ පිළිබඳව ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයල සහ ශලෝක 
බැාකුව වැනි ්යතන පැහැිනලි ශලසම පිළිගන්නා 
තත්ත්වයක් තුළ  ශ්රී ලාකා ්්බථිකශේ රාජ්ය ූලලය 
අ්බුදයයක් පවතින බවට රකා  .රීම සැබවින්ම පුු ම 
සහගතය.  නය රට ශනොමෙ යැවීම සඳහා කරන අසා්බාක 
උත්සාහයක් වන බව සඳහන් කළ යුතුයි. 

 
 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, please.  
 

 

[අ.භා. 3.4)  

 

 ු (ආචාර්ය  සරත් අමුණු ෙ ෙහසතා (විගශ්ේෂ කාර්යභාර 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை-  விமசட 

பணிப்தபொறுப்புகளுக்கொன அமைச்சர்) 

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

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  001) ශ්රී ලාකා මහ 

බැාකුශේ වා්බතාව පිළිබඳව පැවැත්ශවන ශම් විවායයට 

සහභාගිවීමට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සන්ශතෝය ශවනවා.  

ඇත්ත ව ශයන්ම මහ බැාකුශේ වා්බතාව තමයි අශක රශ ල 

්්බථිකය ගැන ශකශරන  ාස්ත්රීය විග්රහය. මහ බැාකුශේ නම 

වා්බතාවට අමතරව තවත්  ාස්ත්රීය විග්රහයන් කීපයක්ම අය අප 

ඉිනරිශේ තිශබනවා. IPS - Institute of Policy Studies නකත් "Sri 

Lanka State of the Economy 2016"  .යන වා්බතාවත් ඉිනරිපත් 

කර තිශබනවා. ඊට අමතරව  අශක හිතවත් මුය්  ඇමතිතුමා වියලන් 

Ministry of Finance නශකන් "Annual Report 2016"  .යා 

වා්බතාවක් ශම් ගරු සභාවට ඉිනරිපත් කර තිශබනවා. ඊටත් 

අමතරව  මුය්  ඇමතිතුමා රකා  කළ පරිින ජ්ාතයන්තර ූලලය 

අරමුයශ්  වා්බතා  ශලෝක බැාකුශේ වා්බතා  ESCAP නශක් වා්බතා 

යනාදී යලය් ලම අප ඉිනරිශේ තිශබනවා. පමගිය ව්බයශේ අශක 

්්බථිකය ශකොයි විධියට ක්රියාත්මක  ණාය .යා විග්රහ කරන 

ශකොට අපට ඒ සාධක ශයොයා ගන්න පුළුවන්.  

මා පළමුශවන්ම  යම් ූලලික කාරණාවක් පිළිබඳව .යන්න 

කැමැතියි.  

ශම් යලයලුම වා්බතා ශයොයා ගන්නා සාඛ්යා ශ් ඛ්න ගැන අය 

ශලෝක බැාකුශේ  ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයශ්  සහ ශවනත් රටවල 

මුය්  අමාතයාා  තුළ වි ාල සාවායයක් තිශබනවා  ශකොයි 

විධියටය අපි ශම් ව්බධනය සාඛ්යාත්මක ව ශයන් ඉිනරිපත් 

කරන්ශන් .යලා. පම ගිය රජ්ය යටශත් නක් නි්බණායකයක් 

ශයොයා ගත්තා. ඒ නි්බණායකයන් අනුව තමයි යලයයට .  යලයයට    

යලයයට 10 ්දී ව ශයන් සාඛ්යා ශ් ඛ්න ඉිනරිපත් කරන්න 

පුළුවන්  ශඩු. නමුත් ශම් රජ්ය ්වාට පස්ශසා -ඉන්ිනයාවත් ඒක 

කළා.- ඒ සාඛ්යාත්මක පයනම ශවනස් කළා. ඒ ශවනස් .රීම 

ශහාතුශවන් අර ්ක්බයණීය  ත්රාසජ්නක විධියට සාඛ්යා ශ් ඛ්න 

ඉිනරිපත් .රීම අමාරු  ණා. නමුත් අපි ඒවා තුළින් ඉන් නහාට 

ගිහි් ලා ඇත්ත ව ශයන්ම අශක ්්බථිකය ශකොයි විධියටය 

ව්බධනය ශවලා තිශබන්ශන් .යලා වි ්ශ් යණයක් .රීම 

අව යයි.  

ූලලික කාරණාව විධියට අපට ශපශනන්ශන් ශමොකක්ය? පම 

ගිය ව්බයශේ ්්බථිකය ව්බධනය  ණා. යලයයට 4.4ක ්්බථික 

ව්බධනයක් අපට ශපශනන්න තිශබනවා. ශම් කලාපශේ හුෙක් 

තැන්වල ්්බථිකය සෘණ ම ලටමට ගිහි් ලා තිශබනවා. ්්බථිකය 

කඩා වැයටලා තිශබනවා. නමුත් ඒ පම බිම තුළ ශ්රී ලාා.ක 

්්බථිකය යලයයට 4.4ක සාව්බධන ශේගයක් ලබා ගත්ත නක ගැන 

අපි සතුටු ශවන්න ඕනෑ. මුය්  ඇමතිතුමා රකා  කළ පරිින 001) 

අයහපත් කාලවනණය ශපන්වන කාලයක්. 001) වාශේම 001.ත් 

ශම් රශ ල ශද් වනණික ර ්න ශකළින්ම ්්බථිකය ශකශරහි 

බලපාන තත්ත්වයකට අය අවි් ලා තිශබනවා. නක පැත්ත.න් 

ගාවතුර  අශනක් පැත්ශතන් නියෙය ශම් ්දී ව ශයන් සව්ාභාවික 

්පයා ඇති  ණාම ශබොශහෝ විට අශක අය වැය ශ් ඛ්නශේ 

තිශබන ඒ සාඛ්යා ශ් ඛ්න ශවනස් කරන්න ශවනවා. රමුඛ්තා 

ශවනස් කරන්න ශවනවා. ඒක නිසා අපි ඒ පමබිශමන් සලකා 

බලන්න ඕනෑ  අශක ්්බථික උපාය මා්බගයන් සහ ්්බථික 

ව්බධන ශේගය ගැන. යැන් ඒ ගැන ශලොකු විවායයක් යනවා.  

පමගිය සතිශේ සහ නපිට සතිශේ වා්බතාවක් ්වා  අශක 

කලාපශේ නියෙය යැන් හිතනවාට වඩා භයානක තත්ත්වයකට 

අනාගතශේදී නන්න පුළුවන් .යලා. ඉන්ිනයාශේ යම් යම් 

පළාත්වල මිනිමන්ට ජීවත් ශවන්න බැරි තරමට උය්ණත්වය වැඩි 

ශවන්න පුළුවන්. ශම් ්දී ව ශයන් පාරිසරික ර ්න ්්බථිකය 

ශකශරහි ශකළින්ම බලපානවා. ්්බථිකයට ශවනස් වීමක් ලබා 

ශයන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ශවන පරිසරයක් අශක කලාපීය 

ව ශයන් තිශබනවා .යලා අපි ක් පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. 

අපි ශමොනවාය ශම්වාට ගන්න ්්බථික සාව්බධනය පිළිබඳ සාධක? 

ශම් වයසනයන් තිශබද්දීත් අශක ්්බථිකය 001) ව්බයශේ යලයයට 

4.4ක ව්බධනයක් ශපන්වා තිශබනවා. ඊට ඉස්ශස් ලා අ රුද්ශද් 

419 420 

[ගරු මාගල සමරවීර  මහතා  
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යලයයට 4. ක ව්බධනයක් ශපන්වා තිශබනවා. 0014 ව්බයශේ  

යලයයට ..4ක ව්බධනයක් අපට ශපශනන්නට තිශබනවා. 

ඉස්ශස් ලාම අපි සතුටු ශවන්න ඕනෑ  අශක ්්බථිකශේ ඉසේව 

ගැන. ඉාග්රීයල භායාශවන් අපි .යනවා  "trajectory" නක  .යලා. 

අශක ්්බථිකශේ trajectory නක ශහොඳ යහපත් පැත්තකට යනවා 

.යලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. මම ඒශකන් .යන්ශන් නැහැ  අපට 

යලයයට යලයයක්ම සතුටු ශවන්න පුළුවන්ය .යලා.  

ශම් ්්බථිකය මීය ට වඩා ශීඝ්රව ඉිනරියට යන්න පුළුවන් අවස්ාා 

තිශබනවා. අපි ඒ අා යට යන්න බලන්න ඕනෑ. අපි මහන්යල 

ශවන්න ඕනෑ  යැන් තිශබන ්්බථික රගමනය තවත් ශේගවත් 

.රීමට. අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිශබනවා. අශක 

ජ්න වුහය ිනහා බැලුවාම ශම් රශ ල තරුණ ජ්නතාව වි ාල 

රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ශගෝ ලන්ට රැ.යා අව යයි. වි ාල මැය 

පන්තියක් හැශයනවා. ඒ ශගෝ ලන්ශේ ් ාවන් ශවනස ් ශවලා 

තිශබනවා. ශම් විධියට බලන ශකොට අපි ශීඝ්ර ්්බථික 

සාව්බධනයකට යන්න ඕනෑ  ශම් ශවනස් ශවන පරිසරය තුළ. 

තරුණ අයශේ ඉ් ලීම්  බලාශපොශරොත්තු  වි ව්ාසයන් ශීඝ්ර 

විප්බයාසයකට ලක් ශවන ශකොට  ඒ හා සමානම ්්බථික 

සාව්බධනයක් අපට අව යයි.  

විශ ායශයන් ගමනාගමන අා ය ශගන බලන්න. අශක රශ ල 

0010 ව්බයශේ motor cars තිුදශඩු 410 000ක් පමණ සාඛ්යාවක්. 

අය වන විට motor cars 717 000ක් පමණ තිශබනවා. ඊට වඩා 

තිශබනවා  three-wheelers. නහි තිශබන්ශන් පුු ම ව්බධනයක්. 

0010 ව්බයශේ ශම් රශ ල three-wheelers තිුදශඩු 409 000ක් 

පමණ සාඛ්යාවකුයි. නනම්  0010 ව්බයශේ යළ ව ශයන් three-

wheelers ලක්ය 4ක් තිුදණා. ශම් ශකයට කාලය තුළ නය ලක්ය 

11ක් යක්වා ව්බධනය ශවලා තිශබනවා. Motorcycles සාඛ්යාව 

ශගන බලන්න. නහි තිශබනවා three -wheelersවලටත් වඩා 

ශලොකු ව්බධනයක්. 0010 ව්බයශේ ලක්ය 01ක් පමණ වූ 

motorcycles රමාණය අය ලක්ය 3)ක් යක්වා වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. රැක්ට්බ සාඛ්යාවත් ශගන බලන්න. නයා රැක්ට්බ ලක්ය 

0ක් පමණ තිුදණා. අය නම රමාණය ලක්ය 3 යක්වා වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ශම් රශ ල මිනිමන්ශේ සා ලතාව - mobility නක -  

මිනිමන්ශේ අශකක්යා වැඩි වන නක ශපශනන්න තිශබන ශයයක්. 

නශහම නම්  ඒ හා සමානවම ්්බථික වැඩ සැලැසම්ක් අපට 

අව යයි  ශම් රට ඉිනරියට ශගන යන්න.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  ඊළෙට අපි බලන්න 

ඕනෑ අශක ්්බථික වුහය ශයස. නම වුහශේ කුමන ක්ශයාත්රයන්ය 

ඉිනරියට යන්ශන්  කුමන ක්ශයාත්රයන්ය ්පස්සට යන්ශන්? ශම් 

සාඛ්යා ශ් ඛ්න විග්රහ කරන ශකොට අප විමසා බලන්න ඕනෑ  

ශද් වනණික ර ්න වැඩි ව ශයන්ම බලපාන්ශන් කුමන 

ක්ශයාත්රයටය .යා. ශත් ක්බමාන්තය ඉන් නකක්. රබ්බ ක්බමාන්තය 

තවත් නකක්. -ශත් ක්බමාන්තයත් රබ්බ ක්බමාන්තයත් භාර අශක 

ගරු අමාතයතුමා යැන් ශම් ගරු සභාශේ යලයටනවා.- ශත්  රබ්බ  

ශපෝ   වී සහ තරමක් ු රට මළු අපනයන ශබෝග ශබොශහෝ විට 

අශක රශ ල ශද් වනණය හා සම්බන්ධයි.  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  මම සාඛ්යා ශ් ඛ්න  

ශගන බැලුවා. අශක රශ ල යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතශේ කෘෂික්බමයට 

හිමිව තිබූ ස්ාානය 001) ව්බයශේදී පහළ බැස තිශබනවා. 0010 

ව්බයශේ යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතයට කෘෂිකා්බමික අා ශේ යායකත්ව 

රති තය  .4ක්  ණා. 0014 ව්බයය වන ශකොට නය යලයයට 9.9 

යක්වා ඉහළ ගියා. 0014 ව්බයය වන ශකොට නය යලයයට ..9 යක්වා 

ඉහළට ්වා. 001) ව්බයය වන ශකොට නය යලයයට ..1යි. නහි 

ව්බධනයක් නැහැ. විවිධ ශහාතුන් නිසා නහි පහළ බැසීමක් 

තිශබනවා .යා අපට ශපශනනවා. නමුත් අප ශසාවා ක්ශයාත්රය - 

services - ගත්ශතොත්  නය යලයයට 40ට වඩා ම ලටමක පවතිනවා. 

0010 ව්බයශේදී ශසාවා අා ශේ යායකත්වය යලයයට 44.)යි; 0014 

ව්බයශේදී යලයයට 4).3යි; 0014 ව්බයශේදී යලයයට 4).)යි; 001) 

ව්බයශේදී යලයයට 4).4යි. හරියටම නම අගය යලයයට 4) 

ඉලක්කමට ඇවි් ලා නවතිනවා වාශගයි ශපශනන්ශන්. නමඟින් 

ශමොකක්ය අපට ශපශනන්ශන්? නක් පැත්ත.න්  අපට නහි 

ව්බධනය ශපශනනවා. අශක ්්බථිකශේ රගමන ක්ශයාත්රය බවට 

අය නිසැකශයන්ම පැමිණ තිශබන්ශන් ශසාවා අා යයි. සා ාරක 

අා ය  මුය්  පරිහරණ අා ය  බැාකු අා ය වාශේ අා  තමයි අශක 

්්බථිකය ඉස්සරහට ඇය ශගන යන්ශන්. ඒ වාශේමයි  විශද්  

රටවල වැඩ කරන කඩුඩායම් ශම් රටට නවන ස් ලි. ඒවා තුළින් 

තමයි අශක ්්බථිකය ඉිනරියට ශගන යන්ශන්. ඒවා අ්බධයටත් 

වඩා -යලයයට 4)ක් - ශීඝ්ර ශලස ඉහළට ගිහින් තිශබනවා. නමුත් 

නතැනත් ර ්නයක් තිශබනවා. අපට අහන්න පුළුවන්  අශක 

සා ාරක ක්බමාන්තශේ සහ අශනක් අා වල පවතින යලයයට 4) 

සීමාව තවත් ඉස්සරහට ත් ලු කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි .යා. නම 

අගය යලයයට )0ට  .0ට යන්න තරම්  ක්තියක් තිශබන්න  ඕනෑ. 

යැන් අපට ශපශනනවා නය නක ම ලටමකට ඇවිත් තිශබන බව.       

ඒ වාශේම අපි ගත්ශතොත් ක්බමාන්ත ක්ශයාත්රය  ඒශකත් ඒ 

තරම් ශලොකු ව්බධනයක් නැහැ. 0014 වසර ගත්තාම යලයයට 

11.4යි. ශමොන ශහාතු නිසාය මම යන්ශන් නැහැ  0014 වසශ්බදී 

යලයයට 3කට පහළ බැස්සා. ්ශයමත් 001) වසර වන විට යලයයට 

).. යක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. නතශකොට ශම්ක තමයි අශක 

්්බථිකශේ ස්වපවපය. ඒ තුළ අපි විසඳුම් ශහොයන්න ඕනෑ. 

විශ ායශයන්ම අශක කෘෂිකා්බමික ක්ශයාත්රශයන් අපි ඉිනරියට 

යන්ශන් ශකොශහොමය .යන නක ගැන  ශලොකු සාවායයක් ඇති 

කරන්න ඕනෑය .යලා ශම් සාඛ්යා ශ් ඛ්නවලින් අපට 

ශපශනනවා.  

මම ශබොශහොම සන්ශතෝය ශවනවා. ශමොකය   අශක ගරු නවින් 

ිනසානායක ඇමතිතුමා -නතුමා කුඩා කාලශේ යලටම මා ශහොඳින් 

යන්නවා.- ඒ ක්ශයාත්රය ිනයුුම කරන්න ශලොකු මහන්යලයක් 

ගන්නවා. ශම් තිශබන ජ්යග්රහණය රැක ගන්න නතුමා වි ාල 

පරිශ්රමයක් යරනවා. අපි නතුමාට මබ පතනවා. මම බලාශගන 

හියටයා  විශ ායශයන්ම අශක උඩරට රශද් යට වැයගත් ශත් වගාව 

ිනයුුම කරන්න නතුමා ශලොකු මහන්යලයක් ගන්නවා. ශලොකු 

උවමනාව.න් කටයුතු කරනවා. නමුත් අපි අලුශතන් හිතන්න 

ඕනෑ  ශම් පරිසරය තුළ ශම් අා ය අපි ඉිනරියට ශගන යන්ශන් 

ශකොශහොමය .යලා. ඒශක් නක ස්වපවපයක් තමයි  ශපශනන නක 

ශයයක් තමයි මැය පන්තිශේ ලාා.ක ශත් නිය්පායකයින් -අක්කර 

පහක් ශවන්න පුළුවන්  හතරක් ශවන්න පුළුවන්  හයක් ශවන්න 

පුළුවන්- තමයි වැඩි නිය්පායකශයෝ හැයටයට නන්ශන්; ඇමතිතුමා 

.යන විධියට යලයයට .4ක්. ඒ ශගෝ ලන් තමයි ශත් නිය්පායනය 

කරන්ශන්.  

 මම යන්නවා   ඇත්ත ව ශයන් මමත් සහභාගි  ණා උප 

ිනසාපතිවරයා විධියට  හුෙක් ඉස්සර. රත්නපුර ිනස්්රික්කශේ  

මාතර ිනස්්රික්කශේ  ගා් ල ිනස්්රික්කශේ ්්බථිකයට අය තිනන්ම 

බලපාන ශයයක් තමයි ශම් මධයම රමාණශේ ශත් වගාව. ඒ 

ශගෝ ලන් විසඳුමක් ශහොයලා තිශබනවා. ශමොකය  මුළු ප ලම 

ශත් නිය්පායනයට සම්බන්ධ ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි  මම 

යැකලා තිශබනවා  ශගයර පඩිශපළ ගාවටම ශත් පඳුරු තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අය අශක ශත් ක්ශයාත්රශේ වැටුක ර ්නය 

ඇති ශවලා තිශබනවා. යටශකන් යටශකන් යටක -මම හිතන විධියට 

ගරු ඇමතිතුමාත් නකෙ ශවයි- අපට ශලෝකය සමෙ තරග කරන්න 

බැරි තත්ත්වයට අශක නිය්පායන වියයම වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ 

අවස්ාාශේ ශම් මධයම පන්තිය  ග්රාමීය ය පන්තිය ශත් නිය්පායනයට 

ශයොමු  ණාම  ඒ ශගෝ ලන්ට පුළුවන් ඒකට වියයම් කරන මුය්  

රමාණය අක් කර ගන්න  ්්බථික ක්රියාවක් බවට පත් කර ගන්න. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ඒ නිසා අය විශ ායශයන්ම උඩරට රශද් ශේ තිශබන හිස් ඉඩම්  

මුක් ඉඩම්  නශහම නැත්නම් රාජ්ය වතුවලින් ගන්න පුළුවන් ඉඩම් 

ශම් මධයම පාන්තික ගැමියන්ට  වතුවල වැඩ කරපු ද්රවි  උයවියට 

අක්කර තුන-හතරක ්්බථික ඒකකයක් හැයටයට වගා කරන්න 

දීලා නිය්පායන වියයම් අක් කරන්න අශක ඇමතිතුමා ශබොශහොම 

මහන්යල ගන්නවා. ඒ වාශේම අශක වතු ක්ශයාත්රශේ ඉන්න 

මන්ත්රීවරු ඒ ගැන හුෙක් මහන්යල ගන්නවා. ඒක අපි ිනයුුම කළ 

යුතු  ව්බධනය කළ යුතු ශයයක්. 

යැන් බලන්න  අශක අය වැය පරතරය ිනහා. 0014 වසර 

ගත්ශතොත් අශක අය වැය පරතරය ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 

4 40 යි. 0014 වසර වන විට නය වැඩිශවලා ්පහු 001) වසර වන 

විට 4 39 ක්  ණා.   ඇත්ත ව ශයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත ශවන්න 

ඕනෑ  රවි කරුණානායක හිටපු ඇමැතිතුමාට. නතුමා මුය්  

ඇමතිවරයා හැයටයට වි ාල පරිශ්රමයක් යැරුවා  අශක ශද්ශීය 

්යායම  රජ්යට ලැශබන ්යායම වැඩි කරලා  ඒ පරතරය අක් 

කරන්න. පරතරය ඇත්ත ව ශයන්ම අක් ශේශගන යනවා. නමුත් 

ර ්නය තිශබන්ශන්  අය වැය පරතරය අක් කළාට ර ්නය 

විසඳන්න බැරි වීමයි. Debt overhang නකක් තිශබනවා.   හරියට 

වි ාල ගලක් අශක ඔළුව උඩ තිශබන වාශේ. අශක ්්බථිකශේ 

ඔළුව උඩ තව ශලොකු ගලක් තිශබනවා. අපි ශකොච් ර මහන්යල 

ශවලා අය සහ වැය පරතරය අක් කළත් ශම් debt overhang නක 

තුළින්  ඒ .යන්ශන් ශම් විශද්  ණය තුළින් අශක ්්බථිකය 

සම්පූ්බණශයන්ම විකෘති ශවනවාය .යලා අපට හිතන්න පුළුවන්. 

යැන් මම කරුුම යටකක් .යන්න ඕනෑ. බලන්න  අශක ණය 

රමාණය.  

මම මුලින් .ේවා වාශේ  පමගිය මුය්  ඇමැතිතුමාශේ 

පරිපාලනය තුළ අශක ූලලය අා ශේ ිනයුුමවක් යලු වී තිශබනවා. 

මහ බැාකු රකා යක සඳහන් ශවනවා   “The increase in 

government revenue stemming from the broadened tax 

base, structural reforms in tax administration and the 

rationalization of government expenditure, in tandem with 

the government’s commitment to strengthen the fiscal 

consolidation process contributed to the overall 

improvement of the fiscal sector during 2016.” .යා. අපි 
ඒක නතුමාට ශගෞරවයක් හැයටයට .යන්න ඕනෑ. ඒ අතින් 

බැලුවාම 0014 ව්බයශේ GDP නශක් අශක රාජ්ය ්යායම -රාජ්ය  

revenue නක- තිුදශඩු 13.3ක් හැයටයටයි. ඒක 001) වසර වන විට 

14.0ක් යක්වා වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ විධියට අශක බු  ්යායම 

සෑශහන්න වැඩි ශවලා තිශබනවා. ඒ මත අපට පුළුවන් ශවලා 

තිශබනවා  අය වැය පරතරය අක් කර ගැනීමට. නමුත්  ශම් ර ්නය 

විසඳන්න ඒක පමණක් අපට රමාණවත්  වන්ශන් නැහැ. ශමොකය  

ඊට නහායින් මම .ේවා වාශේ debt overhang, නැත්නම් බු  

ත්බජ්නය තිශබනවා. විශද්  ණය ශගවන්න  ණය ත්බජ්නය 

තිශබනවා.  ශද්ශීය ව ශයන් සහ විශද්  ව ශයන් වි ාල ණය 

රමාණයක් අපට ශගවන්න යලද්ධ ශවනවා. ශම් පම බි ශම් ඉඳන් 

තමයි මට රයලද්ධිශේ  පා්බලිශම්න්තුශේ .යන්න ශවන්ශන්  ශම් 

්යතන නිය්ක්රීය ්යතන .යලා.  

හම්බන්ශතොට වරාය ශවන්න පුළුවන්; මත්තල වනවන් 

ශතොටුශපොළ ශවන්න පුළුවන්; අපි වි ාල ව ශයන් ණය අරශගන 

නක නක ්යතන හයලා තිශබනවා. ඒකත් ශහොඳයි .යමුශකෝ. 

ශම්ක ශහොඳ වැඩක්ය  නරක වැඩක්ය .යලා ඒ ගැන අපට වාය 

විවාය කරන්න පුළුවන්. මම ශම් ශවලාශේ ඒක ගැන කාා 

කරන්ශන් නැහැ.  නමුත්  ඒක තිශබනවා. හම්බන්ශතොට වරායත් 

තිශබනවා; මත්තල වනවන් ශතොටුශපොළත් තිශබනවා. නශහම නම් 

අපි ශමොකය  කරන්ශන්?  ශම්වා ශවනුශවන් ගත්ත ණය අපි 

ශගවන්න ඕනෑ.  ඒ ්යතන වහලා යමන්නය?  ඒ ණය ක රුවත් 

කපා හරින්ශන් නැහැ.  ඇත්ත ව ශයන් ගරු අගමැතිතුමාත් නක්ක 

මමත් චීනයට ගියා. ඒ අවසා්ාශේ අපි මුලින්ම චීනශේ 

ජ්නාධිපතිතුමාශගන් ඉ් ලුශේ ශම් ණය මුයල කපා හරින්න 

.යලායි. ඒකට .යන්ශන් ණය සමාව -debt forgiveness- 

.යලා.  "නතුමා බැහැ." .ේවා.  "අපි මුළු ශලෝකයටම  ණය දීලා 

තිශබනවා. අපට නශහම කරන්න බැහැ." .ේවා.  ඒ නිසා තමයි 

සාූලහික වයාපාරයක් හැයටයට අපි ඒ මුය්   ලබා ගන්ශන්. නශහම 

නැතිව අපි ශද්ශීය ව ශයන් ශකොපමණ බු  අය කළත්  අපි 

ශකොච් ර පයට තය කර ගත්තත්  කවයාවත් අශක ්්බථිකය හයා 

ගන්න බැහැ. ශම් ණය තිශබන නිසා ශපොඩි මිනිහාට සහනයක් 

ශයන්නත් බැහැ. ඒ හින්යා අශක රජ්ශේ රතිපත්තිය තමයි ණය 

අරශගන කරපු වයාපෘති පුළුවන් තරම් සාූලහික ව ශයන් .රීම.  

ඒශකන් රට විකුණන්ශන්ත් නැහැ;  ඒ ශගෝ ලන්ට රට භාර 

ශයන්ශන්ත් නැහැ. ඒශකන් උපරිම තළයට ශසාවය ලබා ගන්න 

ඕනෑ.  උපරිම තලයට රජ්ශයන් ලැශබන රතිලාභය ලබා ගන්න 

ඕනෑ.  අය වනවන් ශතොටුශපොළව්   නැේ ශතොටුශපොළව්  තරග 

කරන්ශන් නැත්නම්  ඒවාශේ ගාස්තු වැඩි නම් ක රුවත් නන්ශන් 

නැහැ.  තරමක් ු රට අශක SriLankan Airlines නකට ශවලා 

තිශබන්ශන්ත් ඒකයි; කටුනායකට ශවලා තිශබන්ශන්ත් ඒකයි. 

ශම්වාශේ මිල ගණන් අධිකයි. ශවන වනවන් සමාගම.න් ලාභයට 

යටක ල ගන්න පුළුවන්; ශවන වනවන් ශතොටුශපොළ.න් ලාභයට 

ශත්  ගන්න පුළුවන්. අශක රශ ල ඒවාශේ මිල වැඩියි. නශහම නම් 

අපට ශම් තරගශයන් පරිනන්න බැහැ. නැේ ශේන්න පුළුවන්; වනවන් 

යානා ශේන්න පුළුවන්; ශවන ඕනෑම ශයයක් ශේන්න පුළුවන්. 

හැබැයි  අය නූතන ශලෝකශේ පවතින තරගශයන් පැරු ශණොත් අපි 

අමාරුශේ වැශටනවා.  ඒ හින්යා අපි ශද්ශීය හා විශද්ශීය ණය 

පුළුවන් තරම් අක් කර ගන්න බලන්න ඕනෑ.   

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි   ඒ වාශේම ශම් වා්බතාව 

ිනහා බැලුවාම අපි ත් ලුව ශයන්න  ඕනෑ ශකොටස් තිශබනවා .යලා 

අපට ශපශනනවා.  රමුඛ්ත්වය අනුව ඉක්මනට ත් ලුව ශයන්න 

ඕනෑ ශකොටස් තිශබනවා.  නකක් තමයි construction sector නක. 

ඒ .යන්ශන් පාරව්   ශහෝට්  වැනි ක්ශයාත්රවල ඉින .රීම් 

ක්බමාන්තය.  මම මුය්  ඇමැති ව ශයන් යලයටන කාලශේ ්යලයානු 

සාව්බධන බැාකුශවන් විශ ාය ඉ් ලීමක් කරලා ශම් රශ ල ශද්ශීය 

ඉින .රීම් ශකොම්පැනි පණ ගන්වන්නට සම්පූ්බණ වැඩසටහනක් 

්රම්භ කළ බව මට මතකයි. අය ඕනෑම රටක් නක්ක තරග 

කරන්න පුළුවන් ශද්ශීය ශකොම්පැනි )ක්-.ක් අශක රශ ල 

තිශබනවා. ඒ ශකොම්පැනි ඉන්ිනයාශේ ගිහි් ලා වැඩ කරනවා; 

අප්රිකාශේ ගිහි් ලා වැඩ කරනවා ; මාලිනවයිශන් ගිහින් වැඩ 

කරනවා.  

අශක ගරු නවින් ිනසානායක ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා යන්නවා 

ශන්  ICC නක. ඔබතුමා ශහොඳට යන්න ශකොම්පැනියක්. අය ඒ 

ශගෝ ලන්ට ලාකාශේ ඕනෑ වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ශලෝකශේ 

ඕනෑම තැනක ගිහින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ ශගෝ ශලෝ තමයි 

අය අශක ්්බථිකය ඉස්සරහාට ශගන යන්න ලෑස්ති ශවලා 

ඉන්ශන්. ඒ අයට තවත් ඉිනරියට යන්න මා්බගය අපි  හයලා ශයන්න 

ඕනෑ. ඒ ශගෝ ශලෝ වි ්වාස කරලා තව ඉිනරියට ගන්න ඕනෑ. 

්රම්භශේදී ඒ ශගෝ ශලෝ චීනය  ශකොරියාව වැනි රටව්  නක්ක 

අත් වැ්  බැඳශගන වැඩ කළා. නමුත්  යැන් ඒ ශගෝ ලන්ට 

ශයපයින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ ශගෝ ලන්ට තව ඉිනරියට යන්න නන 

අය වැශයන් අපි පහමකම් ශයන්න ඕනෑ.  

ඊළෙට  සා ාරක ක්ශයාත්රය ගනිමු. අශක හිටපු සා ාරක 

ඇමති  ගරු නවින් ිනසානායක ඇමතිතුමාත් යැන් ශම් ගරු සභාශේ 

ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි  සා ාරක ක්ශයාත්රය ගැන මශේ අයහස 

නම්  අපි සා ාරක ක්ශයාත්රය තවත් ව්බධනය කරන්න ඕනෑ; මීය ට 

වඩා ශලොකු පිම්මකට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ කාරණයට ඔබතුමාත් 
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නකෙ ශවයි. හැබැයි  අපි අය ලේජ්ා ශවන්න ඕනෑ. අශක රටට 

මිලියන 2½ක සා ාරකශයෝ නනශකොට  අපට තරම් පහමකමක් 

නැති කැම්ශබෝජියාවට සා ාරකශයෝ මිලියන 10ක් යනවා.  

ශම් ළෙදී මශේ යාළුශවෝ වගයක් කැම්ශබෝජියාවට ගියා. නහි  

Phnom Penh .යන නගරශේ ශහෝට්  ඔක්ශකෝම පිරිලා. රාත්රීය 

ගහක් යට තමයි ඒ ශගෝ ශලෝ ගත කරලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශේ 

රටකටත් සා ාරකශයෝ මිලියන 10ක් නනවා නම්  ඇයි අශක රටට 

මිලියන 2½ක පමණ සා ාරකශයෝ නන්ශන්? ඊට අව ය රතිපත්ති 

අපි සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම බලන්න තායිලන්තය  

යලාගකපූරුව වාශේ රටව් . ඒ ශගෝ ශලෝ සා ාරක ක්ශයාත්රය 

පැත්ශතන් ගත්තාම අධි ශශ්රාණිශේ රටව් . ලක්ය 04ක  30ක 

සා ාරකශයෝ ශගශනන අධි ශශ්රාණිශේ රටව් . ඒ අතින් බැලුවාම 

අපට ිනයුුම ශවන්න හුෙක් අවස්ාා තිශබනවා.  

අශක කාන්තාශවෝ ශමන්ම පිරිමි පක්යය රැ.යා සඳහා අය පිට 

රට යනවා. ඒ අය යන්ශන් මළු ශසාවකශයෝ ව ශයන් පමණක් 

ශනොශවයි.  
 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Please wind up. 

 

 ු (ආචාර්ය  සරත් අමුණු ෙ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

Sir, give me two more minutes.  

ඉාජිශන්රුවන් ඇතුළු ශගොඩක් වෘත්තීන්වල අය පිට රටවලට 

ගිහින් රැ.යා කරනවා. ශම් රශ ල අපි SAITM .යයි; අරක .යයි; 

ශම්ක .යයි. ඇයි ශයවියශන්  අශක ළමයින්ට ශම් රශ ල ඉශගන 

ශගන පිට රට ගිහින් රස්සාවක් කරන්න ඉඩ ශයන්ශන් නැත්ශත්? 

ඔබතුමන්ලා යන්නවා අය  මැයශපරිනග රටවල ශහෝට් වල වැඩ 

කරන්ශන් අශක රශ ල අයයි. ශකෝ.ශයෝත් අශක මිනිස්ම; අශනක් 

වැඩ කරන අයත් අශක මිනිස්ම. අපට ශලොකු ්ඩම්බරයක්. ඇයි 

අශක ළමයින්ට ශම් රශ ල ඉශගන ශගන ශයොස්තරවරු ශවලා පිට 

රටවලට යන්න ශයන්ශන් නැත්ශත්? ඕනෑ ශකශනක් යන්නවා අය 

nursing වැනි ශසාවාවන්ට ශලෝකශේ සෑම රටකම ඉ් ලුම තිශබන 

බව.  

අශනක් නක තමයි ජ්පානය වැනි හුෙක් රටවල ඒ 

ශගෝ ලන්ශේ demography නශක් හැයටයට අනාගතශේ 

ශසාවකශයෝ හුෙක් අව ය වනවා. නම නිසා අපිත් අශනක් රටව්  

රතික්ශයාප කරපු ය්  පැනපු  මධය කාලීන අයහස් ගැන හිතන්ශන් 

නැතුව අශක යරුවන් ගැන වි ්වාසය තබන්න ඕනෑ. ඒ ශගෝ ලන්ට 

ඕනෑ ශයයක් ඉශගන ගන්න අවස්ාාව ශයන්න. ස් ලි ශගවනවා 

නම් ස් ලි ශගවලා  ශනොමිශ්  නම් ශනොමිශ්   ශියයත්ව මත නම් 

ශියයත්ව මත ්දී ඕනෑ විධියකට ඉශගන ගන්න ශයන්න. ගරු 

ඇමතිතුමනි  මම යැක්කා නක් ශකශනක් ශබෝ  නකක් අ් ලා 

ශගන නනවා  "අධයාපනය වාණිජ් භාඩුඩයක් කරන්න නපා."  

.යා. අය ලාකාශේ හැම ඉස්ශකෝශ් ම tuition ශයනවා. Tuition 

දීලා ස් ලි හම්බ කරපු මිනිහාත් ඒ ශපළපාළිශේ නනවා. ශමොකක්ය 

ශම් විහිළුව? අය ලාකාශේ ශසෞඛ්ය සහ අධයාපනය ඕනෑ පයම් 

වාණිජ්කරණය ශවලා ඉවරයි. මම යන්නවා  අය ගශම් පුාචි  

ඉස්ශකෝශලත් tuition ශයනවා. අශක ු කපත් ශයමේපිශයෝ මට 

ඇවි් ලා .යනවා  "මන්ත්රීතුමා  මශේ යරුවාශේ පන්තිශේ හැම 

ළමශයක්ම tuition යනවා. මශේ ළමයාට විතරක් tuition නැති 

 ණාම ඒ ළමයා විභාගයට මුහුණ ශයන්ශන් ශකොශහොමය? මශේ 

යරුවා tuition යවන්න මට මාසයකට රුපිය්  4 000ක් ශයන්න." 

.යලා.  

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! The Hon. Speaker will now take the 

Chair.  
 

අනතුුව  ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මූලාසනගය්ද 
ඉවත් වූගය්ද   ු  කථානායකතුො මූලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 
 

 ු කථානායකතුො 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  ගරු මන්ත්රීවරුනි  මම ූලලාසනයට පැමිණිශේ 

විශ ාය නිශේයනයක් නිකුත් .රීමට පමණයි. 

ගරු ිනශන්ය් වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරු 

තිස්ශයශනකු වියලන් අත්සන්ශකොට භාර ශයන ලය හිටපු විශද්  

කටයුතු අමාතය ගරු රවි කරුණානායක මන්ත්රීවරයාට නශරහිව 

ඉිනරිපත් කර ඇති ශයෝජ්නාව පිළිබඳව මා නිශේයනයක් නිකුත් 

කරන්න කැමැතියි.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා ශයෝජ්නාවට රස්තුත කරුණ 

වූ අමාතය ුරරය ශම් අවස්ාාව වන විට ශනොයරන බැවින් නම 

ශයෝජ්නාව පිළිගැනීමට ව්බතමානශේ ශහාතුවක් ශනොමැති බව ගරු 

සභාවට යන්වනු කැමැත්ශතමි. 

ශම් අවස්ාාශේදී නැවත ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා 

මුලමනට පැමිශණනවා ඇති. 
 

අනතුුව  ු කථානායකතුො මූලාසනගය්ද ඉවත් වූගය්ද, 
නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொசனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்  

[ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  took the Chair. 

 

 ු (ආචාර්ය  සරත් අමුණු ෙ ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் அமுனுகை) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක කාරක සභාපතිතුමනි  අවසාන 

ව ශයන් .යන්න තිශබන්ශන්  ශම් ්්බථික ශලෝකශේ අපි 

යාාවාදීව හිතන්න ඕනෑය .යන නකයි. නිකම් යලහින ශලෝකයක 

ඉඳශගන  සටන් පාඨ ශලෝකයක ඉඳශගන ර ්න විසඳන්න බැහැ. 

අය හැම ශයයකටම තරගයක්! අය අධයාපනය තරගයක්; ශසෞඛ්යය 

තරගයක්. අශක රට ශවන රටව්  නක්ක තරග කරන්න ඕනෑ.  

අශක නවින් ිනසානායක ඇමතිතුමාශගන් අහන්න  අශක ශත් 

විකුණා ගන්න අපි ශමොන තරම් වය විඳින්න ඕනෑය  ශමොන තරම් 

තරගයක් කරන්න ඕනෑය .යලා. ශම්වා .යල ශයයක් යන්ශන් 

නැතුව  ව නයක් .යවන්ශන් නැතුව  සෙරාවක් බලන්ශන් 

නැතුව  ශමශලෝ ශයයක් යන්ශන් නැතුව ඇවි් ලා ශම් ගරු සභාශේ 

කෑ ගහනවා. ශම් තරගය තුළ අශක නිය්පායන යම්.යල ම ලටමකට 

ශගශනන්න අපි ශකොයි තරම් මහන්යල වනවාය? ඒ වාශේම ඊට 

අව ය ූලලය සහාය  සහ අශනකුත් සහායත් ලබා ශයන්න අපි 

මහන්යල ශවන්න ඕනෑ.  

425 426 



පා්බලිශම්න්තුව 

අවසාන ව ශයන් මා ශම් කාරණය .යන්න ඕනෑ. ශම් 
වා්බතාව අනුව අපි යලයයට 4ක පමණ ව්බධනයක් -මා .යන්ශන් 
නැහැ  නය විශිය්ට ව්බධනයක් .යලා. ඒක සෑශහන ව්බධනයක්.- 
ලබා දීලා තිශබනවා. ජ්ාතයන්තර ූලලය අරමුයල සමෙ ගනු-ශයනු 
.රීශම්දී ඉන්ිනයාශේත්  ලාකා ශේත් සාඛ්යා ශ් ඛ්න ශවනස් කළා. 
ඒශකනුත් අපට පාක්වක් වනවා. ඒකට ර ්නයක් නැහැ. අපට 
ශහොඳ අනාගතයකට යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අලුතින් ක් පනා 
.රීම  ඉක්මනින් තීරණ ගැනීම  ඉක්මනින් ක්රියාත්මක .රීම 
අව යයි. ශම් රශ ල ශද්  ශරාමීය න් හැයටයට  ඇත්ත ව ශයන්ම ශම් 
රටට  ්යරය කරන අය හැයටයට අපි ශනොබියව තීරණ ගන්න ඕනෑ. 
රජ්ය .යන්ශන් ශම් රශ ල ජ්නතාව වියලන් ශතෝරා ගත් ්ඩුක්වයි. 
 ඒ ්ඩුක්ශේ තීන්ු  මහ පාශ්බ ඉඳශගන ශවනස් කරන්න බැහැයි 
.යන කරණය .යමින්  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ 
ව න ස්ව් පය අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.14  

 

 ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා (මුාල් රාජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු නිශයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි  අය ිනන ඉිනරිපත් කර 

තිශබන ක්  තැබීශම් ශයෝජ්නාශේ නක කරුණක් ගැන මා මුලින්ම 

.යන්න අව යයි. මුය්  අමාතයාා ශේ 001) වා්බෂික වා්බතාශවහි  

3 4වන පිටුශවහි යක්වන පරිින රජ්ශේ මුළු බැරකම් යළ ශද්ශීය 

නිය්පාිනතශයන් යලයයට  0 ශනොඉක්මවිය යුතු  වත්  නම අනුපාතය 

යළ ශද්ශීය නිය්පාිනතශයන් යලයයට  3.3ක් බව රජ්ශේ 

විගණකාධිපතිවරයාශේ නිරීක්යණවල තිශබනවාය .යලා ක්  

තැබීශම් ශයෝජ්නාශේ සඳහන් ශවනවා. ඇත්තටම ශම් කාරණය 

විගණකාධිපතිතුමාශේ නිරීක්යණවල සඳහන් කර තිශබනවා. 

නමුත් ශ්රී ලාකා මහ බැාකු වා්බතාශේ රජ්ශේ මුළු ණය රමාණය යළ 

ශද්ශීය නිය්පාිනතශයන් යලයයට .9.3ක් ව ශයන් තමයි සඳහන් 

කරලා තිශබන්ශන්. ඒ වාශේම මුය්  අමාතයාා ශයන් නිකුත් 

කරන වා්බතාවන් ගත්තාමත් ඒක ශ්රී ලාකා මහ බැාකුශේ වා්බතාව 

හා සාශකක්යයි. නමුත් විගණකාධිපතිතුමා සඳහන් කර තිශබනවා  

නය යලයයට  3ක් වනවාය .යලා. නයට ශහාතුවක් තිශබනවා.  

2016 දී විගණකාධිපතිතුමා සඳහන් කළා  "රජ්ශේ බැඳුම්කර 

නිකුත් කරනශකොට ඉතිහාසය තුළම නය ශ් ඛ්නගත කශළා ඒශක් 

discount value නකටයි; ඒ .යන්ශන් ලැශබන මුයලටයි. නශහම 

නැත්නම් face value නකට ශනොශවයි; අනාගතශේ ලැශබන 

මුයලට ශනොශවයි" .යලා. නශහම තමයි ිනගටම ඒක ශ් ඛ්නගත 

කශළා. නමුත් ඔහු ශපන්වා ු න්නා  "ඒක ශවනස් කරන්න ඕනෑ. 

අනාගතශේදීත් ඒක බැරකමක් හැයටයට සඳහන් කරලා face value 

නක සඳහන් කරන්න ඕනෑ"යි .යලා. 001) යලට මුය්  අමාතයාා ය 

ඒ විධියට කටයුතු කර තිශබනවා. නමුත් පමගිය ්ඩුක්ව ශම් 

බැඳුම්කර නිකුත් කරනශකොට ඒ බැඳුම්කර ශ් ඛ්නගත කශළා face 

value නකට ශනොශවයි  discount value නකටයි. විගණකාධිපති 

වා්බතාශේ සඳහන් කර තිශබනවා  පමගිය රජ්ය කාලශේදී නිකුත් 

කරපු ඒ බැඳුම්කරත් face value නක අනුව අලුතින් ශ් ඛ්නගත 

කරන්නය .යලා. ශමතැන වැඩි වීමක් නැහැ. .යලම ර ්නයක් 

ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් පමගිය කාලයක යලු   ුම වැරැදීමක් නිසා 

අලුතින් ශ් ඛ්නගත .රීශම් ක්රියාවලියක අපි ශයශයන්න ඕනෑ. 

විගණකාධිපතිතුමාශේ මෙ ශපන්වීම අනුව අපි ශම් වසශ්බදී ඒ 

විධියට ශ් ඛ්නගත කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

අය ිනන ශම් පා්බලිශම්න්තුශේදී රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 

නතුමාශේ ඇමති ුරරශයන් ඉ් ලා අස්  ණා. ශම්ක අය සමාජ්ය 

අගය කරන යලු වීමක් .යලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ශම්ක අශක 

ශද් පාලනශේ නව රවණතාවක්. ශම්ක අලුත් ශද් පාලන 

සාස්කෘතියක මුල .යන කාරණයත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

නක්සත් ජ්ාතික පක්යය රමුඛ් ශම් රජ්ය ශබොශහොම විවෘත 

සමාජ්යක්  විවෘත පාලනයක් ශගනයන්නයි කැපශවලා ඉන්ශන්. 

ලාකාශේ ඉතිහාසශේ කවයාවත් යලු වී ශනොමැති යලු වීම් අය අශක 

රජ්ය යටශත් යලු ශේගන යනවා. අපට සෙවන්න .යලවක් නැහැ. 

"ශවනස ශහොඳයිය?" .යලා මම අහන්න කැමැතියි. "ශවනස 

ශහොඳයිය?" .යලා ඔබතුමන්ලා කලින් ඇහුවා ශන්. "යැන් ශවනස 

ශහොඳයිය?" .යලා මම අහන්න කැමැතියි. 

නයා තාජුඩීන් ාාතනය කළා. නමුත්  තාජුඩීන්ශේ මරණය 

ාාතනයක් .යලා .ේශේ නැහැ; මිනී මැරුමක් .යලා .ේශේ 

නැහැ. 0014 ජ්නවාරි මාශසන් පස්ශසා තමයි ඒක මිනී මැරුමක් 

හැයටයට සඳහන් කශළා. නශතක් ඒක මිනී මැරුමක් ශනොශවයි. 

"ඒක රිය අනතුරක්" .යලා තමයි නයා සඳහන් කශළා. 

"තාජුඩීන්ශේ මරණය ගැන ශසොයා බලා අධිකරණයට අරශගන 

ගිශේ නැත්ශත් ඇයි?" .යලා මම අහන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම  

"ලසන්ත විරමතුාගශේ මරණය ගැන ශසොයාබලා ඒක 

අධිකරණයට අරශගන ගිශේ නැත්ශත් ඇයි?" .යලාත් මම 

අහන්න කැමැතියි. ම්  වාශන් නිවසක් හම්බ  ණා. ඒ නිවසට 

අයිතිකාරශයක් නැතිලු. "ඒ නිවසට ශමොනවය යලු ශවලා 

තිශබන්ශන්?" .යන නකත් මම අහන්න කැමැතියි. ශ්රී ලාකන් 

වනවන් ශසාවයට A350-900 .යන වනවන් යානා - 

 

 ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. J.M. Ananda Kumarasiri to the Chair? 

 

 ු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා (වැවිලි කර්ෝදත 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

I propose that the Hon. J.M. Ananda Kumarasiri do 
now take the Chair. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදි්ද  සභා සම්ෙත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අනතුුව  ු නිගයෝජය කාරක සභාපිනතුො මූලාසනගය්ද 

ඉවත් වූගය්ද   ු ගේ. එම්. ආන්දා කුොරසරි ෙහසතා මූලාසනාරූඪ 
විය. 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த 
குைொரசிறி அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the 
Chair. 

 
 ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ශ්රී ලාකන් වනවන් සමාගමට A350-900 .යන අහස් යාත්රා 

ගත්තා. ඒ අහස් යාත්රා ගන්නශකොට ඒ තීරණය ගත්ශත් ශ්රී ලාකන් 

වනවන් සමාගශම් කා්බයාලය ශනොශවයි. රාජ්පක්යලාශේ නිල 
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නිවසකදී තමයි ඒ තීරණය ගත්ශත්. "ඇයි  ඒක ගැන ශහොයාලා 

බැලුශේ නැත්ශත්?" .යලා මම අහන්න කැමැතියි.  

අය ශමතැනදී දූයණය ගැන කාා කරන්න ශබොශහෝ අය 

ඉක්මන් ශවනවා. ඒ අයශේ වත්කම් බැරකම් රකා  ශහොඳින් 

බලන්න .යලා මම ඔ න්ට .යන්නට ඕනෑ. අධිකරණය වියලන් 

ඒවා ශසොයාශගන යනශකොට ක්  ගිහි් ලා ඉවරයි. ඇයි  නීතිමය 

කටයුතු ශමශහම ක්  ගිහි් ලා තිශබන්ශන් .යන නක අපට 

යැනගන්න ඕනෑ. "නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුව අ නිත් ඒවා ගැනත් 

ඉක්මනට ශසොයා බලන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?" .යන නක අපට 

අහන්න යලු ශවනවා. බැඳුම්කර යලු වීම ගැන ශසොයන්න පත් කළ 

ශම් ජ්නාධිපති ශකොමිසමට ශපන්වපු උනන්ු ව  ශීඝ්රභාවය -අපට 

ඒශක් .යලම ගැටලුවක්  ර ්නයක් නැහැ.- අනිත් වා ා ගැන 

ශසොයා බැලීම සඳහාත් ශයොයන්න .යා අපි ඉ් ලනවා. ඒ වාශේම 

අධිකරණ කටයුතු ශීඝ්ර කළ යුතුයි. නැත්නම් ශම්වා ක්  යමමින් 

යලයටනවා. අධිකරණයට අව ය සම්පත් මිනනම්  විනිමරුවරු වැඩිපුර 

බඳවාගන්න ඕනෑ නම්  ූලලය සම්පත් අව ය නම්  ඒ අක් පාක් 

සම්පූ්බණ කර අධිකරණමය කටයුතු ශීඝ්ර කරන්න ජ්නාධිපතිතුමාට  

අගමැතිතුමාට සහ වියය භාර ඇමතිතුමාට වග කීමක් තිශබනවා. 

නැත්නම් සාධාරණත්වයක් ඉය්ට ශවන්ශන් නැහැ. ූලලාසනාපව  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  සාධාරණයක් ඉය්ට ශවයි .යලා ශම් රශ ල 

ජ්නතාව බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒක ඒ අය බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. නම නිසා ශම් කටයුතු ශීඝ්ර කළ යුතුයි. 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ්්බථිකය ගැනයි අය අපි කාා 

කරන්ශන්. ජ්ාතයන්තර ්්බථිකය  ව්බධනය පහළට වැටී තිශබන 

අවස්ාාශේ  ලාකාශේ යළ ශද්ශීය නිය්පායනය යලයයට 4.4 යක්වා 

ව්බධනය ශවමින් පවතිනවා. ශම් වසශ්බ අශක රශ ල ජ්ල ගැලීම් ඇති 

 ණා; නියෙයක් තිුදණා. නනමුත්  අපි ශම් ්්බථිකය නිවැරිනව 

කළමනාකරණය කරශගන යනවා. හිටපු මුය්  ඇමතිතුමාශේ 

කාලශේදී අශක රශ ල ජ්ාතික ්යායම යලයයට 03.න් ඉහළ ගියා. 

පමගිය ය කශේදී ශම් රශ ල ්යායම පහළට වැටුණා. ඒශකන් 

කාටය පාක්  ශඩු? ගශම් පාසලට යන යරුවාශේ අධයාපනයට 

තමයි පහරක් න් ල  ශඩු. 

වයසට යන ්ච්චිශේ සීයාශේ ශසෞඛ්යයට පහරක් ගැහුශේ 

පමගිය රජ්යයි. නමුත්  0014න් පස්ශසා ශම් රශ ල ්යායම ඉහළ 

ගිහි් ලා තිශබනවා. අපි 0014ට වඩා 001)දී අධයාපනය 

ශවනුශවන් වැය කරපු මුය්  රමාණය වැඩි කරලා තිශබනවා. 

ශමොකය  ්යායම ඉහළට ගිහි් ලා තිශබන නිසා. උද්ධමනය 

001)දී පහළට ගියා. නමුත් ජ්ල ගැලීම් හා නියෙය නිසා ඒක ශම් 

අ රුද්ශද් අපට අභිශයෝගයක් ශවලා තිශබනවා. නමුත්  මුය්  

සැපයුම හරහා අපි ශපොලී අනුපාතය පාලනය කරන්න බැඳී 

යලයටනවා. ශවශළඳ ශපොළ අගයට තමයි විශද්  විනිමය රති තය 

පාලනය ශේශගන යන්ශන්. අය යම්.යල ස්ාාවරභාවයක් 

තිශබනවා. අශරා්  මාසශේ විශද්  විනිමය ශ ායය ශඩොල්බ බිලියන 

4යි. ශම් යැන් ශඩොල්බ බිලියන .ක් ශවලා තිශබනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ගිය සතිශේ අපි හම්බන්ශතොට වරාශේ 

ගිවිමම් අත්සන් කළා. ශම් වසශ්බ අවසානය ශවන්නට රාමශයන් 

ඒ ගිවිමම හරහා පමණක් ශඩොල්බ මිලියන 400ක් විශද්  විනිමය 

ශ ායයට නකතු වනවා. ශම් අ රුද්ය අවසන් ශවන ශකොට තවත් 

ශඩොල්බ මිලියන 400ක් විතර විශද්  විනිමය ශ ායයට ඇතුළත් 

ශවයි .යලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ්යායම් බු  විතරක් 

ශනොශවයි ඉහළට ගිශේ. ්යායම් ශනො වන බු ත් යලයයට 4 .).න් 

ඉහළ ගිහි් ලා තිශබනවා. පමගිය රජ්ය  ණය හරහා තමයි 

්ශයෝජ්නය කශළා. අපි ණය හරහා ්ශයෝජ්නය කරන්ශන් නැහැ. 

ඒක අපි රමරමශයන් අක් කරලා තිශබනවා. පමගිය රජ්ය යළ 

ශද්ශීය නිය්පාිනතශයන් යලයයට .ක් ්ශයෝජ්නය කශළා ණය 

හරහායි. ඒ සාව්බධනය වැඩි කර ගන්නටයි. අපි ඒක යලයයට 4ට 

අක් කරලා  විරැ.යාවත් අක් කරලා තිශබනවා. විරැ.යාව 0014දී 

යලයයට 4.)ක් තිුදණා. 001)දී අපි ඒක 4.4ට අක් කරලා තිශබනවා. 

කාන්තාවන්ශේ විරැ.යාව යලයයට ..) යලට යලයයට . යක්වා අපි අක් 

කරලා තිශබනවා. 001)දී පිට රටව් වල ශසාවය කරන්න ගිය 

කාන්තා පිරිස් අක් ශවලා තිශබනවා. අශක සමාජ් රතිපත්ති නිසාත්  

මැය ශපරිනග පවතින ්්බථික තත්ත්වයන් නිසාත් පිට රටව් වල 

ශසාවය කරන්න යන පිරිස් අක්ශවලා තිශබනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

යැන් අවසන් කරන්න ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා. 

 

 ු ඉරා්ද වික්රෙරත්න ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම අවසන් කරනවා. රැ.යා 

වැඩි  ණා විතරක් ශනොශවයි  අපි ශම් කරශගන යන ක්රියාවලිය 

තුළින් පමගිය අ රුු  ශයශක්දී අපි අත්තිවාරමක් යමාශගන 

තිශබනවා. යැන් අපි ඒ අත්තිවාරම උඩ ශම් ක්රියාවලිය ශගොඩ 

නොශගන යනවා. අය මට අවස්ාාව ලැුදණා මුය්  ඇමතිතුමා 

නක්ක යාපනයට ගිහි් ලා  19 3න් පස්ශසා ඒ රශද් ශේ ශ්බවනවක් 

විවෘත කරන්න. ශමොනවාය අපි කරන්න හයන්ශන්? ලාකාව 

ශලෝකයට සම්බන්ධ කරන්න හයනවා. අපි ඉන්ිනයාව නක්ක  චීනය 

නක්ක  යලාගකපූරුව නක්ක ශවශළඳ ගිවිමම් හයලා මුළු ශලෝකයත් 

නක්කම ශවශළඳ ශපොළක් නි්බමාණය කර ගන්නවා. උතුශ්බ අයට  

යකුශඩු අයට  ලාකාශේ සෑම පළාතකම ජීවත් වන අයට ශම්ක 

අලුත් යවසක් ශවනවා. ඒ නිසා අපි ශම් අවස්ාාශේදී සඳහන් 

කරන්න ඕනෑ  ඉිනරි සති ශයක තුළදී අපි ්යායම් බු  පනත් 

ශකටුම්පතක් ශේන්න බලාශපොශරොත්තු වන බව. ඒ වාශේම  ජීවන 

වියයම අක් කරන ක්රියාවලීන් ගැන ලබන පා්බලිශම්න්තු සතිශේදී 

සාකච්ඡා කරලා රශ ල ජීවත් වන මිනිස්මන්ට සහනයක් ලබා 

ශයන්නත් අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ස්තුතියි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීය ළෙට  ගරු යලයලර ජ්යශකොඩි මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 13ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.0)  

 

 ු සසර ජයගකොඩි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ ගරු 

නලින් බඩුඩාර ජ්යමහ මන්ත්රීතුමා ශම් ගරු සභාව අමතමින් අය 

කරපු කාාව ගැන ශම් ගරු සභාශේ අවධානය ශයොමු කරවනවා. ඒ 

මන්ත්රීතුමා බැඳුම්කර යලද්ධිය පිළිබඳ පරීක්යණ පවත්වන 

ජ්නාධිපති ශකොමියන් සභාව ශවනුශවන් රජ්ශේ සාක්ෂි 

ශමශහයවන යකපුල ය ලිශේරා රජ්ශේ නීතිඥතුමාටත්  යසන්ත 

ශකෝයාශගොඩ රජ්ශේ නීතිඥතුමාටත් අභිශයෝග කරනවා වාශේම ඒ 

රජ්ශේ නීතිඥවරුන්ශේ ශපෞද්ගලිකත්වයටත් මඩ ගහනවා. 

පා්බලිශම්න්තු වරරසායවලට මුවා ශවලා අධිකරණමය බලතල 

තිශබන ්යතනයකට ශමවැනි අපහාසයක් යලු  .රීම  ඒ වාශේම  

සාක්ෂි විමසන රජ්ශේ නීතිඥවරුන්ට අපහාස .රීම  බැඳුම්කර 

යලද්ධිය පිළිබඳ පරීක්යණ පවත්වන ශකොමිසමට අපහාස .රීමක් 
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පා්බලිශම්න්තුව 

.යලායි මම හිතන්ශන්. ඒ නිසා ශමම රකා ය ඒ ජ්නාධිපති 

ශකොමිසශම් අවධානයට ලක් විය යුතු කරුණක් .යලා මුලින්ම 

අපි මතක් කරනවා.  

අපි යන්නවා  රවි කරුණානායක මැතිතුමා සැශලෝලයි ල 

චිත්රපටයක් රෙපෑවා .යලා. ඒක තාවකාලික වින්යනයකට ශහාතු 

ශවන්න ඇති.  

හැබැයි   ඒක  ශබොශහොම තාවකාලිකව යලද්ධ ශවන ශයයක් 

.යලා අපි යන්නවා.  රවි කරුණානායක මැතිතුමා අයහස් රකා  

කරද්ින නක්සත් ජ්නතා නියහස් සන්ධානය නිශයෝජ්නය කරන 

්ඩුක්ශේ පා්බ ්වකාර මන්ත්රීවරුන්ශගන් තුන් ශයශනක් විතරයි 

නයට සහභාගි  ශඩු. ඉතිරි යලයලු ශයනා සභාව ව්බජ්නය කරලා 

තිුදණා. ඒ පිළිබඳව අපට යලයුම් සතුටක් තිශබනවා.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි   අශක රශ ල ජ්ාතික 

ම්බමස්ාානය වන මහ බැාකුවට ශකොයට සාවිධානය ශබෝම්බ 

රහාරයක් න් ල කළා .යලා අපි යන්නවා. ඒ හා සමාන ශවච්  

රහාරයක් තමයි  අය ශවනශකොට මහ බැාකු බැඳුම්කර යලද්ධිය 

හරහා මහ බැාකුවට යලු  කරලා තිශබන අලාභය. රජ්ය නිශයෝජ්නය 

කරන නක්සත් ජ්නතා නියහස් සන්ධානශේ ඇමතිවරශයක් 

.යනවා  නය ට්රිලියන 1000කට වඩා වැඩියි .යලා. රශ ල සමස්ත 

ජ්ාතික ්්බථිකය කඩා වැශටන්න ශමය ශහාතු ශවලා තිශබන බව 

ශකනවා. සමහරුන්ට ශමය ඒ ශගෝ ලන්ශේ වත්කම් නක්ක 

ගත්තාම ලූනු බිකක තරම්ය .යලා අයහසක් ඇති. නයා ශබෝම්බ 

ගහලා මහ බැාකුව කඩා වැශටද්ින ශකොයට සාවිධානය ්රක්යා 

කළා වාශේ  මහ බැාකුවට ශයවැනි ශබෝම්බය න් ල කරලා මහ 

බැාකුව සහ රශ ල ජ්ාතික ්්බථිකය කඩා වැශටද්දී  විපක්ය නායක 

සම්පන්යන් මහත්තයා අය නක්සත් ජ්ාතික පක්යයත් නක්ක නකට 

නකතු ශවලා වි ්වාසභාග ශයෝජ්නාවට විශරෝධය පළ කරනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් අපට බරපතළ කනගාටුවක් තිශබනවා. ශම් 

්රක්යා කරන්ශන් කාවය  කාත් නක්කය ඉන්ශන් .යන කාරණය 

ශමයින් අපට ඉතාම පැහැිනලිව ශකනවා.  

අය රවි කරුණානායක මැතිතුමාශේ ඇ ශේ ගහලා රජ්යට ශම් 

ර ්නශයන් ශබ්ශරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. බැඳුම්කර යලු වීම ඊට 

වඩා බරපතළයි. රශ ල සමස්ත ජ්ාතික ්්බථිකයට නය බලපෑවා. 

රාම වරට බන්ු ල වනණව්බධන මැතිතුමා බැඳුම්කර යලද්ධිය 

පිළිබඳව අයහස් පළ කරද්දී අගමැතිතුමා .ේශේ ශමොකක්ය?  

අගමැතිතුමා .ේවා  "bonds ය  bonds ශනොශවයි  ශම්වා ශේම්ස් 

ශබොන් ස් වාශේ ඔයශගෝ ලන් කාා කරන්ශන්" .යලා. අය වන 

විට රටට ශවච්  ූලලය අලාභය පිළිබඳ යාා්බාය  ශකශමන් 

ශකශමන් පැහැිනලි වනවා. යලරිශකොශත් නිශයෝජිතයන් .හිප 

ශයශනක් යාලා ශබොරු පරීක්යණ ශකොමිසමක් පත් කළා. 

අගමැතිතුමා ශමම ූලලය වා ාශේ පළමුශවනි කාරණය විධියට 

කශළා  මුය්  අමාතයාා ය යටශත් තිුදුම මහ බැාකුව නතුමා 

යටතට ගැනීමයි. නයා පටන් රශ ල සමස්ත ජ්ාතික ්්බථිකශේ කඩා 

වැටීම ්රම්භ  ණා. නම නිසා රජ්යට ශම් වගකීශමන් මිශයන්න 

පුළුවන්කමක්  නැහැ. රටට අහිමි ශවච්  ශම් අලාභය නැවත අය 

කර ගන්න රජ්ය කටයුතු කරන්න ඕනෑය .යලා අපි .යනවා. ඒ 

වාශේම රටට ශවච්  මුළු ූලලයමය අපරාධයට රජ්ය වගකීම භාර 

ගන්න ඕනෑ. ඒ මුය්  නැවත ලබා ගන්න රජ්ය කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ. නශහම  ශණොත් තමයි රටට යහපතක් යලු  ශවන්ශන්. යලද්ධ 

කරන්ශන් ශමොකක්ය? නක පැත්ත.න් යලයලු වියයම් කපා හරිනවා. 

මහ බැාකු බැඳුම්කර ශකොමිසශම් සභාපතිතුමාම .යනවා  යු,වම් 

පමුුමවන්න ඔ න්ට හැ.යාවක් නැහැ .යලා. අය යලද්ධ ශවන්ශන් 

යු,වම් පැමිණවීමක් ශනොශවයි. හැබැයි  විම්බ නය සා්බාකව යලද්ධ 

ශවලා තිශබනවා. හැබයි  ශම් යවසව්ල විට කන අයට යඩ ගහනවා; 

විට කන අයට නක් යානවා. හැබැයි  රට කන න න්ට නක් නැහැ; 

රට කන න න්ට වගකීම් නැහැ. බරපතළම කනගාටුව නයයි. රශ ල 

ජ්ාතික ්්බථිකය කඩා වැටීම යලද්ධ ශවනශකොට ්ඩුක්ව 

කරන්ශන්  ශම් රශ ල ජ්නතාවට සපයන අතයව ය ශසාවාවන්වල 

වියයම් කපා හැරීමයි.   

ම ශේ කාාවට කලින් ඉරාන් විරමරත්න රාජ්ය අමාතයතුමා 

කාා කළා. මම යන්ශන් නැහැ  ශම් මහ ශපොශළොශේ ඉඳන්ය නතුමා 

කාා කශළා .යලා. නතුමා .යනවා  අධයාපනයට මුය්  වැඩිශයන් 

ශවන් කළා ලු. අශත් පත්තුශවන ශබොරු .යන්ශන්. අය විවායය 

තිශබන්ශන් මහ බැාකු වා්බතාව පිළිබඳවයි. 001) ව්බයශේ 

අධයාපනය සඳහා රුපිය්  බිලියන 003ක් ශවන් කළා. සතය 

වියයම කීයය? ඇත්තටම වියයම් කරලා තිශබන්ශන්  රුපිය්  

බිලියන )4යි. ඒ .යන්ශන්  වියයම් ශනොකළ මුයල රුපිය්  

බිලියන 13 යි. නතුමන්ලා ශබොරු සාඛ්යා ශ් ඛ්න ඉිනරිපත් 

කරන්ශන්. රුපිය්  බිලියන 13 ක් වියයම් කරලා නැහැ. ඒ 

.යන්ශන්  රගතිය යලයයට 30යි. හරි නම් අධයාපන ඇමතිවරයාත් 

ඉ් ලා අස් ශවන්න ඕනෑ. "ළෙම පාසල-ශහොඳම පාසල" .යලා 

වයාපෘතියක් පමගිය කාලශේ පටන් ගත්තා. අශක පළාත්වල .යලම 

පාසලක් හැශයන්ශන් නැහැ. අය ඒවාට මුය්  රතිපායන නැහැ. ඒ 

නිසා තමයි අය නතුමා  පුණයායතනවල පිා කැටවලට වැශ  

ශයන්න යන්ශනත්. ඒ නිසා තමයි අය අධයාපන ඇමතිතුමාට නමක් 

පටබැඳිලා තිශබන්ශන්. අය රශ ල මිනිස්ම අධයාපන ඇමතිතුමාට  

.යන්ශන්  "අගමැතිතුමාශේ පිාකැශ ල" .යලායි.  

රශ ල අතයව ය වියයම්වලට මුය්  අය ශවන් කරන්ශන් නැහැ. 

අධයාපන වියයම් රාශයෝගිකව යලද්ධ කරන්ශන් නැහැ. ඒවා කපා 

හැර තිශබනවා. ඇස්තශම්න්තුගත මුය් වලින්  යලයයට හැටඅටක් 

අධයාපන අමාතයාා යට දීලා නැහැ. අය රශ ල අධයාපනශේ 

ස්වභාවය  ඒකයි.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි   යැන් නතුමන්ලා පරසක්වල 

ගහනවා රශ ල ්යායම වැඩි ශවලා .යලා.  ශකොශහොමය රශ ල 

්යායම වැඩි ශවන්ශන්? රශ ල මිනිමන්ශේ බු  බර වැඩි කරලා 

තමයි ්යායම වැඩි කර තිශබන්ශන්. රශ ල නිය්පායනවලින් 

්යායම වැඩි කර නැහැ. රශ ල මිනිමන්ශේ ශපොක ල නකට ත ලටු 

කරලා තමයි අය ්යායම වැඩි කරශගන තිශබන්ශන්. 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ්ඩුක්ව පුරාශේරු ගහලා ශද්ශීය 

්යායම් පනත් ශකටුම්පත ශගනාවා. ශද්ශීය ්යායම් පනත් 

ශකටුම්පත ්ඩුක්රම වයවස්ාාවට පටහැනියි .යලා  ඒකාබද්ධ 

විපක්යය නිශයෝජ්නය කරමින් මාත්  ගරු බන්ු ල වනණව්බධන 

මන්ත්රීතුමාත් ශශ්රාය්ඨාධිකරණයට ගිහින් ඒ පනත් ශකටුම්පත 

අභිශයෝගයට ලක් කළා. ගරු කාානායකතුමා ශම් ගරු 

පා්බලිශම්න්තුශේදී ශශ්රාය්ඨාධිකරණශේ තීන්ු ව නිශේයනය කළා  ඒ 

නක් වගන්තියක් සඳහා තුශනන් ශයකක ඡන්යයක් වාශේම ජ්නමත 

වි ාරණයක්  ඕනෑ .යලා. ඒ වාශේම සමහර වගන්ති 

සම්බන්ධශයන් විශ ාය බහුතර ඡන්යයක් ඕනෑය .යලා 

ශශ්රාය්ඨාධිකරණය  අ්බා නිපවපණය දීලා තිශබනවා. ශම් බු  පනත් 

ශකටුම්පත හරහා අශක රශ ල ජ්නතාව තව තවත් කබශලන් ලිපට 

ඇය යමනවා. යලයලු වෘත්තිකයන්ට යලයයට 0) යක්වා බු  බර 

පටවන්නට කටයුතු කරනවා.  මහින්ය රාජ්පක්ය මැතිතුමාශේ 

කාලශේදී පුණයායතනවලට තිුදුම බු  නියහස  කලාකරුවන්ට 

තිුදුම බු  නියහස  ඒ යලය් ලම ශමමඟින් අහිමි කර  යමනවා. 

රශ ල යලයලු ජ්නයාශගන්  බු  ්යායම් නකතු කර ගැනීම තමයි අය 

්ඩුක්ශේ නකම ක්රියාකලාපය ශවලා තිශබන්ශන්. රට තුළ 

නි ්චිත ්්බථික වැඩ පිළිශවළක් නැති පාපය අය අපි රටක් විධියට 

ුදක්ති විඳිනවා. ඒ නිසා  තමුන්නාන්ශසාලා .යන පුරසාරම 

ශනොශවයි ශම් රශ ල යාා්බාය ශවන්ශන්.   

අය මහ බැාකු වා්බතාව පිළිබඳව පැවැත්ශවන ක්  තැබීශම් 

ශයෝජ්නාව ගැන සාකච්ඡා කරන ශවලාශේ අපි යන්නවා   

431 432 

[ගරු  යලයලර ජ්යශකොඩි  මහතා  
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රුපියශ්  අගය යවයලන් යවස අක්ශවන බව. ශඩොලරශේ මිල  

රුපිය්  144 යක්වා ඉහළ යනවා. අය ණය  ශපොලිය ගැන කාා 

කරන උයවිය ශම් රටට කර තිශබන ජ්ාතික අපරාධය  බලන්න. 

0014 ව්බයශේදී රුපියල අවභාවිත වීම නිසා ණය සහ ණය ශපොලී 

සඳහා බිලියන 0 4ක් අපට වැඩිපුර ශගවන්නට ශවලා තිශබනවා. 

බිලියන 0 4ක්!  001) ව්බයශේ රුපිය්  බිලියන 1 )ක් ණය සහ 

ණය ශපොලී  සඳහා වැඩිපුර ශගවන්න යලද්ධ ශවලා  තිශබනවා. ණය 

්්බථිකයක් ගැන කාා කරන රටක රුපියල  කඩා වැශටනශකොට  

ඒ  අනුව ණය සහ ශපොලී අනුපාතයත් වැඩි ශවනවාය .යන නක 

ශයශක් පන්තිශේ ළමශයක්  ණත් යන්නවා. ගරු රවි 

කරුණානායක මැතිතුමා මුය්  ඇමතිකම භාර ගත් ශවලාශේ 

.ේවා  මාස තුනක් ඇතුළත රුපිය්  130ට ශඩොලරශේ මිල  

ස්ාාවර කරනවා  .යලා. නතුමා ගැන මම කාා කරන්න යන්ශන් 

නැහැ.  

නතුමා ගැන කාා .රීම අව ය ශවන්ශන් නැහැ. ශම් රටට 
ශවච්  අපරාධය බලන්න. මාස තුනක් ඇතුළත රුපිය්  130ට   
ස්ාාවර  කරනවාය .යපු ශඩොලරශේ  මිල අය රුපිය්  144 යක්වා 
වැඩි වී තිශබනවා. ඒ අනුව ණය සහ ශපොලියත් වැඩි ශවනවා. ශම් 
්ඩුක්ශේ වැරින  ්්බථික ක්රියා පිළිශවත නිසා ශම් රශ ල ණය 
ශයවනණ ශතවනණ ශවලා තිශබනවා. රටට යරා ගන්නට බැරි ණය 
උවනලක  පැ ටශලන්න ශහාතුව රුපියල අවරමාණ .රීමයි. ඒ නිසා 
අපි අශකක්යා කරපු සාව්බධනය යලද්ධ ශවලා නැහැ. අශක 
කෘෂික්බමාන්ත නිය්පායන අපනයනය යලයයට තුන.න් කඩා 
වැයටලා තිශබනවා. අශක රටට ්ශේණික ශවච්  කුළුබක් ඇතුළු 
අශනකුත් අපනයන නිය්පායන යලය් ලම කඩා වැශටමින් 
පවතිනවා.  කා්බමික අා ශේ අපනයනය සඳහා  අය ්ශයෝජ්කයන් 
නන්ශන් නැහැ. අශක රශ ල ජ්ාතික ්්බථිකශේ යලයයට 40න් විශද්  
් ශයෝජ්න පහළට බැහැලා තිශබනවා  ශම් මහා බැාකු වා්බතා  
අනුව.  

්ශයෝජ්කයන් නන්ශන් නැති රටක් බවට අශක රට 
පරිව්බතනය ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා නක පැත්ත.න් රශ ල 
සමස්ත ජ්ාතික ්්බථිකය කඩා වැශටනවා. විගණකාධිපතිතුමාශේ 
වා්බතා අනුව  යලයයට ..4ක් තිුදුම සාව්බධන ශේගය තමයි යලයයට 
4ට පහළට බැහැලා තිශබන්ශන්. මහ බැාකු වා්බතාව නම් .යනවා  
0014 සාව්බධන ශේගය යලයයට 4ක් තිුදණා .යලා. 001) 
ශවනශකොට ඒක යලයයට 4.4ට අක් ශවනවා.  න්ද්රිකා මැතිනියශේ 
කාලපරිච්ශේයශයන් පම -අ රුු  14ට  1)ට පම-  ඉතිහාසශේ රාම 
වතාවට  ඒක පුද්ගල ්යායම පහළට බහිනවා. ඒක පුද්ගල 
්යායම පහළට බහිනවා නම්  විශද්  ්ශයෝජ්න කඩා වැශටනවා 
නම්  විශද්  සාචිත කඩා වැශටනවා නම්  අපනයන ්යායම කඩා 
වැශටනවා නම් ්නයන වියයම වැඩි ශවනවා. ඒ අනුව  අය 
ශවනශකොට අශක ්නයන වියයම  යලයයට 10.0.න් වැඩි ශවනවා. 
්නයන වියයම වැඩි ශවනශකොට සකල විධ භාඩුඩ අශක රටට 
්නයනය කරන ්්බථිකයක් තුළ නහි බර වැශටන්ශන් කාටය? ඒ 
බර වැශටන්ශන් ශම් රශ ල අහිාසක පාරිශභොගිකයන්ටයි. ඒ අනුව 
අය වන විට රශ ල සමස්ත ්්බථිකයම විනා  කරලා  කුක්ප ලටම් 
කරලා තිශබනවා.   

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  අය රවි කරුණානායක 
මහත්තයා billy boy ශකශනක් කරලා තිශබනවා. තමුන්ශේ 
ශනොහැ.යාව  අගමැතිතුමාශේ ්්බථික ය්බ නශේ වැරැිනභාවය  
රශ ල සමස්ත ්්බථිකශේ කඩා වැටීම රවි කරුණානායක 
මැතිතුමාශේ පියටන් යාලා 'ශයාක' ශවන්න තමුන්නාන්ශසාලාට 
පුළුවන්කමක් නැහැ.  බැඳුම්කර ශකොමිසම හරහා නළිශවන 
සතයය   රටට ශවච්   ූලලය අලාභය රටට නැවත අය කර ගන්න 
පුළුවන් හැ.යාවක් තිශයනවා.  

ජ්නවාරි 0  ශවනි යා ඇති ශවච්  ශද් පාලන  ශවනයලන් 

පස්ශසා  යලාගකපූරු ජ්ාතිකශයකු වූ අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් මහ බැාකු 

අධිපතිවරයා බවට පත් කරනවා. ඔහු තමයි ඒ ශවනසට අව ය 

මුය්  ්ශයෝජ්නය කරන්ශන්.  ඒ මුය්  කාපු අය තමයි අය ශම් 

්ඩුක් පක්යශේ ලැගශගන ඉන්ශන්. ඒ නිසා රජ්යට නයින් 

ගැලශවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ බව රකා  කරමින් ඔබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ ශවනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  හ්බය ය යල් වා නිශයෝජ්ය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.40  

 

 ු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා සල්වා ෙහසතා (ජාිනක ප්රිනපත්ින හසා 

ආර්ථික ක යුතු නිගයෝජය අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - மதசிய 

தகொள்மககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் பிரதி 

அமைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශබොශහොම ස්තුතියි.  

2014 මා්බතු 01 ශවනි යා  "ින අයිලන් " පත්තශරන් උපුටා 

ගැනීමක් කරන්න මම කැමැතියි. It states, I quote: 
 
“The UNP first raised this issue in early 2012 and followed up 
during the year and then throughout 2013 both inside and out of 
Parliament. On my continued insistence as a member of the 
Committee on Public Accounts (COPA), the EPF was summoned to 
Parliament in early February, 2013 for the first time in six years to 
examine its accounts up to 2010. However, the Committee was 
abruptly adjourned before the substantial issues of fraud were taken 
up.  
 
It is deeply regrettable that the EPF has not returned to complete the 
COPA investigation for over one year notwithstanding numerous 
reminders submitted to the COPA Office chaired by a Cabinet 
Minister. In true democracies, Parliamentary Committees are not 
chaired by Cabinet Ministers but by the Opposition; and even in Sri 
Lanka that was the practice under the previous UNP Government. 
On behalf of the millions of employees of the private sector, the 
UNP demands that the EPF urgently submit its accounts for 2011 as 
well as for 2012, and take necessary steps to have the 2013 
accounts submitted on time. We also demand that the abruptly 
adjourned investigation be re-summoned without further delay.”  

ශමශහම .යන්ශන් 0014 මා්බතු මාසශේ 01වන යා. ශමොකක්ය 

ශම් .යන්ශන්? ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  000) ඉඳලා  

0013 වන තුරු මහ බැාකු නිලධාරින් COPE නකට තියා 

පා්බලිශම්න්තුව පැත්ත පළාතටවත් ්ශේ නැහැ. නන්න .යලා 

කාා කළා; ලියුම් ගැහුවා. ඒත් ්ශේ නැහැ.  ඔය මහ බැාකු 

නිලධාරින් අ රුු  හයක් EPF නක ගැන .යන්න ්ශේ නැහැ. 

අ රුු  හයක් නිවා  කබ්රා්  පා්බලිශම්න්තුවට ්ශේ නැහැ. 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඉතින් ර ්න අහන්ශන් 

ශකොශහොමය? ශකෝ  බලය? ශකෝ  රජ්ාතන්ත්රවායය?  ක ය 

ඒකාධිපතියා?  හරි  ශමතැන ර ්නයක් යලද්ධ ශවලා තිශබනවා. ඒ 

ගැන COPE නශකන් විභාග කළා; ඒක හැමයාම රැස ් ණා; මාත් 

සහභාගි  ණා. නතැන ගැටලුවක් තිශබනවාය .යලා අපි යලයලු 

ශයනා අත්සන් කළා. ඊට පස්ශසා ඒ කාරණය විම්බ නය කළා;  

මහ බැාකුශේ අධිපතිවරයා ඒ කාරණය සීඅයිඩී නකට යැම්මා; ඒක 

නීතිපතිට ගියා; යැන් නක් යානවා; නක් අහනවා. අය ඒ ගැන හිටපු 

මුය්  ඇමතිවරයා ඉ් ලා අස ්ශවලා. හැබැයි ශම් රට යැන ගන්න 

ඕනෑ  මහින්ය රාජ්පක්යශේ ්ඩුක්ව කාලශේ අ රුු  හයක් 

තිස්ශසා ශම් පා්බලිශම්න්තුවට ඔය මහ බැාකු නිලධාරින් ්ශේ 

නැහැ .යන කාරණය. පා්බලිශම්න්තුව අහපු නක ර ්නයකටවත් 

433 434 



පා්බලිශම්න්තුව 

නිවා  කබ්රා්  පිළිතුරු ු න්ශන් නැහැ. ඔහු පා්බලිශම්න්තුව පැත්ත 

පළාශත් ්ශේ නැහැ. නත් අය තමුන්නාන්ශසාලා ශමතැන 

රජ්ාතන්ත්රවායය ගැන කාා කරනවා. 

ශකෝ  නයා රජ්ාතන්ත්රවායය තිුදණාය? ූලලාසනාපව  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  ශම්ක තමයි අපට ශවලා තිුදුම  ාපය. ශම් මහ 

බැාකුශේ අ්බා සාධක අරමුයශ්  කරපු වා ා පිළිබඳව මම 0010 

ව්බයශේ ඉඳලා කාා කළා. මහ බැාකුශේ නිවා  කබ්රා් ලා ගහපු 

ගැහිලි ගැන මම කාා කළා. ශකොශහොමය pump and dump කශළා  

කාත් නක්කය වැඩ කශළා  ශකොශහොමය "කුකුළු ශකොටුව" 34 ඉඳලා 

300ට ශගන ගිශේ   ශකොශහොමය අ්බා සාධකය වි.ුමශේ .යන 

ශම් යලයලුම ශද් ගැන කාා කළා. බිලියන නකහමාරක් ශහොරකම් 

කරපු හැයට කාා කළා. Laugfs Gas නක  ගලයාරි ශහෝටලය  

Ceylon Grain Elevators නක  Raigam Salt නක .යන ශම්වා 

ඔක්ශකෝම මා්බගශයන් මහ බැාකුව නයා ශහොරකම් කරපු හැයට කාා 

කළා. හැබැයි  අපි ගිරිය යයටන් ශ්  නනකම් කාා කළාට  ශම් 

පා්බලිශම්න්තුවට බැරි  ණා මහ බැාකුශවන් ශගන්වලා ර ්නයක් 

අහන්න. නිවා  කබ්රා්  COPA නකට ්වා. නයා  0013දී ශම් 

හායයා COPA නකට ්ශේ පළමුවැනි වතාවට. 000) ඉඳලා මහ 

බැාකුශේ යලයටයා. 0013දී  COPA නකට ඇවි් ලා මෙදී නැඟිටලා 

ගියා. ර ්නයට පිළිතුරු ශයන්ශන් නැතුව නැඟිටලා ගියා. මම 

සාමාජිකශයක් හැයටයට ලියුම් විස්සක් විතර ලිේවා  ඔහුව 

ශගන්වන්න .යලා. ්ශේ නැහැ. මශේ පරණ e-mailවලින්  මම 

ශසොයා ගත් නක ලියුමක් තිශබනවා. 0013 ව්බයශේදී මම ශම් ලියුම 

ලියා තිශබන්ශන්  COPA නශක් officer in chargeට. නහි මා 

ශමශසා සඳහන් කර තිශබනවා. “Dear Madam, it has been more 

than three months since the last e-mail. I cannot continue to 

send your office reminder after reminder. It is now more than 

one year that they were supposed to be re-summoned the 

very next day.”  ඊළෙ යවශසා නනවා .යලා මාස 13කට නැවත 

්ශේ නැහැ. ඇවි් ලා ශමොකය කශළා? නැඟිටලා ගියා. ර ්න 

අහන්න ශකෝ  අවස්ාාවක්? නමුත් ශම් ්ඩුක්ව යටශත් හැම යාම 

COPA නක රැස් ණා; හැම යාම ර ්න ඇමවා. ර ්න අහලා COPA 

නශක් යලයලු මන්ත්රීවරුන් ඒකමතිකව අත්සන් කළා. ඕකට තමයි 

රජ්ාතන්ත්රවායය .යන්ශන්  ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි 

මනි්  හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීවරයාව COPA  නශක් සභාපති කරලා 

ශම් investigation නක කළා. නමුත් ශමපමණ කාලයක් ශම්ක 

 ශඩු නැහැ. ඇමතිවරු ඉ් ලා අස් ශවනවා තබා  

ඇමතිවරශයකුශගන් ර ්නයක් අහන්න අපට හැ.යාවක් තිුදශඩු 

නැහැ.  

නයා සරත් ශෆයිොන්ශසාකා මහත්මයාව සශතක් වාශේ ඇයශගන 

ගිහි් ලා ූලක්ශේ යැම්මා. නතුමා ශකොට කලිසමක් සහ ටී ය්බ ල 

නකක් ඇඳශගන හියටශේ. මම නතුමා බලන්න හිර ශගයරට ගියා. ඊට 

පමව අපි උද්ශාෝයණය කරන්න ගියා. අපිට ගැහුවා; අශක වාහන 

ගිනි තිබ්බා; අපිව නළවා ශගන ගියා. ශමොකය  ශඩු? .යල ශයයක් 

 ශඩු නැහැ. ඒක තමයි නයා තිුදුම රජ්ාතන්ත්රවායය. ශවඩි තිබ්බා; 

මිනී මැරුවා; ශපොලුවලින් ගැහුවා; අත-පය කැක්වා; TV 

stationsවලට ශබෝම්බ ගැහුවා; යලරස නාළිකාවට ශබෝම්බ ගැහුවා; 

ගිනි තිබ්බා. .යල ශයයක්  ශඩු නැහැ; .යලම ශයයක්  ශඩු නැහැ. 

ග්රීක බැඳුම්කර ගැහුවා  .යල ශයයක්  ශඩු නැහැ. ශහජින් ගිවිමම 

ගැහුවා  .යල ශයයක්  ශඩු නැහැ. අන්න ඊශේ-ශපශ්බයා තුන්වැනි 

නක්වත් පැරු ණා. ශකෝයට කීයක්ය? ඇශමරිකානු ශඩොල්බ මිලියන 

යලය ගණන්වලින් ්ඩුක්වට පාක්  ණා. .යල ශයයක් කශළා නැහැ. 

.යලම ශයයක්  ශඩු නැහැ. ඔන්න  ඔශහොම රජ්යක් තමයි නවකට 

තිුදශඩු. අය ශම් ශවනසක් යලද්ධ ශවලා තිශබනවා. ඇමතිවරයාට 

කාා කරලා ඇමතිවරයාශගන් ර ්න කරනවා. නතුමා අය ඉ් ලා 

අස් ශවලා තිශබනවා. ශමශහම ශද්ව්  ඒ කාලශේ යලු   ශඩු 

නැහැ.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  මහ බැාකුව ගැන කාා 

කරන්න ශගොඩාක් ශද්ව්  තිශබනවා. වෘත්තීය සමිති 13ක් - මට 

හරියටම ගණන මතක නැහැ. - නකතු ශවලා  නක්වක් යැම්මා. 

ශමොහාන් පීරිස් ශමොකක්ය කශළා?  නක්ව වියල කළා විතරක් 

ශනොශවයි  ඒ මිනිස්මන්ශේ මුහුණට හිනා  ණා. "ශම්වා ගැන 

ඔශහාලා යන්නවාය?" .යලා ඇහුවා.  නමුත් නයාශේ නෑශයෝ නකතු 

ශවලා pump and dump කළා.  මම වගකීශමන් ශම්වා .යන්ශන්. 

අක්වට අරශගන වැඩිශයන් වික්කා. ඒකට ශබොශහෝ ශයනා 

නකතුශවලා හියටයා. මහ බැාකුව ඇතුශළා  ඉඳලාම තමයි ශම් යලයලු 

ශද් යලද්ධ  ශඩු. නමුත් අපි මන්ත්රීවරුන් හැයටයට  ශම් ගරු සභාශේ 

දී අශක ව න  ත පහකටවත් ගණන් ගත්ශත් නැහැ.   මහ බැාකුව 

අ රුු  හයක් අ්බා සාධක අරමුයශ්  accounts  ඉිනරිපත් කශළා 

නැහැ. ඒවාට උත්තර ශයන්ශන් ක ය? නයා අපි ඒවා ඇහුවා. අපට 

"කට වහගන්න" .යලා .ේවා. අය හිතන්න පුළුවන්ය? අ රුු  

හයක් අ්බා සාධක අරමුයශ්  accounts  ඉිනරිපත් කශළා නැහැ. 

නවැනි තත්ත්වයකයි තිුදශඩු. නතැන් යලට අය යක්වා  ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන් මහා ශලොකු විප්බයාසයක්. මහ බැාකුශේ වා්බතා ගැන 

අපට කාා කරන්න පුළුවන්; රශ ල ්්බථිකය ගැන කාා කරන්න 

පුළුවන්. ඒවා ගැන මම ශවනත් ශවලාවක කාා කරන්නම්. නමුත් 

අය උද්ගතශවලා තිශබන තත්ත්වයත් නක්ක ඒ සම්බන්ධශයන් 

කාා කළ යුතුයි .යලා මා ක් පනා කළා.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා.  

 
 ු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා සල්වා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශහොඳයි.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම්වා ගැන ශසොයන්න ඕනෑ. 

ශම් යලයලු ශද්ව්  ගැන ශසොයන්න ඕනෑ.  ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශකොමිසමක් පත් කරන්නය .යලා අය මම ජ්නාධිපතිවරයාශගන් 

ඉ් ලනවා.  පා්බලිශම්න්තුශේ හැන්සා  වා්බතාශේ තිශබන  මම 

ඉිනරිපත් කළ යලයලු කාරණා අරගන්න. මම පා්බලිශම්න්තුව 

ඇතුශළාත්  පා්බලිශම්න්තුශවන් පිටතත් ශම් සම්බන්ධශයන් 

ශබොශහෝ විස්තර කාා කර තිශබනවා. ඒවා සම්බන්ධශයන් පක්ය 

ශේයය.න් ශතොරව වෘත්තීය සමිති නක් යමලා තිශබනවා. ශකොළඹ 

ශකොටස් ශවශළඳ ශපොශළා pump and dump කශළා ශකොයි 

්කාරයටය? නතැනත් අය ශ ෝයනාවට ලක්ශවලා ඉන්න 

පුද්ගලශයෝම තමයි හියටශේ. අපට .යල මිනිශහක් ශබ්රන්න ඕනෑ 

නැහැ. ඒ  පුද්ගලයාම තමයි නයාත් ඔය වැශ  කශළා. ඒවා 

ශසොයන්න. ජ්නාධිපතිතුමනි   ඒ සඳහා විශ ාය කමිටුවක් පත් 

කරන්න.  Presidential Commission  නකක් පත් කරලා  0010 

ඉඳලා 0014 යක්වා මහ බැාකුශේ ශකරුුම ශසොරකම් යටක 

ශසොයන්න. ශම් Treasury Bond  ගනු - ශයනුව නන්න කලින් 

සමන් කුමාරලාත් නක්ක ඔය ක ලයටයම නකතුශවලා තමයි stock 

market  නශක් ඔය වැශ  කශළා. අර ශලොරි  යටප්බ තිුදණාය .යපු 

හායයා. නකම combination නක තමයි නයත් හියටශේ  ූලලාසනාරු  

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  නම combination  නකම තමයි අයත් ඉන්ශන්. 

ශවළඳ ශපොළ විතරයි ශවනස් ශවලා තිශබන්ශන්. නයා ඒ පැත්ශත් 

අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් හියටශේත් නැහැ; රවි කරුණානායක හියටශේත් 

435 436 

[ගරු  (් ා්බය  හ්බය ය යල් වා  මහතා  
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නැහැ. නයා හියටශේ ශවනත් ක ලයටය. නයා අජිත් නිවා  කබ්රා්  

තමයි මහ බැාකුශේ අධිපති   මහින්ය රාජ්පක්ය තමයි මුය්  ඇමති. 

ඔේ   අජිත් නිවා  කබ්රා්  තමයි මහ බැාකුශේ අධිපති ව ශයන් 

යලයටශේ.  මහින්ය රාජ්පක්ය තමයි මුය්  ඇමති. නතුමා නවකට ගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා. ඒවා ගැන ශසොයන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඇයි ඒවා 

ගැන ශසොයන්න  Presidential Commission නකක් පත් කරන්න 

බැරි? [බාධා .රීමක්    ඒක තමයි මම ජ්නාධිපතිතුමාට .යන්ශන්. 

මම වගකීශමන් .යනවා. ජ්නාධිපතිතුමනි  ඒකටත් ජ්නාධිපති 

ශකොමිසමක්  පත් කරන්න. නයා කරපු ඒවාත් ශසොයන්න.  

 
 

 ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජිත් ය ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා  point of Order  නකක් 

ඉිනරිපත් කරනවා. 

 
 ු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා සල්වා ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මශේ කාාව මම අවසන් කරනවා. ූලලාසනාපව  ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  මම .යන්ශන් ක රු හරි යම් .යල වැරැද්යක්  

ශසොරකමක් කර තිශබනවා නම් අ් ලලා ූලක්ශේ යමන්න ඕනෑ 

.යන නකයි. .යල ශකශනකුව ශබ්රන්න අපි උත්සාහ කරන්ශන් 

නැහැ.  

නමුත්  ඒක නක කාලයකට විතරක් ශනොශවයි. නයා ඉඳලා 

කරපු ශද්ව්  අපි ශහොයන්න ඕනෑ. නශහම ශහොයලා ඒ අයට  

යු,වම් කරන්න ඕනෑ. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාශේ point of Order නක ශමොකක්ය? 

 
 ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

බම්ුද ගහන්න යැ. 

 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නශහම කාා කරන්ශන් නැහැ ශන්  ශම් සභාශේ. 

ගරු නවින් ිනසානායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි යහයක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.භා. 4.44  

 
 ු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා (වැවිලි කර්ෝදත 

අොතයතුො  
(ைொண்புைிகு நவின் திஸொநொயக்க - தபருந்மதொட்டக் 

மகத்ததொழில் அமைச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  අනාගත මුය්  

ඇමතිවරශයකුශේ කාාශවන් පමව ව න සව්් පයක් කාා 
.රීමට අවකා  ලබා දීම ගැන මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

විශ ායශයන්ම  නතුමා ්ශේගශීලීව කාා කළා. නතුමාශේ 
අයහස්වලට යම් කරුණක් නකතු කරන්නට මමත් කැමැතියි.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  අජිත් නිවා  කබ්රා්  
මැතිතුමාශේ නාගි  ශිශරෝමි විරමයලාහ තමයි මහින්ය රාජ්පක්ය 

මැතිතුමාශේ කාලශේ ප්බපුවව්  ශරයරීස් සමාගශම් 

අධයක්යවරියක් හැයටයට කටයුතු කශළා. නහි අධයක්යවරියක් 
ව ශයන් ශිශරෝමි විරමයලාහ මැතිනිය යලයට කාලය තුළ කබ්රා්  

මහතාට යම් .යල බලපෑමක් කළාය  නැද්ය .යලා අපි යැන ගන්න 
කැමැතියි. ශම් රශ ල ඉතිහාසශේ  19 .දී ගාමණී ජ්යූ රිය 

මැතිතුමා ඉන්ු -ලාකා ගිවිමමට විරුද්ධව හඬක් නෙලා නතුමා 
ඉ් ලා අස ් ණා. නයින් පමව අය  අශක නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ 

උප නායක රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉ් ලා අස ්  ණා. අපි 

නතුමාට ර ාසා කරනවා. ශමොකය  ශමවැනි ශයයක් කවයාවත් 
රාජ්පක්ය ්ඩුක්ව කාලශේ  ශඩු නැහැ; කවයාවත් ශවන්ශන්ත් 

නැහැ. ඒ කාලශේ මුය්  අමාතයාා ශේ ශ් කම් හැයටයට  කටයුතු 
කශළා පී.බී. ජ්යමන්යර මහත්මයා .යා අපි යන්නවා. නමුත්  බැයල්  

රාජ්පක්යට ඊට වඩා බලයක් තිුදණා. ඒ වාශේම  ඒ කාලශේ 
ශකොපමණ ශහොරකම්  ණාය .යලා අපි යන්නවා. ඒකට විරුද්ධව 

තමයි අපි නළියට ්ශේ. ශහොරකමට විරුද්ධව කටයුතු .රීමට අය 

යලවි්  සමාජ්ය තුළින් වි ාල ඉ් ලීමක්   වමනාවක් තිශබනවා. 
නම යලවි්  හඬට හිස නමලා නතුමා තීරණයක් ගත්තා. ඒ නිසා 

තමයි අය අපි රවි කරුණානායක මැතිතුමාට ර ාසා කරන්ශන්. 
ශමොකය  නතුමාට විරුද්ධව .යලම ශ ෝයනාවක් නැහැ; නතුමා 

වැරැද්යක් කරලා නැහැ; නතුමා වැරැිනකරුශවක් ශවලා නැහැ. 
නමුත්  නතැන ර ්නයක් තිශබන බව අපි යන්නවා. නතුමා 

ඇමතිකශම් ඉන්න ක්  ඇත්ත ශහොයන්න ශම් ශකොමිසමට 

පුළුවන්ය? ඒකයි ර ්නය. ශම් කුහක ''ශපොු  විපක්යය'' .යන 
ක ලයටය  - [බාධා .රීමක්   

ඒකාබද්ධ ක ලයටය  ශකශහළිය රඹුක්වැ් ල මන්ත්රීතුමාශේ 
පුතාශේ මාගල උත්සවශේදී වි ්වාසභාග ශයෝජ්නාවක් අත් සන් 

කළා. මම හිතන්ශන් නැහැ සමහර අය ඒකට හරියට අත් සන් 
කළා .යලා. බන්ු ල වනණව්බධන මන්ත්රීතුමා ''3'' .යා අාකය 

යමලා  තවත් ශකශනක් ඊට පහළින් ''4'' .යා යමා තිශබනවා. 

[බාධා .රීමක්  කා්බමික ශයෝයයක්ය? මම යන්ශන් නැහැ  නතැනදී 
ඇෙ රත් ශවන්න ශමොනවා ශහෝ ලැුදණාය .යලා. ඒ අය ශම් 

වි ්වාසභාග ශයෝජ්නාව .ශයේවාය  නැද්ය .යලා යන්ශන්ත් 
නැහැ. නතැනදී වියල ගණනක් අත් සන් කරලා ශම් සභාවට ්වා. 

ඒකට කමක් නැහැ. ඒක තමයි ශමහි ඉතිහාසය. නමුත්  නයින් 
ඔබතුමන්ලා බලාශපොශරොත්තු  ුම ශද්  ශඩු නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

බලාශපොශරොත්තු  ශඩු ්ඩුක්ව කැ ශඩයි; ්ඩුක්ව අරසායයට 

පත් ශවයි; රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාශේ ර ්නය මත නක්සත් 
ජ්ාතික පක්යය ශලොකු අ්බුදයයකට යයි .යලායි. නමුත්  ඒවා 

.යලම ශයයක්  ශඩු නැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ ඒ යලහින අය 
සම්පූ්බණශයන්ම කඩා වැටුණා. ශම්ක තමයි ඇත්ත කාාව. 

ඇත්තව ශයන්ම  අශක ්ඩුක්ශේත් ර ්න තිශබනවා.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමවැනි ශ ෝයනා ශහොයන්න 

1994න් පමව ශකොමිසමක් පත් කශළා නැහැ. ඒ කාලශේ බටලන්ය 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ශකොමිසම පත් කළා. මතකයි ශන්ය? බටලන්ශද් මිනිස්ම මැරුවා 

.යලා රනි්  විරමයලාහ මහත්මයාව ඇය ශගන ගිහි් ලා ඒක 

ශහොයන්න හැු වා. අන්තිමට ශමොකක්ය  ශඩු? ඒක පුස්සක්  ණා. 

නක්සත් ජ්ාතික පක්යයට මඩ ගහන්න Commissions පත් කළා. 

ඒවායින් ශමොනවාය  ශඩු? ඒ Commissions යලය් ලම පුස්සක් 

 ණා. ඒක තමයි ඇත්ත කාාව. නයා ශහොරකම් කළ ක ලයටය අයත් 

ශහොරකම් කරනවා නම්  .යලම ගැටලුවක් නැහැ  අපි ඒවා ශහොයලා 

ඒ අය හිශ්බට යමනවා. නමුත්  ඔබතුමන්ලාශේ කාලශේ කවයාවත් 

නවැනි ශ ෝයනා ගැන ශසවීමක් යලු  ශඩු නැහැ. ඒකයි අපි 

.යන්ශන්. නිවැරැිනව  විනිවියභාවය.න් යුතුව ශම් ශකොමිසම වැඩ 

කරනවා. ඒකට .යලම බලපෑමක් නැහැ. අය රබල අමාතයවරශයක් 

ඉ් ලා අස් ශවලා තිශබනවා. ඒක ශහොඳ පූ්බවාය්බ යක්. 

ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ .යලා මම හිතනවා. නම 

ශකොමිසශමන් නළි යැක්වූ යම්.යල ශද්ව්  නිසා නතුමා ඇමති 

ුරරශයන් ඉ් ලා අස්ශවලා තිශබනවා. ක ය හිතුශේ ශමවැනි 

ශයයක් ශේවි .යලා. නමුත් අපි ඉිනරියටම යනවා.  

අය යලයලර ජ්යශකොඩි මන්ත්රීතුමා ඉතාම කුහක කාාවක් කළා. 

මම ඒ කාරණාවලට න.න් නක නන්නම්. නතුමා විශ ායශයන්ම 

ශද්ශීය ්යායම් බු  පනත ගැන කාා කළා. "ඔේ. ශද්ශීය ්යායම් 

බු  පනශත් යම්.යල ශකොන්ශද්යල වයවස්ාාවට පටහැනියි" .යලා 

රකා  කරලා තිශබනවා. ඒ ගැන ර ්නයක් නැහැ. සාශ ෝධන 

ශගනැ් ලා අපි නය ශවනස් කරනවා. ශශ්රාය්ඨාධිකරණයක් 

තිශබන්ශන් ඒකටයි.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශම් කාරණය නිසා                       

අපි ශයෝයාභිශයෝගයක් ශගනැ් ලා ශශ්රාය්ඨාධිකරණශේ 

විනි ් යකාරතුමිය ශහෝ විනි ් යකාරතුමාව අස ්කරන්න යන්ශන් 

නැහැ. අපි ශශ්රාය්ඨාධිකරණශේ තීරණවලට ඉතාම ගරු කරනවා. 

ශයෝයාභිශයෝග ශගනැ් ලා   ශශ්රාය්ඨාධිකරණශේ  විනි ් යකරුවන් 

ඉවත් කළ හැයට මතකයිශන්. සමාජ්ය සම්පූ්බණශයන්ම ඒකට - 

 

 ු ටී. රංජිත් ා ගසොි සා ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ඔබතුමාත් ඒ කමිටුශේ හියටයා ශන්. 

 
 ු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

මමත් හියටයා; මමත් හියටයා. කරන්න ශයයක් නැහැ. අපි කටයුතු 

කරන්ශන්  whip නක අනුවයි  ගරු මන්ත්රීතුමා. තමුන්නාන්ශසාලා 

ඒ ගැන යන්නවාශන්. Whip නක අනුව three-line whip නකක් 

තිශබන ශකොට අපි ඒ විධියට කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධශයන් 

ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි යන්නවා  ඒක වැරැින වැඩක් .යලා.  

අය ඉපු ුම ක ලයටය වාශේ නතුමා ශම් රශ ල ්්බථික තත්ත්වය 

ගැන කාා කළා. අපි ඉන්ශන් ණය උවනලක බව මා කනගාටුශවන් 

 ණත් ශම් අවස්ාාශේදී .යන්න කැමතියි. රාජ්පක්ය 

සශහෝයරවරුන් - බැයල්  රාජ්පක්ය  මහින්ය රාජ්පක්ය - පී.බී. 

ජ්යමන්යර ගත් ණය උවනලක තමයි අපි අය හිරශවලා ඉන්ශන්. 

ඔබතුමන්ලාට මා ශම් .යන ශද් අමිහිරි ශවන්න පුළුවන්; අපටත් 

ඒ යලු  වීම් අමිහිරියි. ශමොකය  ශම් ණය උවනලත් නක්ක අපි රටක් 

ව ශයන් ඉිනරියට යන්ශන් ශකොශහොමය? "රශ ල සාව්බධනයක් 

ශවන්ශන් නැහැ. සහනාධාර ලැශබන්ශන් නැහැ"  ්දී ව ශයන් 

අපට ශනොශයකුත් ශද්ව්  .යන්න පුළුවන්. නමුත් ශම් යලයලු 

ශයයටම අපට ්යායමක් අව යයි. අශක ්යායම කඩාශගන 

වැයටලා. වියයම යවයලන් යවස වැඩි වනවා. නතශකොට ස් ලි අච්ුව 

ගහන්නය? [බාධා .රීමක්  නැහැ. ඒකට ශවන රමයක් - ශවන 

විධියක් - තිශබනවා. නක රමයක් තමයි  ්ශයෝජ්නය වැඩි .රීම. 

අනික් කාරණය හැයටයට අශක වියයම යම්.යල ු රකට අපට අක් 

කරන්න වනවා. තමුන්නාන්ශසාලා ශහට බලයට ්වාත් 

තමුන්නාන්ශසාලාට කරන්න ශවන්ශන්ත් ඒකයි. නශහම නැත්නම් 

මුය්  අච්ුව ගහන්න ශවනවා. ශම්ක තමයි යාා්බාය. 

කරුණාකරලා ඒ යාා්බාය පිළිගන්න. අපි මුය්  අච්ුව ගහන්ශන් 

නැහැ.  
 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අච්ුව ගහනවා. 
 

 ු නවි්ද දිසානායක ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு நவீன் திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Navin Dissanayake) 

වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි  Central Bank නශකන්  

අච්ුව ගහන යම්.යල මුය්  රමාණයක් තිශබනවා. ඒ සීමාව තුළ 

යලයටමින් ඒ  රමාණය අච්ුව ගහනවා. ඉන් නහාට මුය්  අච්ුව 

ගහන්න යන්ශන් නැහැ. Otherwise, it will cause inflation, 

hyperinflation. You cannot do that. You know that. නම නිසා 

අපි යාා්බාය පිළි අරශගන වැඩ කරන්න අව යයි.  

මහ බැාකු වා්බතාශේ පැහැිනලිව රකා  කරනවා  "යලයයට 

4.4ක ්්බථික ව්බධනයක් තිශබනවා. ්්බථිකශේ යම්.යල ු රකට 

ස්ාාවර භාවයක් ඇතිශවලා තිශබනවා"ය .යලා. සා ාරක 

ක්ශයාත්රශේ වාශේම විශ ායශයන්ම ශසාවා ක්ශයාත්රශේ යම්.යල 

ව්බධනයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. ශම්ක තමයි යාා්බාය. අපට 

විශ ායශයන්ම ශකොමියන් සභා ගැන වි ාල වි ්වාසයක් 

තිශබනවා. ස්වාධීන ශකොමියන් අපට අව යයි. හම්බන්ශතොට 

වරාය සඳහා මිලියන 1 000ක් ලබාශගන තිශබනවා. ශම්ශකන් 

මිලියන )00 වියයම් කරලා තිශබන්ශන්. ඉතුරු මිලියන 400ට 

ශමොකය  ශඩු .යන නක ගැන ශසොයන්න අපට ශකොමිසමක් 

අව යයි.  

ක්බායි රශ ල බැාකුවල ශ්රී ලාා.ක පුරවැයලයන්ට ගිුමම් තිශබන 

බව අපි යන්නවා. අපට යැනගන්න ඕනෑ  ශම් ගිුමම් තිශබන්ශන් 

ශමොන ශ්රී  ලාා.කයන්ටය .යලා. ශමොකය  ශම් කාරණය ඉතාම 

වැයගත් වනවා. විශ ායශයන්ම ශ්රී ලාා.කයන්ශේ වි ාල 

ධනස්කන්ධයක් -අපි රටත් .යන්නම්.- ක්බායි රශ ල බැාකුවල 

තිශබන බවට අපට ඉතාම වි ්වාසවන්ත ්රාචි මා්බග ලැබිලා 

තිශබනවා. මහ බැාකු වා්බතාව ගැන කාා කරනශකොට අපට 

ඉතාම සතුටු ශවන්න පුළුවන්  අශක ්ඩුක්ව  ඉතාම වැයගත් 

යම්.යල තැනකට ඇවි් ලා තිශබනවාය  .යන කාරණය 

සම්බන්ධශයන්  ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ලබන අ රුද්ය අපට ඉතාම තීරණාත්මකයි.  001. අය වැය 

සා්බාක අය වැයක් කර ගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම  ක්තිමත් 

ශලස ඉිනරියට යන්න පුළුවන් .යලා ශම් ්ඩුක්වට වි ්වාසයක් 

තිශබනවා. [බාධා .රීමක්  අපට අනිවා්බයශයන්ම ඒ කටයුත්ත 

කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔබතුමන්ලා බය ශවන්න නපා.  

අශක ජ්ාතයන්තර මිත්රශයක් තමයි චීනය .යන්ශන්. චීනය 

රාජ්පක්යලාට පමණක් ශනොශවයි ශකොටුශවලා තිශබන්ශන්. චීනය 

අපත් නක්ක වැඩ කරනවා; ඉන්ිනයාව අපත් නක්ක වැඩ කරනවා; 

යලයලුම ූලලය ්යතන අපත් නක්ක වැඩ කරනවා. අපට 

තිශබන්ශන් අශක ූලලය විනය ඇති කර ගන්නයි.  ූලලය විනය ඇති 

කර ගන්න පුළුවන් නම් ජ්ාතියක් ව ශයන් අපට ඉිනරියට යන්න 

පුළුවන්. අපි කුහක ශද් පාලනයට හිස නමන්ශන් නැහැ; ශද්රෝහි 

ශද් පාලනයට හිස නමන්ශන් නැහැ; ජ්ාතිවාදී ශද් පාලනයට අපි 
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හිස නමන්ශන් නැහැ. විශ ායශයන්ම ශම් රශ ල ඉන්න මළු 

ජ්ාතිකයන්ට සමාන අයිතිවායලකම් ශයන්න අපි උත්සාහ කරනවා. 

ඒක තමයි ශම් රශ ල යලයලුම ජ්නතාවශේ වි ්වාසයශවලා 

තිශබන්ශන්. ශම් රශ ල යමිළ  මුස්ලිම්  යලාහල ජ්නතාවට නක හා 

සමාන අයිතිවායලකම් ලබා ිනය යුතුයි .යලා අපි වි ව්ාස කරනවා. 

අපි ජ්ාතිවායයට ශකොටු ශවන්ශන් නැහැ. නක හා සමාන විශිය්ට 

ජ්ාතියක් ශම් රශ ල නි්බමාණය කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු 

වනවා. ඒ කටයුත්ත .රීමට  ක්තියක් තිශබනවා වාශේම ඒ 

ශවනුශවන් ශහොඳ අනාගතයක් තිශබනවාය .යලා අපට 

වි ්වාසයක් තිශබනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan. You have 15 minutes. 
 

 

[பி.ப. 5.05] 

 

 ු ඉ. චාල්ස් නිර්ෙලනාා්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு இ. சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினொீ் அவர்கமள, ைத்திய 

வங்கியின் ஆண்டறிக்மக ததொடர்பொக நமடதபறும் 

விவொதத்தில் என்மனயும் மபச அனுைதித்ததற்கொக நன்றி 

கூறுகின்மறன். இலங்மக ைத்திய வங்கியொனது நொட்டின் 

தபொருளொதொரத்மதச் சைநிமலயில் மபணுகின்ற கடமை 

யுமடய, அல்லது நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத முன்மனொக்கிச் 

தசலுத்துகின்ற, ைத்திய அரசொங்கத்தின் முழுக் கட்டுப்பொட்டில் 

இருக்கின்ற ஒரு வங்கியொகும். கடந்த ஆட்சியின்மபொது ைத்திய 

வங்கியில் நமடதபற்ற ஊழல்கள் ததொடர்பொக தற்மபொது 

ஒன்றிமணந்த எதிர்க்கட்சியினர் இந்தச் சமபயில் ைொறிைொறி 

குற்றச்சொட்டுக்கமள முன்மவத்துக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

இந்தக் குற்றச்சொட்டுக்கமளப் பொர்க்கின்றமபொது, இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொரம் யுத்தம் கொரணைொகப் பின்மனொக்கிச் 

தசல்லவில்மல என்பது புலனொகின்றது. ைத்திய வங்கி 

உொியமுமறயில் தசயற்படொத கொரணத்தினொலும் நீண்ட 

கொலைொக ஆட்சியில் இருந்த கடந்த அரசொங்கம் ஊழல் 

தசய்ததனொலும்தொன் இலங்மக என்ற இந்த நொடு 

தபொருளொதொரத்தில் பின்மனொக்கிச் தசன்றிருக்கிறது என்பமதத் 

திட்டவட்டைொகக் கூறமுடியும்.  

இன்று சொதொரண ஒரு கூலித்ததொழிலொளிக்கு, தொன் 

சம்பொதிக்கின்ற பணத்மத மவத்துக்தகொண்டு நொளொந்தச் 

தசலவினங்கமளச் சைொளிக்க முடியொைல் இருக்கின்றது. 

இன்மறய விமலவொசிகளின் நிைித்தம் தன்னுமடய குடும்ப 

வொழ்க்மகமயக் தகொண்டுதசல்ல முடியொதிருக்கின்றது. இந்தச் 

சூழ்நிமலயில், ஆயிரக்கணக்கொன ைில்லியன் ரூபொய் 

தபறுைதியொன ஊழல் நடந்திருப்பதொக இங்கு குற்றச் 

சொட்டுக்கள் முன்மவக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படிப் 

பொர்க்கின்றமபொது இந்த ஆயிரக்கணக்கொன ைில்லியன் 

ரூபொயும் ைத்திய வங்கியில் இன்று இருந்திருந்தொல், 

தவளிநொட்டுக் கடன்கள் இல்லொைல் அல்லது தவளிநொட்டின் 

உதவிகள் இல்லொைல் இந்த நொட்டின் தபொருளொதொரத்மத 

முன்மனற்ற முடிந்திருக்கும். அந்தவளவு பணத்மத இந்த ைத்திய 

வங்கியினூடொக அரசியல்வொதிகள் பலரும் அரசொங்க 

அதிகொொிகள் பலரும் அனுபவித்திருக்கிறொர்கள்; அனுபவித்துக் 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். எதிர்கொலத்திலும் இதுமபொன்றததொரு 

சூழ்நிமலதொன் இந்த ைத்திய வங்கியில் ஏற்படும். ஏதனன்றொல், 

கடந்த கொலங்களில் இங்கு பல ஊழல்கள் நமடதபற்றதொகப் 

பல குற்றச்சொட்டுகள் முன்மவக்கப்பட்டு வருகின்றமபொதிலும், 

அமத எதிர்கொலத்தில் தடுப்பதற்கொன ஒரு தகொள்மகமய இந்த 

அரசொங்கம் வகுக்கொதிருக்கின்றது. அவ்வொறு வகுத்தொலும் 

எப்படி அதமன அமுலொக்குவது? அமத அமுலொக்கினொல் 

தங்களுமடய கட்சிகமள எப்படி வளர்த்துச் தசல்வது என்ற 

மயொசமன ஆட்சியொளர்களிடம் இருக்கின்ற கொரணத்தொல், 

அவர்கள் அப்படியொன ஒரு தகொள்மக வகுப்மப 

முன்தனடுத்துச்தசல்ல விரும்பவில்மல.  

உண்மையில் இந்த ைத்திய வங்கியினூடொக ஏன், 

ஊழல்கள் நமடதபறுகின்றன? என்ன கொரணத்தினொல் இமவ 

நமடதபறுகின்றன? எதிர்கொலத்தில் இமத எவ்வொறு தடுக்க 

முடியும்? மபொன்ற மகள்விகளுக்கு விமட கொண்பதற்கொக ஒரு 

மதசியக் தகொள்மகமய வகுத்து, அந்த நமடமுமறயின் கீழ் 

ைத்திய வங்கிமய இந்த அரசொங்கம் இயக்கிக்தகொண்டு 

தசல்லுமையொனொல் எதிர்கொலத்தில் தவளிநொடுகளிலிருந்து 

தபற்ற பல கடன்கமள இந்த அரசொங்கத்தினொல் திருப்பிச் 

தசலுத்த முடியும். அதற்கொக இந்த முன்தனடுப்மபச் தசய்ய 

மவண்டுதைன்று நொன் மகட்டுக்தகொள்கின்மறன்.  

ைஹிந்த ரொஜபக்ஷ தமலமையிலொன அரசொங்கம் 

2009.05.18ஆம் திகதி மபொர் முடிவுக்கு வந்ததொக அறிவித்தது. 

யுத்தப் பிரமதசத்தில் இருந்த ைக்கள் பலர் தங்களுமடய 

நமககமளத் தைிழீழ மவப்பகத்தில் மவப்புச் தசய்திருந் 

தொர்கள். அத்துடன், பலர் அவர்களுக்குச் தசொந்தைொன 

நமககமளதயல்லொம் விட்டுவிட்டு, உயிர்ப் பொதுகொப்புக்கொக 

‘தைனிக்பொம்’ முகொம் மநொக்கி வந்தொர்கள். அப்படி வரும்மபொது 

பலர் இறந்துவிட்டொர்கள். அவ்வொறு தைிழீழ விடுதமலப் 

புலிகளுமடய மவப்பகங்களிருந்த தபொதுைக்களுமடய பணம், 

நமககள் ைற்றும் தபொதுைக்களின் பணம், நமககள் எல்லொம் 

அப்மபொமதய அரசொங்கத்தொல் மகப்பற்றப்பட்டது. ஆனொல், 

யொரும் அந்த நமககள், ைற்றும் பணத்ததொமக பற்றிய சொியொன 

ததொமகமயக்  கூறவில்மல; குமறந்த ததொமகமயமய 

கூறியிருந்தொர்கள். உண்மையில் தைிழீழ விடுதமலப் 

புலிகளுமடய மவப்பகத்தில் தபொதுைக்களுக்குச் தசொந்தைொன 

நமககள்தொன் இருந்தன. அந்த நமககமள அப்மபொதிருந்த 

பொதுகொப்பு அமைச்சில் உயர் பதவி வகித்தவர்களும் 

இரொணுவத்தினரும் அப்மபொமதய ஜனொதிபதி அவர்களும் 

அவருமடய சமகொதரர்களும்  
 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

பங்கிட்டுப் தபருந்ததொமகயொன நமககமள எடுத்த பின்பு, 

குறிப்பிட்ட சில நமககமள ைட்டும் ைத்திய வங்கியில் 

ஒப்பமடத்திருக்கிறொர்கள். ஆனொல், எங்களுமடய ைக்கள் 

தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளுமடய மவப்பகத்தில் 

மவப்பிலிட்ட நமககளுக்கொன பற்றுச்சீட்டுகளுடன் அந்த 

நமகமய எங்கு தசன்று ைீட்பததன்று ததொியொைல் 

தவித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். தற்மபொமதய பிரதைர் 

ைொண்புைிகு ரணில் விக்கிரைசிங்க அவர்களிடம் தகௌரவ 

உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்கள், "இந்த ைக்களுமடய 

நமககமளப் தபற்றுக்தகொடுக்க உதவி தசய்வீர்களொ?" என்று 

ஒரு மகள்விமய எழுப்பியிருந்தொர். அதற்கு அவர், "தைிழீழ 

மவப்பகத்தில் மவப்புச் தசய்த நமககளுக்குொிய பற்றுச்சீட்டு 

இருந்தொல் அதற்குொிய நமககமள ைத்திய வங்கியொல் 

வழங்கமுடியும்" என்று பதில் வழங்கியிருந்தொர்.  

ைன்னொர் பிரமதசத்தில் எங்களுமடய ைக்களில் பலர் 

தைிழீழ மவப்பகத்தினுமடய தங்க நமகக் கடன் பத்திரத்மத 

மவத்திருக்கின்றொர்கள். அந்த யுத்த சூழ்நிமலயில் 
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පා්බලිශම්න්තුව 

தங்களுமடய பிள்மளகளுமடய பசிமயப் மபொக்குவதற்கொக 

அவர்கள் அந்த நமககமள அடகு மவத்துப் பணத்மதப் 

தபற்று, குறிப்பிட்ட கொலம் வொழ்ந்திருக்கின்றொர்கள். 

அவர்களில் இலுப்மபக்கடமவ என்ற முகவொிமயச் மசர்ந்த 

கைலினி என்ற ஒரு தபண்ைணி அந்த நமககமளப் 

தபற்றுக்தகொள்வது சம்பந்தைொக என்னிடம் முமறயிட் 

டிருந்தொர். அவர் 13.5 பவுண் நமககமள மவத்து 1,72,000 

ரூபொய் தபற்றிருந்தொர். கமடசி யுத்தத்தில் அவருமடய 

கணவன் கொணொைல் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றொர். அதொவது, 

அவர்கள் இடம்தபயர்ந்து ஓைந்மத ஊடொக வரும்மபொது 

அங்கிருந்த மசொதமனச் சொவடியில், விடுதமலப் புலிகளில் 

இருந்தவர்கள் அல்லது விடுதமலப் புலிகளுக்கு ஒருசில 

உதவிகள் தசய்தவர்கமளச் சரணமடயுைொறு கூறியமபொது, 

அவரும் விடுதமலப் புலிகளுக்கு உதவி தசய்ததொக மவறு 

ஒருவர் குறிப்பிட்டதன் அடிப்பமடயில், அந்த மநரத்தில் அவர் 

சரணமடந்தொர். அவருமடய குடும்ப உறுப்பினர்கள்தொன் 

அவமரக் தகொண்டுதசன்று, அங்கு விட்டொர்கள். ஆனொல், 

இன்று அவர் எங்கிருக்கின்றொர் என்று யொருக்கும் ததொியொது. 

இந்த அரசொங்கத்திடமும் அதற்குொிய பதில் இல்மல. அந்தப் 

தபண்ைணி தன்னுமடய இரண்டு பிள்மளகமளயும் 

வளர்ப்பதற்கு ைிகவும் சிரைப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்ற 

இவ்மவமளயில், இந்த நமகமயப் தபற்றுத் தரும்படி 

என்னிடம் கூறியிருந்தொர். ைொண்புைிகு பிரதை அமைச்சர் 

அவர்களுக்கு இது ததொடர்பில் கடிதம் அனுப்பியிருந்மதன். 

அவரும் அதற்குப் பதில் கடிதம் அனுப்பியிருந்தொர், அந்த 

நமககமள குறிப்பிட்ட தபண்ைணியிடம் தகொடுக்குைொறு 

ைத்திய வங்கி Governor க்கு அறிவித்திருப்பதொக. ஆனொல், 

வங்கிக்குச் தசன்று வினவியமபொது, ைத்திய வங்கி அதிகொொிகள், 

"இது ஒன்றும் தசல்லொது; இதற்கு நொங்கள் நடவடிக்மக எடுக்க 

முடியொது" என்று தசொல்லி அந்தப் தபண்ைணிமயத் திருப்பி 

அனுப்பிவிட்டொர்கள்.  

இறுதி யுத்தத்தின்மபொது அந்த ைக்களுக்கு உொித்தொன 

தபருந்ததொமகயொன நமககமள எடுத்த அப்மபொமதய 

அரசொங்கம், குறிப்பிட்ட ததொமக நமககமள ைட்டும் ைத்திய 

வங்கியில் ஒப்பமடத்திருக்கிறது. பிரதைர் அவர்கள் அந்த 

நமககமள ைீளப் தபற்றுக் தகொடுப்பதொக வொக்குறுதி 

அளித்தொர். ஆனொல், இன்று வமரயும் அதற்குொிய எந்தவிதைொன 

ஒரு நடவடிக்மகயும் எடுக்கப்படவில்மல.  

யுத்தத்தினொல் பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய ைக்கள் பலர் 

தங்களுமடய உறவுகமள இழந்திருக்கின்றொர்கள்; அங்கவீன 

ைொக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த நிமலமையில் அவர்களு 

மடய தசொந்த நமககமள வழங்கினொல், ஓரளவொவது ஆறுதல் 

கிமடக்கும். அவர்கள் தைிழீழ விடுதமலப் புலிகளுமடய 

மவப்பகத்தில் நமககமள மவத்ததற்கொன பற்றுச்சீட்மட 

இன்றும் மவத்திருக்கின்றொர்கள். அவ்வொறொன ஒரு பிரதி 

என்னிடமும் இருக்கின்றது. பற்றுச்சீட்டின் ஒரு பிரதிமய 

பிரதைர் அவர்களுக்கும் அனுப்பியிருக்கின்மறன். ஆகமவ, 

நமககளுக்கொன பற்றுச்சீட்டு மவத்திருக்கின்ற குடும்பங் 

களுக்கு அந்த நமககமள வழங்குவதற்குப் பிரதை அமைச்சர் 

தமலயிட்டு நடவடிக்மக எடுக்கமவண்டும் என்று ைத்திய வங்கி 

ததொடர்பொன இந்த விவொதத்தில் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். 

ஏதனன்றொல், இன்று தசொற்ப நமககள்தொன் அங்மக 

இருக்கின்றன. அடுத்த அரசொங்கம் வரும்மபொது அல்லது ஒரு 

குறிப்பிட்ட கொலத்தின் பின்பு அந்த நமககளும் அங்கு 

இருக்குைொ, இல்மலயொ? என்று ததொியொது. ஏதனன்றொல், நொன் 

ஏற்தகனமவ குறிப்பிட்டதுமபொல பல ஆண்டுகளொக ைத்திய 

வங்கியிமல ஊழல்கள் நமடதபற்றுக் தகொண்டிருக்கின்றன. 

ஆகமவ, இந்த ைக்களுமடய தசொந்த நமககமளயொவது 

வழங்குவதற்குப் பிரதை அமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்மக 

எடுக்க மவண்டும். ைத்திய வங்கியின் தற்மபொமதய Governor 

இந்தப் பற்றுச்சீட்டு மவத்திருக்கின்ற வர்களுக்குஅந்த 

நமககமள வழங்க ஒரு தகொள்மக ொீதியொன தீர்ைொனத்மத 

மைற்தகொள்ள மவண்டும். அதொவது, அந்தப் பிரமதசத்தில் 

இருக்கின்ற வங்கிகள் ஊடொக அவர்களிடமுள்ள பற்றுச்சீட்டுப் 

பிரதிகமளப் தபற்றுக்தகொண்டு, அவர்களுக்குச் தசொந்தைொன 

நமககமள அல்லது அதன் தபறுைதிக்குொிய நமககமள 

அவர்களுக்கு வழங்கி, தற்மபொமதய வொழ்க்மகயில் அவர்கள் 

எதிர்மநொக்கும் ஒருசில அவசர மதமவகமளயொவது 

நிமறமவற்றிக்தகொள்ள உதவி தசய்ய மவண்டுதைனக் மகட்டு, 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு ைீண்டும் நன்றி கூறி, விமடதபறு 

கின்மறன்.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගරු ශහක්ට්බ අකපුහාමි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

9ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.1 ] 

 

 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවස්ාාව ලබාදීම 

සම්බන්ධශයන් ඔබතුමාට ශබශහවින්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

විශ ායශයන්ම අය අපි යලයලු ශයනාටම ඓතිහායලක යවසක්. 

ඒශක්ත් විශ ායත්වය තිශබන්ශන් නවක පා්බලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන් හැයටයට අපටයි. ශමොකය, අපි පා්බලිශම්න්තු ඉතිහාසය 

ගැන ශබොශහෝ ශද්ව්  අහලා තිුදණා. ශම් පා්බලිශම්න්තුශේ 

ඉතාමත්ම මවිශ ාෂී වූ නායකශයෝ හියටයා, රටට පාඩම් .යා දීපු 

නායකශයෝ හියටයා.  

මහ බැාකුශේ  වා්බෂික වා්බතාව ගැන කාා කරන ශම් 

ශමොශහොශත් මහ බැාකුශේ පැන නැඟුුම ර ්නයක රතිලලයක් 

නිසා ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය රටටම පාඩමක් .යලා 

ු න්නා. ශබොශහොම විනීත, පිවිතුරු, පිරියලු , අවාක අන්යමට 

ලස්සනට ව න පාවිච්චි කරන ශහොරු 
 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කඩුඩායමක් වියලන් ඉිනරිපත් කළ වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාවකට 

කාා කරන්නට තිුදුම අවස්ාාවක් ඒ තුළින් අහිමි  ණා. ශම් රශ ල 

නීතිය ගැන කාා කරන විට, -විශ ායශයන්ම රශ ල වැරින කළ අය 

නීතිශේ රැහැණට හම කර ගන්නා විට- නීතිශේ රැහැණට හම 

ශනො ුම, වැරිනකරුශවක් ශනො ුම ශකශනකුට විරුද්ධව 

පා්බලිශම්න්තුවට වි ්වාස භාග ශයෝජ්නාවක් ශේන්න පුළුවන්ය? 

නශහම ශේන්න පුළුවන් .යලා අපි යැනශගන හියටශේ නැහැ. 

හැබැයි අය නශහම ශගනැ් ලා තිශබනවා. ජ්නාධිපති 

ශකොමිසමකට ්ඩුක්ශේ ක රධාන ඇමතිවරශයක් කැඳවලා ක ර ්න 

කරන්නට අවස්ාාව උයා කර ගත්ත ඉතිහාසශේ මම අහපු 

පළමුශවනි අවස්ාාව ශම්කයි.  

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා නක්සත් ජ්ාතික පක්යශේ 

ඇමතිවරශයක් හැයටයට,  -අශක ්ඩුක්ශේ පක්ය ශයකක් 

443 444 

[ගරු ඉ.  ා් ස ්නි්බමලනායන්  මහතා  



2017 අශගෝස්තු 10 

තිශබනවා.- නශහම නැත්නම් ශම් ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක් 

හැයටයට නි්බභීතව ගිහින් සමස්ත රටට පමණක් ශනොශවයි මුළු 

ශලෝකයටම පාඩමක් .යලා ු න්නා, රශ ල නායකයන්ට 

ශකොමියන්වලට ගිහින් ක ර ්නවලට උත්තර ශයන්න පුළුවන් 

.යලා. ඒක ශම් රටට වි ාල  ශගෞරවයක් ලබා ු න්නු අවස්ාාවක් 

.යලා මම වි ව්ාස කරනවා. ක රුන් ශහෝ වැරින විධියට 

සාක්ෂියක් ු න්නාම ඒක නිවැරින කර ගන්නට තිශබන ශහොඳම 

තැන තමයි නතැන. නමුත් ඒකට ශමොකය කශළා? ශිරන්ති රාජ්පක්ය 

මැතිනිය CID නකට කැඳවන විට නතුමිය යන්ශන් නැහැ, මෙ 

හරිනවා. නමුත් ්ඩුක්ශේ ඉඳශගන අශක ඇමතිවරයා ජ්නාධිපති 

ශකොමිසම හමුවට ගිහින් සාක්ෂි ලබා ශයනවා, නතුමාශගන් අහන 

ක ර ්නවලට පිළිතුරු සපයනවා. මමත් ගියා නතැනට ඒක බලන්න, 

මටත් බලන්නට අව ් ය  ණා නතැන ශමොකක්ය කරන්ශන් .යලා. 

මම යැක්කා, ක ර ්න අහපු විධිය.  

නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ ඒ ශගෞරවනීය නිලධාරි 

මහත්වරුන්ශගන් අපි ශම් ශේලාශේ අහනවා, "FCID නශක් 

පරීක්යණයට භාජ්න කරලා අවසන් කළ ලිපි ශගොනු 83ක් නක් 

පැවරීම සඳහා නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවට භාර දීලා තිශබනවා. 

ශම්වාට ශමොකය  ශඩු, ශම්වා හාගන්ශන් ක ය, ශම්වා ්පස්සට 

හරවන්ශන් ක ය, ශම්වාට ක්  ගන්ශන් ක ය .යලා ශම් රටට 

ශහළි කරන්නට ඕනෑ කාලය යැන් ඇවි් ලා තිශබන්ශන්" .යලා. 

නශහම නම්, නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුශේ නිලධාරි මහත්වරුන්ට 

වත්මන් ්ඩුක්ශේ ක රධාන ඇමතිවරශයක් ශගනැ් ලා ක ර ්න 

කරන්නට පුළුවන් නම් ශපනි ශපනී තිශබන ශහොරකම්වලට, වා ා, 

දූයණවලට භාජ්න  ුම අයශේ නක් යටක ඉිනරියට ශගනයන්ශන් 

නැත්ශත් ඇයි .යලා අපට වි ාල ක ර ්නයක් තිශබනවා.  

මම COPE නශක් සාමාජිකශයක්; අලුත් මන්ත් රීවරශයක්. 

නමුත් COPE නකට ගිහින් වාඩි  ණාට පමව මම ඉශගන ගත්ත  

ශද්ව්  ශබොශහොමයි.  

මම යැක්කා, වා ා යටක. ඒ සම්බන්ධශයන් මම ක් පනා කළා. 

අපි ශපොු  ේ යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ්යතන 58ක 

නිලධාරින් ශගන්වූවා. ඒ ්යතන 58 ිනහා බැලුවාම ශම් රශ ල 

්ඩුක් කශළා ශමොන වාශේ අයය .යලා මට හිතුණා. අපි 

ව්බතමානශේ ක ර ්න කරන්ශන් කාශගන්ය? අපි ව්බතමානශේ 

ක ර ්න කරන්ශන් ශම් ්යතනවල ව්බතමානශේ යලයටන 

නිලධාරින්ශගන්. හැබැයි, ශහණ ගහන අපරාධය තමයි, ඒවාශේ 

හිටපු පිරිස කරන්න පුළුවන් ජ්ඩ වැඩ කරලා, ජ්නතාවශේ ස් ලි 

පාවිච්චි කරලා තමුන්ශේ ප ශ්  යලයලු ශයනාත් නක්ක විඳින්න 

පුළුවන් උපරිම සැප විඳීම. අයාළ අමාත් යවරයාත් නක්ක තමයි 

ඔ න් ශම් සැප විඳලා තිශබන්ශන්. ඒ යලයලු කටයුතු කරලා අය 

ඔ න් ශගයර ගිහි් ලා නියැ් ශ්  ජීවත් වනවා. යැන් අපි ශවනත් 

අහිාසක කඩුඩායමකශගන් ක ර ්න කරනවා. අපි අහන 

ක ර ්නවලට සමහර ශවලාවට ඔ න්ට උත්තර ශයන්නත් බැහැ. 

්යතන 58ක නිලධාරින්ශගන් ක ර ්න කශළා අපි. නයා අපට 

ක ර ්නයක් ශවලා තිුදුම Greek Bonds ගැන යැන් ක රුවත් 

ක ර ්න කරන්ශන් නැහැ; ශහජින් ගිවිමම ගැන යැන් ක රුවත් 

ක ර ්න කරන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ව්බතමානශේ ශම් බැඳුම්කර 

යලද්ධිය සම්බන්ධශයන් පමණයි හැශමෝම ක ර ්න කරන්න පටන් 

ශගන තිශබන්ශන්. ශමතැන අපට යම් .යල කුමන්ත් රණයක් 

ශපශනනවා. යැන් අපි ශම් කුමන්ත් රණය ශහොයා ගන්න ඕනෑ. 

ශම්කත් සමහර විට ගිය ්ඩුක්ශේ -රාජ්පක්ය ්ඩුක්ශේ- 

ශහොරකම් කරපු ස් ලිවලින් පාලනය කරනවාය .යලාත් අපට 

ක ර ්නයක් තිශබනවා. නශහම නැත්නම්, සමහර අයශේ ඔළුවලට 

වියබීජ් යමා, ශම් රශ ල ශලොකු තැන් ශයනවා .යලා සමහර අයට 

ශපොශරොන්ු  දීලා නවැනි වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරලාය .යලාත් 

අපට ක ර ්නයක් තිශබනවා.  

අපි අය රවි කරුණානායක මැතිතුමාශගන් පාඩමක් ඉශගන 

ගන්නවා. ඒ පාඩම තමයි, ' ් රී ලාකාව ශවනස් ශවලා' .යන නක. 

ශහොරකශමන්, දූයණශයන්, වා ාශවන් ශම් රට පාලනය කරපු 

සමය ශවනස් කරලා අපි පැහැිනලිව නයා ශපොශරොන්ු   ණා හා 

සමානවම රට ශවනස් මෙකට ශගන යනවා .යන පාඩම අය ගරු 

රවි කරුණානායක මැතිතුමා ශම් පා්බලිශම්න්තුශේ අප ඉිනරිශේදී 

මුළු ශලෝකයටම පවසා යලයටයා. ඒක අපට ඉතාමත්ම වැයගත්. 

නක්සත් ජ්ාතික පක්යය නිශයෝජ්නය කරන පාක්ෂිකශයකු 

හැයටයට, ඒ පක්යය නිශයෝජ්නය කරන පා්බලිශම්න්තු 

මන්ත් රීවරශයකු හැයටයට මා සන්ශතෝය වනවා, මා ්ඩම්බර 

වනවා, නවැනි ඇමතිවරු අපට යලටීම ගැන. ඒක, ශපොු  විපක්යයට -

ඒකාබද්ධ ක් ලියට- ශහොඳ පාඩමක්. ඔබතුමන්ලා ඒක මතක 

තබා ගන්න. ඔබතුමන්ලා ශම් සම්බන්ධශයන් සන්ශතෝය වනවා 

වන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා අඬන ිනනය වැඩි ක්  නැහැ. 

ශමොකය, ශම්වාට ශමොකය වන්ශන් .යලා අපි ශමපමණ කාලයක් 

බලාශගන යලයටයා. හැබැයි, අපි ශම්වා ිනහා නිවටශයෝ විධියට 

බලාශගන යලයටයා .යලා හිතන්න නපා. අශපන් අහිමි  ුම ඒ යලයලු 

ශද්ව්  ගන්නා තුරු අය ඉඳලා අපි වි ාල වැඩසටහනකට යන්න 

ූ යානම් වනවා. ඒ වැඩසටහන තමයි, ශම් රශ ල දූෂිතශයෝ ඉන්නත් 

බැහැ, ශම් රශ ල ශහොරකම් කරන න් ඉන්නත් බැහැ, ශම් රශ ල 

වා ා කරන න් ඉන්නත් බැහැ, ශම් රශ ල මිනී මරුශවෝ ඉන්නත් 

බැහැ .යන නක. ඒ යලය් ල නීතිශේ රැහැනට අහු කර ගන්නා තුරු 

අපි සටන් කරන්න ූ යානශමන් ඉන්ශන්. ඒක තමයි යැන් රටට 

අව ් ය; ජ්නතාවට අව  ්ය. ඒ වැඩ ශකොටස කරන්න අපි ූ යානමින් 

ඉන්නවා. නශහම නම්, නැවත වතාවක් අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමාශගනුත්, ගරු අේ රාමාත් යතුමාශගනුත්, ඒ වාශේම 

වියය භාර අමාත් යතුමාශගනුත් මා ඉ් ලීමක් කරනවා, වහාම ශම් 

ශහොරු යටක අ් ලා අව ් ය යු,වම ශයන්න .යලා. නශහම 

නැත්නම්, නළියට බැහැලා ඒ ශවනුශවන් අරගළය කරන්න අපත් 

ූ යානම් .යලා .යමින්, මට අවස්ාාව ලබා දීම සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ වනවා, ූලලාසනාපව  ගරු 

මන්ත් රීතුමනි. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

ගරු වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත් රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.0.] 
 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ස්තුතියි, ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත් රීතුමනි. 

අය ඉතාම අපූරු විධියට ෛයශවෝපගතව කරුුම ශයක, තුනක් 

නකට නකතු කරලා තිශබනවා. නකක්, නක පැත්ත.න් වි ්වාස 

භාග ශයෝජ්නාවක් ඉිනරිපත් .රීම, අනික් පැත්ශතන් මහ බැාකු 

වා්බතාව සම්බන්ධශයන් වූ විවායය පැවැත්වීම, තවත් පැත්ත.න් 

රවි කරුණානායක මැතිතුමා තම ුරරශයන් ඉ් ලා අස් වීශම් 

ක රකා ය අය ශම් සභාශේ කරන්න ශයදීම. ශම් කරුුම තුනම 

නකට සම්බන්ධ වන ිනනයක් බවට අය ිනනය පත්  ණා.  

පළමුශවන්ම මශේ මිත් ර මන්ත් රීතුමකු වන ශහක්ට්බ 

අකපුහාමි මන්ත් රීතුමා ශම් සභාශවන් යන්න ඉස්ශස් ලා මට ශම් 

කරුණ .යන්න අවසරයි. ඒ වාශේම ශම් කරුණ අහන්න .යාත් 

නතුමාශගන් මා ඉ් ලා යලයටනවා. නතුමා ඉතා වි ාල 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ශයෝයාශරෝපණයක් කර ශගන කර ශගන ගියා. "ශහොරු ඉන්නවා. 

ශහොරු අ් ලන්ශන් නැහැ. යැන් බලන්න, FCID නකට අපි 

ශමපමණ වා්බතා දීලා තිශබනවා. නමුත් ශම්වාට නක් යමන්ශන් 

නැහැ" .යලා නතුමා රකා  කළා.  

ශම්වා ශම් ්ඩුක්ශේම ශයපා්බතශම්න්තු ශන්.  FCID නකත් 

්ඩුක්ශේ; නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවත් ්ඩුක්ශේ; ශපොලීයලයත් 

්ඩුක්ශේ. ඉතින් ්ඩුක්ව ශමතැනට ඇවිත්, ්ඩුක්ශේම විවිධ 

ශයපා්බතශම්න්තු ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැහැ .යා අපට පැමිණිලි 

කරනවා නම්, ඒක හරියට ශමන්න ශම් වාශේ ශයයක්, ගරු 

ශහක්ට්බ අකපුහාමි මන්ත්රීතුමනි.   

 
 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහක්ට්බ අකපුහාමි මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ point of 

Order නක ශමොකක්ය?  

 
 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඉතාම 

ශජ්යය්ඨ, මම යමක් ඉශගන ගන්නා මන්ත්රීවරශයක්. මම 

ඔබතුමන්ලාට ශනොශවයි ඒක .ේශේ. අශක පාලකයන්ට -ඉහළ 

ක ලයටයට- .ේශේ. ඔබතුමන්ලාව අ් ලන්න .යා .ේශේ.  

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මම .යන්න හැු ශේ ශම්කයි. ඔබතුමන්ලාශේ ශම් පැමිණි් ල 

ශකොයි වාශේය .යනවා නම්, "අශක ශගයර යරු ලලයාවක් නැහැ, 

අශන්, ශම්ක ගැන උඹලා ශමොනවාය කරන්ශන්?" .යලා අශපන් 

අහනවා වාශේ කාාවක්. [බාධා .රීමක්  අපි ඒ කාාව නතැනින් 

නවත්වමු. [බාධා .රීමක්  අප යන්නවා, ඔය පැත්ශත් ඉන්ශන් 

ශහොඳ හැ.යාව තිශබන අය බව. ඒ නිසා ඒක ඉටු කර ගන්න 

පුළුවන් ශවයි .යලා අප වි ්වාස කරනවා.  

ඊළෙට, මම ශම් කාරණය .යන්න කැමැතියි. ඇමතිවරශයක් 

ශකොමිසමට ගියා .යා තමුන්නාන්ශසාලා සාඩම්බර කාාවක් 

.යනවා.අය තමුන්නාන්ශසාලා ශමොකක්ය කශළා? තමුන්නාන්ශසාලා 

රවි කරුණානායකව ඉතා ඉහළ තැනකට ඔසවා තබලා, "ඔහු 

තමයි ශකොමිසමකට ඉස්සර ශවලාම ගිය ඇමතිවරයා, ඔහු තමයි 

ශකොමිසම ඉිනරිශේ නි්බභයව කාා කශළා, ඒ නිසා අපට ඔහු ගැන 

්ඩම්බරයි" .යලා, "ඒ නිසා ඔහු ඉ් ලා අස්විය යුතුයි" .යනවා.  

නතුමාශේ ශබ් ල කපන්න තමුන්නාන්ශසාලා ලස්සන ශතොවිලයක් 

නැටුවා.  

ඒ ශතොවිලය නටලා අන්තිමට බි් ල සඳහා ශබ් ල කපන්ශන් 

රවි කරුණානායක මහත්මයාශේයි.  

 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

නැහැ. 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒකශන්  ශඩු. මා ඒකයි .යන්ශන්. ඇමතිවරයකු 

ශකොමිසමකට ගිය පළමුවැනි අවස්ාාව ශම්ක ශනොශවයි. 

ශකොශහොමත් ශකොමිසමකට කැ ශඳේවාට පස්ශසා ශනොගිහින් ඉන්න 

බැහැශන්. යැන් .ේවා, ශිරන්ති මැඩම්ට - ශිරන්ති මහත්මියට - 

හිටපු ජ්නාධිපති ්්බයාවට-  FCID නකට නන්නය .ේවා; නතුමිය 

යන්ශන් නැහැ .යලා. මා හිතන විධියට නතුමිය ගියා ; රකා යන් 

කළා. නතුමියට නන්න ඕනෑ නැහැයි .යලා නතුමිය ඉන්න තැනට 

ගිහි් ලාත් රකා යන් ගත්තා. ්ශයත් 14වැනි යා නන්න .යලා 

තිශබනවා. නතුමිය යනවා, නන්න .යන තැනට. යැන් 

ශකොශහොමත් -[බාධා .රීමක්  නන්න .යන තැනට ගිශේ 

නැත්නම් ඊට පස්ශසා ශපොලිස ් කාන්තාවන් නක්ක ගිහි් ලා 

නක්කරශගන නනවාශන්. නශහම කරන්න පුළුවන්. ඒකත් කර 

ගන්න ඔබතුමන්ලාට බැරි නම් ඒක අශක වරයක් ශනොශවයි. ඒකයි 

මා ශම් .යන්ශන්.  ශමොකක් ශහෝ ර ්නයක් තිශබනවා. යැන් 

ශමතැන තිශබන ර ්නය මා .යන්නය? අගමැතිතුමාට 

ශ ෝයනාවක් තිශබනවා. ශමොකක්ය ශ ෝයනාව? ඒකාබද්ධ 

විපක්යශේ අයව ්රක්යා කරනවා .යලා. නශහම ශ ෝයනාවක් 

තිශබනවාශන්. නිකම් ශබොරුවට කාා කරන්න ඕනෑ නැහැ. නතුමා 

ඒකාබද්ධ විපක්යශේ අයව ්රක්යා කරනවායි .යන කාාවක් 

තිශබනවා. 

 

 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඒක ඇත්තක්ය? 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මා යන්ශන් නැහැ ඒක. තමුන්නාන්ශසාලාශේ පැත්ශතන්මයි ඒ 

ශ ෝයනාව නන්ශන්. යැන් ඒ ශ ෝයනාව ශවනුවට අය අලුත් 

ශ ෝයනාවක් මතු ශවලා තිශබනවා,  ජ්නාධිපතිතුමා ශම් ඔක්ශකෝම 

ශ ෝයනා වහශගන ඉන්නවායි .යලා. ඒ ශ ෝයනාව ශකොච් ර ු ර 

ගියාය .ේශවොත් නක මන්ත්රීවරයකු පහර ගැහුවා, නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුශේ නීතිඥයින්ට. ඒ අය රජ්ශේ නිලධාරින්. ඒ අය 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් යම් අනුබල දීමක්, නශහම නැත්නම් 

සානුබලයක්, මුය්  ලැබීමක් නශහමත් නැත්නම් කාන්තාවන්ශේ 

හිතවත්කමක් ්දී ශද්ව්  මතයි .යලා ඔක්ශකෝම පටලවාශගන 

පහර ගැහුවා.  ශම් පහර ගැහුශේ ඒ නිලධාරින් ශයශයනාට විතරක් 

ශනොශවයි. මුළු ශකොමිසමටම නක්කයි පහර ගැහුශේ. ශමොකය, ඒ 

නිලධාරින් ශයශයනා ශකොමිසශම් වැඩ කරන්ශන් රජ්ශේ 

නිලධාරින් හැයටයටයි. ඒ අය තමයි සාක්ෂි ශමශහය වන්ශන්; 

ශකොමිසමට උයේ ශවන්ශන්. ඒ නිසා ශකොමිසමටයි ශම් පහර 

ගැහුශේ. ඇත්තටම බැලුශවොත්, ශකොමිසමට ශනොශවයි, 

ජ්නාධිපතිතුමාශේ කනටයි ගැහුශේ. ඒකයි ඇත්ත කාාව. අර 

පැත්ශතන් ඉස්ශස් ලා ශ ෝයනාව තිුදණා අගමැතිතුමා තමයි ශම් 

ඔක්ශකෝම වළක්වන්ශන් .යලා.  අය ශමතැන යලු   ුම බිලි 

පූජ්ාශවන් පස්ශසා ශකළින්ම පහර ගහමින් .ේවා, නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවයි, නීතිපතිතුමායි ඒ බලය ඇති ශවනත් 

අා වලිනුත් තමයි ශම් කටයුතු වළක්වා තිශබන්ශන් .යලා.   

ඊළෙට, මා නනවා, බැඳුම්කර වා ාව සම්බන්ධ මාතෘකාවට. 

මහ බැාකුව ගැන කාා කරන ශකොට මහ බැාකුශේ මුය්  ශකොච් ර 
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රමාණයක් මහ බැාකුවට අහිමි  ණාය .යන නක ගැන කාා 

ශනොකර බැහැ. යැන් තමුන්නාන්ශසාලා .යනවා, ශම් ණය බර,  

ණය උවනල තමයි ඔක්ශකෝටම ශහාතුව .යලා. මා අහනවා, 

බැඳුම්කර අලාභය නිසා ණය උවනල ුදරු්   ණාය .යලා. නශහම 

නැත්නම් ණය උවනල තවත් හිර  ණාය? අපි හිතමු, උවනලක් 

තිුදණායි .යලා. යැන් ශම් බැඳුම්කර අලාභය නිසා ඒ උවනල තවත් 

හිර ශවලා ශන්ය? නශහනම් ඒකට වග .ව යුත්ශත් ක ය? ඒකට 

වග .ව යුත්ශත් ශකළින්ම අ්බජුන මශහාන්ද්රන් සහ අ්බජුන 

ඇශලෝයලයස් .යන මාමායි, බෑනායි ශයශයනා. ශම් ශයශයනා ගැන 

තමයි යැන් විභාග කරශගන යන්ශන්. ඒ අතරතුර තමයි නශහන් 

ශමශහන් තවත් අය ශම්කට සම්බන්ධයි .යන පයනම මත ඒ 

අයශගනුත් විභාග කරශගන යන්ශන්. යැන් ශකොච් ර විතර 

අලාභයක්ය ශවලා තිශබන්ශන්? ගරු ලක්ය්මන් යාපා අශබ්ව්බධන 

මැතිතුමා .යනවා, අවසාන ව ශයන් ගණන් බැලුවාම බිලියන 

1,000ක්  අලාභයි .යලා.  බිලියන 1,000ක් අපට අලාභ ශවලා 

ඒකත් ශම් ණය උවනලට නකතු ශවනවා නම් - [බාධා .රීමක්  

නැහැ, ට්රිලියන නකක්. නතුමා .ේශේ, ට්රිලියන නකක් .යලායි.  

ට්රිලියන නකක් .යන්ශන් බිලියන 1,000ක්.   
 

 

 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඔබතුමා ශහොඳටම යන්නවා, ශම්ශක් අලාභය -[බාධා .රීමක්   

 
 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නැහැ, නැහැ. මම ශනොශවයි .යන්ශන්, ගරු ලක්ය්මන් යාපා 

අශබ්ව්බධන මහත්මයායි. නතුමා ඔබතුමන්ලාශේ ්ඩුක්ශේ රාජ්ය 

ඇමතිවරශයක්. ඒ නිසා ඒක නතුමාට .යන්න.  ඊළෙට බලන්න, 

ගරු විජ්යයාස රාජ්පක්ය මහත්මයා .යනවා, හම්බන්ශතොට වරාය 

නැවත මහජ්න අයිතියට ගන්නා තුරු නතුමාශේ සටන 

නවත්වන්ශන් නැහැ .යලා. ගරු රාජිත ඇමතිතුමා අය කැබින ල 

නිශේයනය.න් .යනවා, නතුමා සාූලහික වගකීම කැක්වායි 

.යලා. ගරු අජිත් පී. ශපශ්බරා නිශයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් විවෘත 

සාකච්ඡාවල .යනවා,  විජ්යයාස රාජ්පක්ය මහත්මයා අසව්  වරය 

කළායි .යලා.  

තමුන්නාන්ශසාලාශේ ්ඩුක්ව ගැනයි ශම් .යන්ශන්. ඉතාම 

රජ්ාතන්ත්රවාදී අවකා යක් තුළ තමුන්නාන්ශසාලාශේ ්ඩුක්ව 

වැඩ කරශගන යන බව ශපශනනවා. අපි ලක්ය්මන් යාපා 

අශබ්ව්බධන රාජ්ය ඇමතිතුමා .යපු කාරණය පැත්ත.න් තියමු. 

විගණකාධිපතිතුමා .යනවා, ශම් වැඩි ශවච්  ශපොලී  rate නක 

අනුව අ රුු  30ට ගණන් බැලුශවොත් බිලියන 10ක් අලාභයි 

.යලා. යැන් නතශකොට තමුන්නාන්ශසාලා .යන්ශන්, 

"විගණකාධිපතිතුමා යන්න බම්ුදව ශමොකක්ය, අපි ශන් යන්ශන්'' 

.යලා. තමුන්නාන්ශසාලා ශමොකක්ය යන්ශන්? ඒ අනුව කීයය 

අලාභය? අලාභයක් නැත. ඉතින් ශම්ක ශකොශහොමය විසඳන්ශන්? 

රජ්ශේ විගණකාධිපතිවරයා .යනවා, අලාභයක් තිශබනවා 

.යලා; අ රුු  30ට ගණන් බැලුවාම ඒක බිලියන 10ක් .යනවා. 

නතශකොට තමුන්නාන්ශසාලා විගණකාධිපතිට  බණිනවා; 

නීතිපතිතුමාට බණිනවා. නතශකොට, විගණකාධිපතිත් වැරැිනයි. 

නීතිපතිත් වැරැිනයි. තමුන්නාන්ශසාලා ශමොකක්ය ශම් කරන්ශන්?  

 

 

 ු ගහසක් ර් අප්පුහසාමි ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැම යාම අලාභයක් තිශබන්ශන්. 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒක තමයි ශම් .යන්ශන්. යලයයට පහයි ගණනකට තිුදුම 

ශපොලිය, යලයයට හයයි ගණනකට නක පාරට වැඩි කළාම ඒශකන් 

නන්නා වූ අලාභය ිනගට ගණන් බැලුවාම  ශවන අලාභය ගැනයි ශම් 

.යන්ශන්. ශහොඳයි, ශමන්න ශමශහම බලන්න. 0014දී අපි 

ණයවලට ශපොලී ව ශයන් ශකොච් ර ශගේවාය? ඒ රමාණය 

ශකොච් ර.න් වැඩි  ණාය 0014 ශවන ශකොට? 2015 අවසානය 

වන ශකොට ඒ රමාණය බිලියන )..න් වැඩි  ණා. ඒ ශකොශහොමය 

වැඩි ශවන්ශන්? ඒ වැඩි ශවලා තිශබන්ශන් ශම් බැඳුම්කරශයන් 

වැඩි ශවච්  ශපොලීවල වැඩිවීමත් නක්ක.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිශබන්ශන්. 

 
 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ශම් කාරණය මම ශනොශවයි .යන්ශන්. මහ බැාකුශේ රධාන 

නිලධාරි යලරිව්බධන .යන මහතා .යනවා, ලාකාව ශම් 

බැඳුම්කරය නිසා ූලලය අ්බුදයයට හම ශවලා .යලා. යැන් 

තමුන්නාන්ශසාලා ඒ යලරිව්බධනටත් බනියි.  තමුන්නාන්ශසාලාට 

අනුව නීතිපතිත් වැරැිනයි, විගණකාධිපතිත් වැරැිනයි, මහ බැාකුශේ 

ඉන්න නිශයෝජ්ය අධිපතිවරුත් වැරැිනයි. ඒක හින්යා තමයි 

.යන්ශන්, "විකලවයක්  ණා, 2015 ජ්නවාරි 0 වැනි යා. යැන් 

ශවන ශකොට ඒ විකලවයට විරුද්ධව කුමන්ත්රණයක් තිශබනවා." 

.යලා. යැන් ශම් කුමන්ත්රණය පරාජ්ය .රීම සඳහා පළමුශවන්ම 

කැපුශේ, රවිශේ ශබ් ල.  

ඊළෙට මම අහන්න යන්ශන් ශම් කාරණයයි. ශම් කරුණ 

්්බථික අ්බුදයයක් යක්වා ව්බධනය ශවලා .යලා ක ය 

.යන්ශන්? නශහම .යන්ශන් මහා ා්බය ශරාමා ශපොඩිමැණිශක්. 

මහා ා්බය ශරාමා ශපොඩිමැණිශක් .යන ්්බථික වියයාඥවරිය 

නශහම .යනවා. නතුමිය මෑතක් වනතුරුම ශම් ්ඩුක්ශේ 

උපශද් කවරියක්. නතුමිය යැන් .යනවා, ්්බථික අ්බුදයයක් 

තිශබනවා .යලා. ශම් පැත්ශතන් ූලලය අ්බුදයයක්. අශනක් 

පැත්ශතන් ්්බථික අ්බුදයයක්.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනක් කාරණය විධියට 

ඔබතුමාට .යන්න ඕනෑ, යැන් අශක අනුමත ණය සීමාව පැනලා 

තිශබන බව. අනුමත ණය සීමාව පැනලා තමයි යැන් වියයම් 

කරශගන යන්ශන්. බිලියන  0ක ණය සීමාව පැනලා.  යැන් ඒක 

බිලියන  3යි. ශම්ක නීති විශරෝධී තත්ත්වයක්. ශම්වා පියටපස්ශසා 

ඉන්න, ශම්වාශේ වග කීම යරන්න ඕනෑ ක ය? ඒ වග කීම යරන්න 

ඕනෑ නකම පුද්ගලයා අගමැතිතුමායි. නතුමා තමයි ශතෝරා 

ශබ්රාශගන අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් ශමහාට නක්කශගන ්ශේ. 

ඇමතිවරු ශයන්ශනක් .ේවා, "ශමයා පත් කරන  නක නතරම් 

ශහොඳ නැහැ" .යලා. නතශකොට නතුමා .ේවා, "නැහැ, නැහැ. 

සම්පූ්බණ වග කීම මම භාර ගන්නවා." .යලා. ශම් යලද්ධිය  ණාට 

පස්ශසා නතුමා කඩිමුඩිශේම පත් කරපු ්රිපුද්ගල කමිටුශේ වා්බතාව 

ශම් සභාවට ු න්නා. ඒ ගැන නතුමා කරපු කාාව මා  ළෙ 

තිශබනවා. නතුමා නයා අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් සම්පූ්බණශයන්ම 

නිශයොස් කළා. ඊට පස්ශසා ශම් කාරණය ගැන ශකෝක වා්බතාව 

්වා. ශම් ගැන අශක ශකෝක වා්බතාශේ  නිගමනය ශමොකක්ය? 

අ්බජුන් මශහාන්ද්රන් තමයි ශම්ශක් පළමුවැනි විත්තිකාරයා. ඒක 

තමයි ශකෝක වා්බතාශේ නිගමනය. 
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පා්බලිශම්න්තුව 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නතශකොට ශමොකක්ය අගමැතිවරයාට ශවන්ශන්? 

අගමැතිවරයාට කටඋත්තර නැතුව යනවා. ඊළෙට ශමොකක්ය ශම් 

ශකෝක වා්බතාවට කරනවාය .ේශේ? ඒක නීතිපතිට යවනවාය 

.ේවා. නීතිපතිට මම ඒ ගැන පැමිණිලි කරලා අ රුද්යක් ශවනවා; 

ශපොලිස්පති නීතිපතිතුමාට ලිපි ශගොනු යවලා මාස ගණනක් 

ශවනවා. ඒත්  නීතිපතිශගන් .යල උත්තරයක් ්ශේ නැහැ. ඊට 

පස්ශසා තමයි මම ශම් පා්බලිශම්න්තුශේදී ඒ ර ්නය ඇහුශේ. ඒ 

ර ්නයට උත්තර ශයන ශකොට තමයි නයා නිශයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒ 

මැයට කඩාශගන පැනලා ඒ උත්තරය අ ්  කශළා. අගමැතිතුමා 

.යනවා, "ඔය වාශේ ර ්න ශමශහා අහන්න ඕනෑ නැහැ. ඒවා 

ශතොරතුරු යැන ගැනීශම් අයිතිවායලකම් පිළිබඳ පනත යටශත් ලබා 

ගන්න පුළුවන්" .යලා.  

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, යැන් කාාව අවසන් කරන්න. 

 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කාාව අවසන් කරන්නම්. 

ශම් ඔක්ශකෝම ශද්ව් වලින් අවසාන ව ශයන් ශපන්නුම් 

කරන්ශන් නක ශයයයි. ඒ අගමැතිතුමා මහ බැාකු මගඩිශේ 

විත්තිකාරශයක් බවයි. නතුමා පිළිබඳ පරීක්යණය ්රම්භ විය 

යුතුයි. නශසා .යමින් මශේ ව න .හිපය හමාර කරනවා. 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළෙට, ගරු මුජිුද්බ රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කාා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.40] 

 

 ු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහ බැාකු බැඳුම්කර යලු වීමත් 

නක්ක පා්බලිශම්න්තුශේ අය විශ ාය යලු වීමක්  ණා. ඒ තමයි, අශක 

හිටපු අමාතය රවි කරුණානායක මැතිතුමාශේ ඉ් ලා අස්වීම. අපි 

.යන්න ඕනෑ, රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ඉ් ලා අස්  ශඩු 

මහ බැාකු ගනු-ශයනුව පිළිබඳ ශ ෝයනාවක් උඩ ශනොවන බව. මහ 

බැාකු ගනු-ශයනුශේ ශ ෝයනාවට ලක් ශවලා ඉන්න නක 

පුද්ගලශයක් සමෙ යම් ගනු-ශයනුවක් කළාය .යන කාරණාව උඩ 

නතුමා ඉ් ලා අස ්  ණා. ඒක පා්බලිශම්න්තු ඉතිහාසය තුළ යලු වූ 

ු ්බලභ යලු වීමක් හැයටයටයි මම ය.න්ශන්. පමගිය ්ඩුක් කාලශේ 

ශවච්  ශහොරකම්, මැරකම් ශවනුවට,  පම ගිය ්ඩුක් කාලශේ 

තිුදුම ශද් පාලන සාස්කෘතිය ශවනුවට, පමගිය ්ඩුක් කාලශේ 

තිුදුම ඒ ශද් පාලන සයා ාරය ශවනුවට, ඊට වඩා යහපත්, 

ශවනස් ශද් පාලන සාස්කෘතියක් ශම් රටට හඳුන්වා ශයන්න තමයි 

යහ පාලන ්ඩුක්ව නයා ශගොඩනැඟුශේ. රවි කරුණානායක 

ඇමතිතුමා ඒ ශවනුශවන් රධාන වැඩ ශකොටසක් කළා. ඒ ශකොටස 

කළත්, යහ පාලන ්ඩුක්ශේ රතිූල්බතියක් හැයටයට නතුමා අය 

ඉ් ලා අස්  ණා. ඒක අපි අගයන්න ඕනෑ. ඒකට ශගොරවන්ශන් 

නැතිව, ඒකට බණින්ශන් නැතිව කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ශ ෝයනාවක් න් ල  ණාම, නියම ශද් පාලන මහත්මශයකු 

හැයටයට නතුමා ඉ් ලා අස ්  ණා. නමුත්, නතුමා තවම වරයකරු 

ශවලා නැහැ. උසාවිශයන් වරයකරු .යා .යලාත් නැහැ. නතුමා 

ජ්නාධිපති ශකොමිසශමන් වරයකරු ශවලාත් නැහැ. නතුමා  

ජ්නාධිපති ශකොමිසමට ගිහි් ලා කටඋත්තරයක් ු න්නා. නහිදී 

ශ ෝයනාවකට ලක්  ණාම නතුමා ඉ් ලා අස්  ණා. මම හිතන 

හැයටයට අපි පා්බලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු හැයටයට ඒක  ව්බණනා 

කරන්න ඕනෑ. ඒක ශහොඳ ශයයක්. ඒක අපි කාටත් කරන්න 

පුළුවන් නම් ශහොඳයි.  

වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා කාා කරද්දී .ේවා, අශක 

සමහර මන්ත්රීවරු ජ්නාධිපති ශකොමිසශම් ඉන්න රජ්ශේ නීතිඥ 

ලිශේරා මැතිතුමාට ශ ෝයනා කළා, බැන්නාය .යලා. නමුත් 

නතුමන්ලා අ් ලස් ශකොමිසශම් හිටපු සභාපතිනි ින් රුක්ෂි ඩයස් 

විරමයලාහ මැතිනියට කරපු අවලාය නතුමාට අමතකයි. නතුමියශේ 

 රිතය ාාතනය කළා. තමුන්නාන්ශසාලාශේ මන්ත්රීවරුන්ට 

ශ ෝයනා න් ල  ණාම පා්බලිශම්න්තුශේ වරරසායවලට මුවා ශවලා 

ින් රුක්ෂි ඩයස් විරමයලාහ මැතිනියශේ  රිතය ාාතනය කළා. 

තමුන්නාන්ශසාලා ඒ මැතිනියශේ  රිතය නැති කළා. ඒ හැමශද්ම 

කශළා නයා ්ඩුක් පක්යශේ හිටපු අය විපක්යශේ ඉන්න 

තමුන්නාන්ශසාලාශේ මන්ත්රීවරු. නයා ඔබතුමා නි ් බ්යව 

බලාශගන හියටයා. නයා ඔබතුමා නි ් බ්යව බලාශගන ඉඳලා, අය 

අශක මන්ත්රීවරු .යන ශද්ව්  ගැන කාා කරනවා.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් යහ පාලන ්ඩුක්ව අපි 

හැු ශේ හුෙක් බලාශපොශරොත්තු ඇතිව. අය ඒ බලාශපොශරොත්තු 

න.න් නක කඩ ශවන ගතියක් ශපශනන්න තිශබනවා. අපි 

ජ්නතාවට යම් ශපොශරොන්ු   ණා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාට 

ශ ෝයනාවක් න් ල  ණාම, නතුමාට තනතුරින් ඉ් ලා අස් ශවන්න 

පුළුවන්  ණා. අය කාා කරපු හැම මන්ත්රීවරශයක්ම .ේවා, 

පමගිය ්ඩුක් කාලශේ ශවච්  දූයණ ගැන. ඒවාට නක් යාලා 

තිශබනවා. නමුත්, ඒ නක් ක්  යනවා. FCID නශකන් නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුවට files නවලා තිශබනවා. ඒවාට නක් යාන්ශන් 

නැතිව තියාශගන ඉන්නවා. ඒ වාශේම, ශම් සභාශේදී තාජුඩීන්ශේ 

ාාතනය ගැනත් කාා  ණා. ගිය මාසශේ 27වැනි යා තාජුඩීන්ශේ 

ාාතනය සම්බන්ධව ශිරන්ති රාජ්පක්ය මහත්මියට නන්න .ේවා 

කටඋත්තරයක් ගන්න. 28වැනි යා ශයෝෂිත රාජ්පක්යට නන්න 

.ේවා කටඋත්තරයක් ගන්න. නමුත්, ඒ ශගෝ ලන් ්ශේ නැහැ. 

කටඋත්තරයක් ශයන්න ඒ ශගෝ ලන් තවම ගිශේ නැහැ. ඇයි ඒ? 

ඒ වාශේම, තාජුඩීන්ශේ ාාතනය, ාාතනයක් ශනොශවයි .යලා 

මරණ පරීක්යකවරයා හැයටයට තීන්ු ව දීපු ්නන්ය සමරශසාකර 

තවමත් අත් අඩාවනවට අරශගන නැහැ. CID නක නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුශවන් ඉ් ලනවා, "ඔහු  අත්අඩාවනවට ගන්න 

නිශයෝගය ශයන්න" .යලා. නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුව ඒ 

නිශයෝගය ශයන්ශන් නැහැ. තාජුඩීන්ශේ යලරුර නයා වශළන් ශගොඩ 

යාලා ශම් රශ ල ජ්නතාවට යම් බලාශපොශරොත්තුවක් ඇති කළා, ඒ 

ප ශ්  උයවියට යම් බලාශපොශරොත්තුවක් ඇති කළා, තාජුඩීන්ශේ 

ාාතනයට සම්බන්ධ ශවච්  අය  අත්අඩාවනවට ගන්නවා .යලා. 

නමුත් අය අපට ශපශනනවා, ක් රමක් රමශයන්, ක් රමක් රමශයන් 

ශමොකක්ශයෝ ශනොශපශනන හස්තයක් ඒ නක්ව යට ගහන්න වැඩ 

කරශගන යනවා .යලා.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත් රීතුමනි, අය මන්ත් රීවරු ශබොශහෝ 

ශයශනක් කාා කළා. අපි නක ශයයක් .යන්න ඕනෑ. ශම් 

ශගෝ ලන් පම ගිය කාලය පුරාම .ේවා, "අපි නීතිය නවනවා" 

.යලා. ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත් රීතුමනි, රවි කරුණානායක 
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ඇමතිතුමාශේ telephone නශක් තිුදුම යත්ත 8,000ක් -පිටු 

8,000ක්- යවස් ශයක.න් නකතු කළා.  ශකොශහොමය නශහම 

කරන්න පුළුවන්  ශඩු? 

FCID නක නීතිපති ශයපා්බතශම්න්තුවට යවපු files නීතිපති 

ශයපා්බතශම්න්තුශේ තවම තිශබනවා.  ඒවාට අයාළව නක් යමන්ශන් 

නැහැ. නක් යමනවා; මාස හයක් ක්  යමනවා. ඒවාට සාක්. නැහැ 

.යා .යනවා. පරීක්යණ ශකශරන්ශන් නැහැ. තාජුඩීන් ාාතනය 

වූ යවශසා ශිරන්ති රාජ්පක්ය telephone calls 4 ක් අරශගන 

තිශබනවා, ශපොලීයලශේ ඉහළ නිලධාරින් නක්ක කතා කරන්න. ඒ 

වා්බතා තිශබනවා. ඇයි පරීක්යණ නැත්ශත්? අපට සැකයක් 

තිශබනවා.  

වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා .යපු ශද් හරි. සමහර 
උයවිය ්ඩුක්ශේ ඉඳශගන රාජ්පක්යලා ්රක්යා කරන්න වැඩ 
කරනවාය .යන සැකය අය අපට තිශබනවා, ූලලාසනාපව  ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. අපි නය බය නැතිව .යනවා. නහි හාගන්න ශයයක් 
නැහැ. වාමශද්ව මහත්මයා .යපු ශද් ඇත්ත. අපට අය සැකයක් 
තිශබනවා. යහ පාලන ජ්න වරමින් පත් වූ ඇතැම් උයවිය, යහ 
පාලන ජ්නතාවශේ ඉිනරිශේ ගිහින් ශපොශරොන්ු  ු න් ඇතැම් උයවිය 
්ඩුක්ශේ ඉඳශගන අය රාජ්පක්යලා ්රක්යා කරනවාය .යන 
ර ්නය අපට මතුව තිශබනවා, ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
වාමශද්ව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා .යපු කාරණය ඇත්ත. ඒක 
තමයි අපි අය  ශම් ගැන නළිපිට කතා කරන්ශන්. අපි ශම් ශයශකන් 
නකක් ශබ්රාගන්න ඕනෑ. නශහම අයට ශම් ්ඩුක්ව තුළ ඉන්න 
බැහැ. නශහම ඉන්න ඒ අයට සයා ාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ශම් 
රශ ල ජ්නතාව වරම ු න්ශන් ශම් රටට යහ පාලනය ශගන නන්නයි. 
අපි ඒ යහ පාලනය ශගන ්වා. නහි රතිලලයක් හැයටයට තමයි අය 
අශක රවි කරුණානායක හිටපු ඇමතිතුමා ඉ් ලා අස්  ශඩු .යන 
නක මතක තියාගන්න. ඒ, අපි යහ පාලනය ශගන ්පු නිසායි.   

නයා හිටපු අය නශහම ගියාය? නයා ශරෝහිත අශබ්වනණව්බධනට 
අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමියන් සභාවට නන්න 
.ේවා. නමුත් ගිශේ නැහැ. ඇයි ඒ? නයා කෑව .යා ශගයර හියටයා; 
මෙ හැරියා. ශගෝඨාභය රාජ්පක්ය මහත්මයා අත් අඩාවනවට ගන්න 
හයනවා .යා Appeal Court නකට ගිහින් නිශයෝගයක් ගත්තා, අත් 
අඩාවනවට ගැනීම නවත්වන්න. ඇයි ඒ? මුහුණ ශයන්න තිශබන බය 
නිසා. නමුත් අශක රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා බය  ශඩු නැහැ. 
නතුමාටත් තිුදණා නක නක ශද්ව්  .යා මෙ හරින්න. නතුමා 
නශහම බය  ශඩු නැහැ. නතුමා ගිහින් මුහුණ ු න්නා. නයා හිටපු 
ජ්නාධිපතිතුමා අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමියන් 
සභාවට ශගනාවා. ශමොකක්ය ශම් අය කශළා? නයා ගිහින් අ් ලස් 
ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමියන් සභාව වට කළා. වට 
කරලා .ේවා, හිටපු ජ්නාධිපතිතුමා නතැනට ශගශනන්න නපා 
.යා. නශහම .යපු උයවිය අය රවි කරුණානායක ගැන කතා 
කරනවා. අපට .යන්න තිශබන්ශන් නක ශයයයි. රවි 
කරුණානායක මහත්මයාශේ කනයාභාවය ගැන කතා කරන්න 
රාජ්පක්ය පාලන කාලශේ හිටපු නක්ශකශනකුටවත් අයිතියක් 
නැහැ .යන නක මතක තියා ගන්න .යා අප .යන්න ඕනෑ. 
ශමොකය, ඒ අය ක රුත් ඒ අයශේ කනයාභාවය ්රක්යා කර 
ගත්ශත් නැති මිනිස්ම. ඒ අයට අයිතියක් නැහැ, රවි කරුණානායක 
මහත්මයාශේ කනයාභාවය ගැන කතා කරන්න. ඒ අය පමගිය 
කාලශේ යඩාවශත් ගිය අය. හැම තැනම ගියා. ඒ ගිය හැම තැනම 
ඒ අයට ශ ෝයනා තිශබනවා. මුය්  ශ ෝයනා තිශබනවා; මිනීමැරුම් 
ශ ෝයනා තිශබනවා; මාධයශේිනන්ට ගහපු ශ ෝයනා තිශබනවා; 
"යලරස" නාළිකාවට ගිනි තබපු ශ ෝයනා තිශබනවා; ලසන්ත 
විරමතුාග ාාතනය ගැන ශ ෝයනා තිශබනවා. ඒ හින්යා ඒ අයට 
.යලම අයිතියක් නැහැ, රවි කරුණානායක මහත්මයාශේ 
කනයාභාවය ගැන කතා කරන්න. ශමොකය, ඒ අය ඔක්ශකෝම 
කනයාභාවය නැති කරගත් උයවියයි; නය විනා  කරගත් උයවියයි. 
මහ යව්  තමයි නය විනා  කරගත්ශත්. ඒ නිසා ඒ ශගෝ ලන්ට රවි 
කරුණානායක මහත්මයා  ගැන කතා කරන්න අයිතියක් නැහැ.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි,  තවත් නක ශයයක් ගැන 
මතක් කරන්න ඕනෑ. ශමොකක්ය? ශමතුමන්ලා .ේවා නීතිය 
නැශමනවා .යා. පමගිය කාලශේ ශම් ගරු සභාශේ දී ශමතුමන්ලා 
.ේවා, නීතිය නමනවා .යා. අප අහන්න කැමැතියි, නීතිය 
නැමුශඩු අපටය .යා. නීතිය නැමුශඩු කාටය? නීතිය නැමුශඩු 
බැයල්  රාජ්පක්යටය? නීතිය යැන් නමා තිශබන්ශන් නාම්  
රාජ්පක්යටය? නීතිය නමා තිශබන්ශන් ශරෝහිත 
අශබ්වනණව්බධනටය? නීතිය නමා තිශබන්ශන් විම්  වීරවා ට 
passports ශයකක් තිශබන නකටය? මහින්යානන්ය අලුත්ගමශේ 
ශබොරැ් ශ්  .ායල පාශ්බ ශකෝයට ගණනක ශගයක් අරශගන 
තිශබනවා. අපට අහන්න ශවනවා, ඔහුටය නීතිය නැමුශඩු .යා. 
ඊළෙට අපට අහන්න ශවනවා, ශගෝඨාභය රාජ්පක්ය මහත්මයාශේ 
මිේ යානා ගනුශයනුවටය නීතිය නැමීය  තිශබන්ශන් .යා.  

ඊළෙට අපට අහන්න ශවනවා, තාජුඩීන්ශේ ාාතනයට 
සම්බන්ධ වූ අයටය නීතිය නැමීය  තිශබන්ශන් .යා. ශජ්ොන්ස්ටන් 
රනාන්ු , උයය ගම්මන්පිල ්ින ව ශයන් ලැයිස්තුවක් .යන්න 
අපට පුළුවන්. නීතිය නැමීය  තිශබන්ශන් ඒ අයටයි. නීතිය අපට 
නැමුණා නම්, නීතිය අපට ඕනෑ විධියට ක්රියාත්මක  ණා නම් අය 
රවි කරුණානායක හිටපු අමාතයතුමා ශකොමිසමට යන්න ඕනෑ 
නැහැ. අය ඒ අයට නීතිය නැමීය  තිශබන හින්යා තමයි හිරශගයර -
වැලිකඩ බන්ධනාගාරශේ- ඉන්න ඕනෑ උයවිය ශමතැනට ඇවි් ලා 
තවමත් පුරසාරම් ශයොඩවන්ශන් .යන නක මතක තියාගන්න. ඒක 
තමයි අය ඇත්ත කතාව.  

 

 

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව  විනාඩියක කාලයක් 

තිශබන්ශන්. 

 

 

 ු මුජිබුර් රහුෝද ෙහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නීතිය නැමීය  තිශබන හින්යා තමයි වැලිකඩ බන්ධනාගාරශේ 

ඉන්න ඕනෑ උයවිය අය ශමතැනට ඇවි් ලා පුරසාරම් 

ශයොඩවන්ශන්; අය ශමතැනට ඇවි් ලා අපට අභිශයෝග කරන්ශන්; 

අය ශමතැනට ඇවි් ලා අපට  ඩුඩි පා ල යමන්ශන්. අය 

පවපවාහිනියට ගිහි් ලා ශලොකු කතා .යන්ශන් නීතිය නැමීය  

තිශබන හින්යායි. ඒ නිසා ශම් යහ පාලන ්ඩුක්ශේ මන්ත්රීවරුන් 

හැයටයට අපි බලාශපොශරොත්තු වන ශයයක් තිශබනවා, ූලලාසනාපව  

ගරු මන්ත්රීතුමනි. තීරණාත්මක තැනකට අය අපි ඇවිත් ඉන්නවා. 

අප ශම් යහ පාලන ්ඩුක්ව ශගන ්ශේ ශම් රශ ල ජ්නතාවශේ 

යහසකුත් බලාශපොශරොත්තු නක්කයි. ඒ යහසකුත් බලාශපොශරොත්තු 

ඉය්ට කරන්න අපි කැප ශවලා ඉන්නවා. ඒ හින්යා අශක අශනකුත් 

මන්ත්රීවරුන් .ේවා වාශේ ඉිනරි කාලශේ දී අපි ඒවා ගැන ඇහැ 

කන පියාශගන ඉන්ශන් නැහැ. යැන් අපි .යනවා, අපි ඉවමවා 

ඇති .යලා. මීය ට වඩා තය තීන්ු වලට අපට යන්න ශවනවා. ඒ 

යන්ශන් ්ඩුක්ව ්රක්යා කරශගනයි. පමගිය කාලශේ ශම් රශ ල 

ජ්නතාවශේ මුය්  මාශකෝ ල කාපු, ඒ වාශේම මිනී මැරුම්වලට 

සම්බන්ධ  ුම යලයලු ශයනාටම සාධාරණත්වය ඉය්ට කරන්න 

ඕනෑ. ඒ ශවනුශවන් අපි ශපනී යලයටනවාය .යමින්, මශේ ව න 

ස්ව් පය අවසන් කරනවා, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. S. Shritharan. You have 

thirty minutes.  
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පා්බලිශම්න්තුව 

[பி.ப. 5.50] 
 

 ු එස්. ශ්රීතර්ද ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

இன்மறய தினம் இந்த நொடொளுைன்றத்திமல மபசப்படுவதற் 

கொன தமலயங்கம் ைத்திய வங்கியின் தசயற்பொடுகள் 

ததொடர்பொனதொக இருந்தொலும், ைிக முக்கியைொக முன்னொள் 

நிதியமைச்சரும் இந்நொள் தவளிநொட்டலுவல்கள் அமைச்சரு 

ைொனவொின்  இரொஜினொைொ ததொடர்பொகமவ பல்மவறு 

உறுப்பினர்களின் வொதங்கள் அமைந்திருந்தன. இந்த 

விவொதத்திமல இந்த நொட்டிமல உள்ள அமைச்சர்களுமடய 

பிரச்சிமனகள், ைத்திய வங்கி மகயொளுகின்ற விடயங்கள் 

என்பன ததொடர்பொக நீங்கள் ஆய்வு தசய்துதகொண்டிருக்கின்ற 

இவ்மவமளயில், நொன் முக்கியைொன ஒரு  விடயத்மத  

முன்மவக்க விரும்புகின்மறன். அதொவது, நொட்டிமல 

வொழுகின்ற ஒரு பகுதி ைக்களுமடய பிரச்சிமனகள் ைமறக்கப் 

படுகின்றனவொ, அல்லது அவற்மறப் பற்றிப் மபசப்படொைமல 

தள்ளிமவக்கப்படுகின்றதொ என்ற மகள்வி இன்று அந்த 

ைக்களிடம் எழுந்துள்ளமத நொன் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட 

விரும்புகின்மறன்.  

குறிப்பொக, வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வொழ்கின்ற தைிழ்த் 

மதசிய இனத்தினுமடய விடயங்கள் பற்றிப் மபசுவதற்கொன 

சந்தர்ப்பங்கள் இங்கு குமறவொகமவ இருக்கின்றன. இந்த 

நொட்டில் உள்ள பிரச்சிமனக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வு பற்றிய, 

புதிய அரசியலமைப்புப் பற்றிய முமனப்புகள் மவகம் 

தகொண்டிருந்த நிமல ைொறி, கடந்த சில வொரங்களில் அந்த 

விடயங்கள் ஆமை மவகத்தில் நகர்கின்ற, அல்லது அமவ 

கிடப்பிமல மபொகக்கூடிய அளவுக்கு இன்மறய அரசியல் 

சூழ்நிமல ைொறிக்தகொண்டிருக்கிறது. இந்த நொட்டிமல 

நல்லிணக்கம், நல்லொட்சி என்று மபசப்படுகின்ற அளவுக்கு 

சுதந்திரைொன தசயற்பொடுகள் நமடதபற்றுக்தகொண்டிருந் 

தொலும், நொன் இங்கு மபசிக்தகொண்டிருக்கின்றதபொழுமத இந்த 

நொட்டிமல ஒரு பகுதி ைக்களிமடமய இரொணுவத்தினர் 

தங்களுமடய மதடுதல்கமளயும் கணக்தகடுப்பு நடவடிக்மக 

கமளயும் மைற்தகொண்டவொறு இருக்கிறொர்கள்.  

மநற்மறய தினம் கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்திலுள்ள 

பல்லவரொயன்கட்டு, மசொமல, தஜயபுரம் மபொன்ற 

கிரொைங்களிமல வொழுகின்ற ைக்களுமடய வீடுகளுக்குச் 

தசன்று இரொணுவத்தினர் அவர்களுமடய குடும்ப அட்மட 

கமள - பங்கீட்டு அட்மடகமள வொங்கி அவர்களுமடய குடும்ப 

அங்கத்தவர் எண்ணிக்மக மபொன்ற குடும்ப விபரங்கமளப் 

பதிவுதசய்திருக்கிறொர்கள். அமதமபொல, இன்மறய தினம் 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்திலுள்ள அக்கரொயன், ஸ்கந்தபுரம் 

மபொன்ற பிரமதசங்களுக்குச் தசன்று ைக்களுமடய பங்கீட்டு 

அட்மடகமள வொங்கி அவ்வொறு பதிவு தசய்து 

தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இதமனவிட, இன்மறய தினமும் 

மநற்மறயதினமும் யொழ்ப்பொணம் ஊர்கொவற்றுமறப் 

பகுதியிமல இருக்கின்ற தம்பொட்டி, தைலிஞ்சிமுமன, 

பருத்தியமடப்பு மபொன்ற கிரொைங்களிமல வொழுகின்ற 

ைக்களிடம்  அவர்கள் முன்னொள் மபொரொளிகளொ, அல்லது 

மபொரொட்ட கொலங்களிமல விடுதமலப் புலிகளுக்கு ஆதரவு 

வழங்கினொர்களொ? என்ற அடிப்பமடயிமல TID யினரும் CID 

யினரும் விசொரமணகமள மைற்தகொண்டு அவர்களிடம் 

தகவல்கமளப் தபற்றிருக்கிறொர்கள்.  

இந்தச் சூழ்நிமலமய நீங்கள் பொருங்கள்! இங்கு 

தபொருளொதொரம், அபிவிருத்தி, அமைச்சொின் இரொஜினொைொ 

பற்றிப் மபசப்படுகின்றதபொழுது இன்தனொரு பகுதி ைக்கள் 

இரொணுவத்தினரொல், தபொலிஸொரொல், புலனொய்வுத் 

துமறயினரொல் அடக்கப்படுகின்ற சூழல் கொணப்படுகிறது. 

இந்த நொட்டிமல அவர்கள் ஒரு நொட்டவரொகவும் இவர்கள் 

மவமறொரு நொட்டவரொகவும் இரண்டு மவறுபட்ட 

மகொணங்களில் விடயங்கள் மகயொளப்பட்டு வருவமத நொங்கள் 

எல்மலொருமை பொர்க்கக்கூடியதொக இருக்கின்றது. இது இந்த 

நொட்டிமல ஓர் அமைதியொன நிமலமய உருவொக்கிக் 

தகொடுக்குைொ? இது இந்த நொட்டிமல என்ன வமகயொன 

சூழமலத் மதொற்றுவித்திருக்கிறது?  

இன்று கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில், வலிந்து கொணொைல் 

ஆக்கப்பட்ட தங்களுமடய பிள்மளகமளத் தொருங்கள்! 

பிள்மளகளுமடய விபரங்கமள தவளியிடுங்கள்! அவர்கள் 

எந்ததந்த முகொம்களிமல இருக்கிறொர்கள் என்று தசொல்லுங்கள்! 

என்று அங்குள்ள ைக்கள் 172 நொட்களொக ஒரு கவனயீர்ப்புப் 

மபொரொட்டத்மத   நடத்திக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். கிட்டத்தட்ட 

6 ைொதங்களொக கிளிதநொச்சி ைண்ணிமல, சுட்தடொிக்கின்ற 

தவயிலிமல தகரப் பந்தல்களுக்குள் இருந்து அந்த ைக்கள் 

தங்கமள வருத்திக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அவ்வொறு கடந்த 

6 ைொதங்களில் கவனயீர்ப்புப் மபொரொட்டங்களில் ஈடுபட்ட 

தொய்ைொர்களில் இதுவமர மூவர் ைரணைமடந்திருக் 

கின்றொர்கள். இந்த உண்மைத் தன்மைமய தவளியிமல 

யொருக்குச் தசொல்வது? அவர்களுமடய கண்ணீமரயும் 

மவதமனமயயும் புொிந்துதகொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இந்த 

நொட்டிமல யொரும் இல்மல. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் 

உறுப்பினர் அவர்கமள, ஒருபக்கம் ைக்கள் கண்ணீமரொடு 

வொழ்கின்றொர்கள். தவயிலிலும் ைமழயிலும் தகரப் பந்தலுக்குக் 

கீழ் வீதிமயொரத்திமல, அந்தப் பிள்மளகமளப் தபற்தறடுத்த 

தொய்ைொர், தந்மதயர்கள், அந்தப் பிள்மளகளின் சமகொதரர்கள், 

தங்களுமடய கணவன்ைொமர ஒப்பமடத்த ைமனவிைொர் 

இவ்வொறு குந்தியிருப்பது என்பது இந்த நொட்டினுமடய 

ஜனநொயகத்திற்கும் ஒரு மநொீ்மையொன, நியொயைொன 

நொட்டிற்கும் தபொருத்தைொனதொ? இது ைனித உொிமைகமள 

ைதிக்கின்ற ஒரு நொட்டுக்கு நல்ல விடயைொ? என்கின்ற 

விடயங்கமள நொங்கள் இந்த இடத்திமல கவனத்திற்தகொள்ள 

மவண்டும்.  

இமதமபொன்றுதொன் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திலும் 

யொழ்ப்பொணத்தின் வடைரொட்சி கிழக்கு ைருதங்மகணியிலும் 

திருமகொணைமலயிலும் வவுனியொவிலும் ைக்கள் ததொடர்ச் 

சியொகத் தங்களுமடய கவனயீர்ப்புப் மபொரொட்டங்கமளச் 

தசய்துதகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இவர்களுக்கு எப்மபொது இந்த 

நொட்டில் நீதி கிமடக்கும்? இந்த நொட்டிமல யொர் நீதிமய 

வழங்குவொர்கள்?  இந்த நொட்டில் நிமறமவற்று அதிகொரமுள்ள 

ஜனொதிபதி இருக்கின்றொர். அவர்கூட, அந்த ைக்களில் சிலமர 

அமழத்துப் மபசியிருந்தொர். ஆனொல், எந்த விடிவும் இதுவமர 

அவர்களுக்குக் கிமடக்கவில்மல. இந்த நொட்டிமல பிரதைர் 

இருக்கின்றொர். அவருக்குக் கீமழ அமைச்சர்கள் இருக்கின் 

றொர்கள். இங்மக அமனத்து ைக்கமளயும் பிரதிநிதித்துவம் 

தசய்யும் சிங்களச் சமகொதரர்களும் தமலவர்களும் 

இருக்கின்றீர்கள். இருந்தும் இந்த நொட்டிமல அவர்களுமடய 

பிரச்சிமனமயத் தீர்த்து மவப்பதற்கு, அவர்கள் மகட்கின்ற 

நீதிமய வழங்குவதற்கு ஏன், ஒரு நியொயைில்லொத தன்மை 

கொணப்படுகின்றது? என நொன் மகட்கின்மறன்.   

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, 

கிளிதநொச்சி பூநகொிப் பிரமதச தசயலொளர் பிொிவிலுள்ள 

இரமணதீவு என்ற கிரொைத்திமல இருக்கின்ற ைக்கள் 

தங்களுமடய தசொந்த இடங்களுக்குச் தசல்வதற்கொன 

மபொரொட்டத்தில் 100 நொட்கமளக் கடந்த நிமலயிமல, 101வது 

தினைொக மநற்மறய தினம் தகொழும்புக்கு வந்து தங்களுமடய 
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எண்ணக்கிடக்மககமள தவளிப்படுத்தியிருக்கின்றொர்கள். 

இன்று அவர்கள் 102வது நொளொகத் தங்களுமடய மபொரொட் 

டங்கமளத் ததொடர்ந்து முன்தனடுக்கின்றொர்கள். இந்த 

நொட்டிமல இவர்கள் மகட்பது பிொிவிமனயல்ல. இவர்கள் 

மகட்பது ஒன்றும் இந்த நொட்டிமனப் பிொித்துத் தொருங்கள் 

என்றல்ல.  இவர்கள் மகட்பததல்லொம் தங்களுமடய தசொந்த 

இடத்துக்குச் தசன்று தொங்கள் உமழத்து வொழமவண்டும் 

என்பதுதொன். “எங்களுமடய கொலிமல, எங்களுமடய 

உமழப்பிமல நொம் நிைிர்ந்து வொழ்கின்ற சூழமல 

உருவொக்கித்தொருங்கள்! எங்களுமடய இடத்திமல எங்கமள 

வொழவிடுங்கள்!” என்றுதொன் அந்த ைக்கள் மகட்கின்றொர்கள். 

அதற்கொகத்தொன் கடந்த மை ைொதம் முதலொம் திகதியிலிருந்து 

இன்றுவமர 102 நொட்கமளக் கடந்து அவர்கள் இரமண 

தீவிமல மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். மநற்மறய தினம் 

அவர்கள் அங்மகயிருந்து தங்களுமடய பணத்மதச் 

தசலவழித்துப் மபருந்துகமள ஒழுங்குதசய்து தகொழும்புக்கு 

வந்து இங்மக தங்களுமடய கவனயீர்ப்புகமளச் தசய்து, 

ஜனொதிபதியிடம் ைகஜரும் மகயளித்திருக்கின்றொர்கள். 

ஆனொல், இதுவமர அந்த ைக்களுக்கு எந்த விமைொசனமும் 

கிமடக்கவில்மல.   

இன்று மகப்பொப்புலவிமல இருக்கின்ற ைக்கள் 

மபொரொட்டத்மத ஆரம்பித்து 7 ைொதங்கமள தநருங்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற சூழலிமல ததொடர்ந்தும் மபொரொடிக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  மநற்றும் அதற்கு முதல்நொளும் 

தபய்த ைமழயில் மகப்பொபுலவு ைக்கள் அந்தத் தகரக் 

தகொட்டமகக்குள்மள இருக்கமுடியொத நிமலயிலும் ததொடர்ந்து 

அதற்குள்ளிருந்து தங்களுமடய தசொந்த நிலத்திற்குச் 

தசல்வதற்கொகப் மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். இமவ 

எவ்வளவு மவதமனயொன சம்பவங்கள்! தங்களுமடய தசொந்த 

நிலத்திற்கொக இந்த நொட்டுக்குள்மள ஒரு பகுதி ைக்கள் 

மபொரொடிக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். அதமனத் தீர்த்துமவக்க 

முடியவில்மலமய இந்த நொட்டில்! எங்கள் நொடு ஒரு ஜனநொயக 

நொடு. இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற ஜனநொயகத்தினொலும் 

நீதியினொலும் இந்த ைக்களுக்கு ஏன், சொியொன பொமதமயக் 

கொட்ட முடியவில்மல? தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கமள, இந்த ைக்களுமடய கண்ணீருக்கு இந்த நொட்டிமல 

பதில் மவண்டும். அமதக்கண்டு தகொள்ளொதிருப்பது ஒரு 

நியொயைொன தசயலல்ல. இந்தக் கண்ணீர்தொன் இந்த நொட்டிமல 

ஒரு நிம்ைதியொன ஆட்சி முமறமய இல்லொைல் தசய்கின்றதொ? 

என்ற ஐயம் எழுகின்றது. எனமவ, நீங்கள் சிந்தித்துப் 

பொர்க்கமவண்டும்!  

அதுமபொலமவ, அந்த ைக்கள் வலிந்து இரொணுவத்திடம் 

பிள்மளகமள ஒப்பமடத்தொர்கள். “உங்களுமடய பிள்மளகள் 

ஒரு நொளொவது மபொரொளிகளொக இருந்திருந்தொல், அல்லது 

அவர்கள் விடுதமலப் மபொரொட்டத்திற்கு, விடுதமலப் 

புலிகளுக்கு ஏதொவது ஒரு சிறு உதவிமயச் தசய்திருந்தொல், 

அவர்கமள ஒப்பமடயுங்கள்; நொங்கள் விசொொித்துவிட்டு 

விடுகிமறொம்” என்று ஒலிதபருக்கிமூலம் இரொணுவத்தினர் 

அறிவித்தமபொது அந்த ைக்களொல் ஒப்பமடக்கப்பட்ட 

பிள்மளகமள இரொணுவத்தினர் மகமயற்றிருந்தொர்கள். 

இவ்வொறு மகமயற்கப்பட்டவர்களில் பலர்தொன் இன்று 

கொணொைற் மபொயிருக்கின்றொர்கள். இதற்குக் கண்கண்ட 

சொட்சியம் இருக்கின்றது. தொய், தந்மதயர்கள் பிள்மளகமள 

ஒப்பமடத்திருக்கின்றொர்கள். ைமனவிைொர் தங்களுமடய 

கணவன்ைொமர ஒப்பமடத்திருக்கின்றொர்கள். பலமபொீ் 

குடும்பைொகமவ ஒப்பமடக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இவர்களுக் 

குக்கூட இன்னும் இந்த நொட்டிமல விடிவு கிமடக்கவில்மல 

என்பமதத்தொன் நொன் இந்த இடத்திமல குறிப்பிடுகின்மறன்.   

ைிக முக்கியைொக, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு 11ஆம் ைொதம் 

19ஆம் திகதி வியொழக்கிழமை 'வீரமகசொி'  பத்திொிமகயில், 

“திருைமலயில் இரகசிய முகொம்”, “வடக்கு, கிழக்கில் 

இரொணுவப் பிரசன்னத்மதக் குமறக்கக் மகொருகின்றது ஐக்கிய 

நொடுகள் குழு” ஆகிய தமலப்புக்களில் தசய்திகள் 

பிரசுொிக்கப்பட்டிருந்தன. ஐக்கிய நொடுகள் சமபயிலிருந்து வந்த 

குழு, திருமகொணைமலயிமல ஒரு இரகசிய முகொைிருக் 

கின்றததன்றும் அவ்வொறு அந்த முகொைிலிருப்பவர்கமளக் 

கண்டறிந்து பதில் தசொல்லுங்கள்! என்றும் கூறியிருந்தது. 

"பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்மத உடனடியொக நீக்குங்கள்! 

வொக்குறுதிகள் மபொதும், அவற்மறச் தசயற்படுத்துங்கள்! 

பொதிக்கப்பட்மடொொின் நம்பிக்மகயின் மைமயப் மபொக்குங்கள்! 

கொணொைற்மபொமனொொின் பிரச்சிமனக்குொிய தீர்மவ 

வழங்குங்கள்! ”  என ஐக்கிய நொடுகள் சமபயிலிருந்து வந்த 

நிபுணர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றொர்கள். இதமனப் படத்மதொடு 

'வீரமகசொி'ப் பத்திொிமக தவளியிட்டிருக்கின்றது. ஆகமவ, 

இவ்வொறொன இரகசிய முகொம் இருக்கின்றததனப் பத்திொிமக 

தொனொகச் தசய்திமயப் மபொடவில்மல.  இமவ அமனத்தும் 

அந்த நிபுணர்கள் குழு ஊடகங்கமள அமழத்து நடத்திய press 

meeting இல் - பத்திொிமகயொளர் சந்திப்பின்மபொது தசொல்லப் 

பட்ட விடயங்கள். இவ்வொறொன சூழ்நிமல இன்னமுமை 

ைொறவில்மல. இவற்றில் உண்மைகள் இருக்கின்றன; யொருமை 

உண்மைகமள ைமறக்க முடியொது! இமதத்தொன் நொங்கள் 

திரும்பத் திரும்பச் தசொல்கிமறொம்.  

ஒருபுறம் இந்த நொடு நிம்ைதியற்றுச் தசல்கிறது. இந்த 

நொட்டிமல ஒரு விடயத்மத ஒற்றுமையொக முன்தகொண்டு 

தசல்ல முடியவில்மல. ஒமர கட்சிக்குள் இருக்கின்றவர்கள் 

பல்மவறு மகொணங்களில் நிற்கிறொர்கள். ஆளும் கட்சிக் 

குள்மளமய எதிர்க்கட்சி இருக்கிறது. ஆளும் கட்சிக் 

குள்மளமய பலருமடய இரொஜினொைொக்கமள பலர் 

எதிர்பொர்த்து நிற்கிறொர்கள். இவ்வொறொனததொரு நிமலயில், 

ைமழ தவள்ளம் ஒருபுறம் ைக்கமள வொட்டியிருக்கிறது. 

இன்தனொரு புறத்திமல வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வரட்சி 

ைக்கமளத் தூக்கிவொொிப் மபொட்டிருக்கின்றது. மநற்று 

முன்தினம்தொன் அங்கு ஒருசில இடங்களில் சிறிதளவு ைமழ 

தபய்திருக்கிறது. இவ்வொறு வொழுகின்ற இந்த ைக்களுமடய 

வருைொனங்கள் - வொழ்வொதொரங்கள் சீரழிந்து மபொயிருக்கிற 

இந்த நிமலயில், இந்த நொட்டிமல இருக்கிற சூழ்நிமலகமள 

நொங்கள் திரும்பிப் பொர்க்கமவண்டும், ைீட்டுப் 

பொர்க்கமவண்டும்.  

இங்கு மவமலயில்லொப் பிரச்சிமன பற்றிப் மபசப்படுகிறது. 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சினொல் தவளியிடப் 

பட்டிருக்கின்ற 2017ஆம் ஆண்டின் அமரயொண்டுக்கொன 

அரசிமற நிமலமை அறிக்மக தவளியிடப்பட்டிருக்கிறது. 

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, அதில் 

இலங்மகயிமல மவமலவொய்ப்பின்மை 4.4 வீதம் எனக் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அமதமநரத்தில் பிமறசில், சீனொ, 

பிரொன்ஸ், மஜொீ்ைனி, கிமரக்கம் மபொன்ற நொடுகளிலும் 

ஸ்தபயின், ததன்னொபிொிக்கொ மபொன்ற நொடுகளிலும் 

இருக்கின்ற மவமலயின்மை வீதம் 26 வீதம், 18 வீதம், 23 

வீதம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இமத நொன் 

தசொல்லவில்மல. ைத்திய வங்கி ஆண்டறிக்மகயின் 

அமரயொண்டுக்கொன அரசிமற நிமலமை அறிக்மகயிமல 

இவ்வொறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் புத்தகத்திமல 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவொறு, இலங்மகயிமல மவமலயின்மை 

4.4 வீதம் என்றொல் - வடக்கிமல பட்டதொொிகள் உண்ணொவிரதம் 

இருக்கிறொர்கள்! நொன் இந்த நொட்டின் உயர்ந்த சமபயிலிருந்து 

மகட்கிமறன், வடக்கிலும் கிழக்கிலும் இமளஞர்கள் 
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ததொழில்துமறக்குச் தசல்லக்கூடிய ததொழிற்சொமல மையங்கள் 

எங்மக கொணப்படுகின்றன? ஏதொவது, அவர்களுக்கு மவமல 

வழங்கக்கூடிய சூழ்நிமல உருவொக்கப்பட்டிருக்கிறதொ? இந்த 

நொட்டிமல இருக்கின்ற ஏமனய ைொகொணங்கமளொடு 

ஒப்பிடுகின்றதபொழுது கிழக்கு ைொகொணத்திலும் வடக்கு 

ைொகொணத்திலும் இமளஞர்களுக்கு மவமல வழங்கக்கூடிய 

வசதிகளின் அளவு என்ன? ஏமனய ைொகொணங்களில் 

இருக்கின்ற மவமலயின்மை வீதம் என்ன? இந்த 

ைொகொணங்களில் இருக்கின்ற மவமலயின்மை வீதம் என்ன?  

மநற்று முன்தினம் பிொித்தொனியப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்கள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்கு வருமக 

தந்திருந்தொர்கள். அவர்கள் இங்மக பல கட்சிகமளயும் மசொீ்ந்த 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கமளச் சந்தித்தொர்கள். அப்தபொழுது, 

சிறுவர் அலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சர் அவர்கள்,  “ இந்த 

நொட்டிமல குறிப்பொக, ைமலயகத்திமல வொழுகின்ற சிறுவர்கள் - 

18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் தங்களுமடய படிப்மப 

இமடநிறுத்திவிட்டு, தகொழும்பு மபொன்ற பகுதிகளிமல 

மவமலக்குச் தசல்கின்றொர்கள்; அவர்களுக்குச் சொியொன கல்வி 

கிமடப்பதில்மல; அதமனவிட, கிழக்கு ைொகொணத்திலும் 

ஏமனய இடங்களிலும் இருக்கின்ற தபண்கள் ைத்திய கிழக்கு 

நொடுகளுக்கு மவமலக்குச் தசல்கிறொர்கள்; குறிப்பொக, 

இளம்தபண்கள், குடும்பப் தபண்கள் இவ்வொறு தசல்கிறொர்கள்” 

என்று குறிப்பிட்டிருந்தொர். இந்த நொட்டிமல 

மவமலயின்மையின் அடிப்பமட இவ்வொறு இருக்கிறது. 

ஆனொல், இந்த அறிக்மக தசொல்கிறது, இலங்மகயில் 

மவமலயின்மை வீதம் 4.4 என்று. இது மகள்விக்குொிய 

விடயைொகும். இந்த அடிப்பமடகள் சொியொக ஆரொயப்படல் 

மவண்டும். இந்த நொட்டிமல இடம்தபறுகின்ற எல்லொ 

விடயங்களும் சொியொக மைற்தகொள்ளப்படுகின்றனவொ?  

இன்னுதைொரு விடயத்மத இந்த அறிக்மகயிலிருந்து 

சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்மறன். இந்த நொட்டின் 

வருைொனைொனது பல்மவறுபட்ட உற்பத்தி வொிகளுக்கூடொகப் 

தபறப்படுகின்றது. அவ்வொறு 2017ஆம் ஆண்டிமல இந்த 

நொட்டுக்குக் கிமடத்திருக்கின்ற வொி வருைொனத்தில் 'சிகதரட்' 

ைற்றும் புமகயிமலயினூடொகக் கிமடத்த வருைொனம் 23,840 

ைில்லியன் ரூபொய் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனொல், 

இந்த நொட்டிமல புமகயிமலமய உற்பத்தி தசய்கின்ற ைக்கள் 

புறந்தள்ளப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 'சிகதரட் பக்கட்'இல், 

“புமகபிடிப்பதொல் உடலுக்கு மகடு விமளயும்” அல்லது 

“புற்றுமநொய் உண்டொகலொம்” என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 

இவ்வொறு எழுதிமவத்துவிட்மட, நீங்கள் இந்தப் புமகமயப் 

பிடித்துச் தசத்துப்மபொங்கள்! என்ற வமகயில்தொன் இந்த 

நொட்டிமல 'சிகதரட்' விற்கப்படுகின்றது. ஆனொல், வட 

ைொகொணத்திமல வொழுகின்ற தபரும்பகுதி ைக்கள் குறிப்பொக 

யொழ்ப்பொணத்தின் தீவகத்மத மையைொகக் தகொண்ட ைக்கள், 

வட ைரொட்சியிமல தபரும்பகுதி ைக்கள், வலிகொைத்திலுள்ள 

ைக்கள் பணப் பயிரொக புமகயிமலமயமய உற்பத்தி 

தசய்துவந்திருக்கிறர்கள். ைனிதர்களுக்குக் மகடு 

விமளவிக்கொத, மபொமத குமறந்த புமகயிமல உற்பத்தி 

என்பது, இந்த நொட்டிமல 70-80 ஆண்டுகளுக்கு மைலொக 

அவர்களொல் தசய்யப்பட்டு வந்திருக்கின்ற ஓர் 

உற்பத்தித்துமற. அவ்வொறொன புமகயிமல உற்பத்தியிலிருந்து 

வொி வருைொனத்மத அரசொங்கம் தபற்றிருக்கிறது. அதமன 

அரசொங்கம் இந்த அமரயொண்டு அறிக்மகயிலும் 

குறிப்பிட்டிருக்கிறது. ஆனொல், இப்தபொழுது புமகயிமலக்குத் 

தமட! அமத வொங்கக்கூடொது என்ற அடிப்பமடயில், அந்தப் 

புமகயிமலமய உற்பத்தி தசய்தவர்கள் அவற்மற விற்க 

முடியொைல் தங்களுமடய மகவசம் மவத்திருக்கிறொர்கள். 

வியொபொொிகள் அதமன வொங்க ைறுக்கிறொர்கள். அதனொல் 

புமகயிமலமய விற்பமன தசய்ய முடியொைல் இருக்கிறது. 

இதனொல் புமகயிமலத் ததொழிலொளர்கள் பலர் 

பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். பல்மவறுபட்டவர்கள் இதனொல் 

ைிகவும் துன்பத்துக்குள்ளொகியிருக்கிறொர்கள். குறிப்பொக, 

புமகயிமல உற்பத்தியில் 16 வமகயொன ததொழிலொளர்கள் 

ஈடுபடுகின்றொர்கள். ஈர்க்கு ைற்றும் பொய் விற்பமனயொளர்கள், 

கூலித் ததொழிலொளர்கள், கைக்கொரர்கள், மதொட்டக்கொரர்கள், 

விமத விற்பமனயொளர்கள், கமடச் சிப்பந்திகள், புமகயிமல 

ததொிபவர்கள், சிப்பம் கட்டுபவர்கள், மகொமள ைற்றும் ஊைல் 

தபொருட்கமள விற்பமன தசய்பவர்கள், எரு 

விற்பமனயொளர்கள், இரண்டு சக்கர ைற்றும் நொன்கு சக்கர 

உழவு இயந்திர உொிமையொளர்கள், பொர ஊர்தி 

உொிமையொளர்கள், சொரதிகள் - இவர்கள் leasing இமல 

வொகனங்கமள எடுத்துவிட்டு இப்தபொழுது அந்த 

வொகனத்திற்குொிய leasing இமனக் கட்ட முடியொைல் 

இருக்கின்றொர்கள் - உதவியொளர்கள், கமட உொிமையொளர்கள், 

சுருட்டுத் ததொழிலொளர்கள் என இந்த புமகயிமல 

உற்பத்தியிமல ஈடுபட்ட இவ்வொறொன 16 வமகயொன 

ததொழிலொளர்கள் பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள்.  

அண்மையிமல நொன் தீவகத்திமல இருக்கின்ற 

ஊர்கொவற்றுமற பிரமதச தசயலொளர் பிொிவுக்குட்பட்ட 

புளியங்கூடல் என்ற பகுதிக்குச் தசன்று அங்குள்ள ைக்கமளச் 

சந்தித்மதன். அவர்கள் கண்ணீமரொடு தங்களுமடய கமதமயச் 

தசொன்னொர்கள். குறிப்பொக, தீவகப் பகுதியிலிருக்கின்ற 

ைண்மடதீவு, அல்மலப்பிட்டி, ைண்கும்பொன், மவலமண, 

சரவமண, புளியங்கூடல், தம்பொட்டி, ஊர்கொவற்றுமற, 

சுருவில், நொரந்தமன வடக்கு, நொரந்தமன ததற்கு, கரம்பன் 

ஆகிய பகுதிகளிமல வொழ்கின்ற ைக்களுமடய பிரதொனைொன 

ததொழில் புமகயிமலத் ததொழிலொகும். அவர்கள் புமகயிமல 

உற்பத்திமய நம்பித்தொன் வொழ்கிறொர்கள். அந்த ைண்ணிமல 

மவறு பயிர்கமள உற்பத்தி தசய்ய முடியொது. எள்ளு, உழுந்து, 

பயறு மபொன்ற பயிர்கமளயும் உற்பத்தி தசய்ய முடியொது. 

அங்மக தவங்கொயத்மதமயொ,  ைிளகொமயமயொ உற்பத்தி தசய்ய 

முடியுதைன்று மவத்துக்தகொண்டொலும் அமவ அறுவமட 

தசய்யப்படுகின்றதபொழுது அரசொங்கம் அப்தபொருட்கமள 

இறக்குைதி தசய்கிறது. அவ்வொறொயின் அவர்கள் உற்பத்தி 

தசய்தவற்மற யொருக்கு விற்பது? அப்படிதயன்றொல், அந்த 

ைண்மணப் பொிமசொதமனக்கு உட்படுத்த மவண்டும். அவர்கள் 

அந்தத் ததொழிமல நிறுத்துகின்றமபொது மவறு ததொழிலில் 

ஈடுபடுவதற்கொன வொய்ப்புக்கள் வழங்கப்பட மவண்டும். சொி, 

2020ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த நொட்டிமல புமகயிமலத் 

ததொழிமல மைற்தகொள்ள முடியொததன்றிருந்தொல் 

அதுவமரக்கும் அந்த உற்பத்தியில் ஈடுபடுபவர்களுக்கொன 
நட்டஈடு - compensation - என்ன? ஒரு பொமத 

அமடக்கப்படுகின்றதபொழுது இன்தனொரு பொமத திறக்கப்பட 

மவண்டும். அப்படி அவர்களுக்கு எந்தப் பொமதயும் 

திறக்கப்படவில்மல. தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கமள, அந்த ைக்கள் எங்மக தசல்வொர்கள்?  

இமதமபொல, நொன் அண்மையிமல வடைரொட்சிக்குச் தசன்று 

அங்குள்ள ைக்கமளச் சந்தித்மதன். வடைரொட்சியிமல வதிொி, 

ைண்டொன், குரும்பகட்டி, தகொம்ைந்துமற, அத்தொய், தம்பசிட்டி, 

ைந்திமக, கம்பர்ைமல, தகருடொவில், கரணவொய், அல்வொய், 

வத்தமன, ைொயக்மக மபொன்ற கிரொைங்களிமல வொழ்கின்ற 

ைக்கள் அங்மக புமகயிமல உற்பத்தியில் ஈடுபடுகின்றொர்கள். 

இமதமபொல வலிகொைம் பகுதியிமல அச்சுமவலி, 

புன்னொமலக்கட்டுவன், குப்பிழொன், ஈவிமன, வளலொய், 

நிலொவமர, இமடக்கொடு கட்டுவன், இணுவில், மகொண்டொவில் 
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மபொன்ற கிரொைங்களிமல வொழ்கின்ற ைக்களில் தபரும் 

பொலொமனொர் இந்தத் ததொழிலிமல ஈடுபடுகிறொர்கள். இவர்களுக் 

கொன ைொற்றுத் திட்டம் என்ன? இவர்களுமடய புமகயிமல 

மூலைொன வருைொனப் பொமத அமடக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

அப்படியொனொல் இவர்களுக்குத் திறந்துவிடப்பட்டிருக்கின்ற 

பொமத என்ன? இவர்கள் எவ்வொறு இந்த ைண்ணிமல 

வொழ்வொர்கள்? இவர்களுக்கு என்ன பதிமல அரசொங்கம் 

தசொல்கிறது? 

இங்மகதொன் ஒரு விடயத்மத நொங்கள் பொர்க்க மவண்டும். 

வடக்குப் பகுதியிலும் கிழக்குப் பகுதியிலும் வொழ்கின்ற 

ைக்களுக்கு ததொழில் துமறகள் இல்மல. அவர்கள் 

மைற்தகொள்கின்ற ததொழில்கள்கூட நிறுத்தப்படுகின்றன. 

குறிப்பொக, ததங்கு, பனம் தபொருள் உற்பத்தியிமல ஈடுபடுகின்ற 

ததொழிலொளர்கள் தங்களுமடய கொல் மதய, தநஞ்சு மதய்ந்து 

இரத்தம் வடிய வடிய, ைரமைறிக் தகொண்டுவந்த கள்மளப் 

மபொத்தல்களிமல அமடத்து விற்பதற்கு முடியவில்மல. 

ஏதனன்றொல், அந்த கள்ளின் தபறுைதிக்கப்பொல் அரசொங்கம் 

வொி விதிக்கிறது. அந்த வொிமயக் கட்ட முடியொைல் அங்குள்ள 

சங்கங்கள் திணறுகின்றன. யொழ்ப்பொணத்திலும் 

கிளிதநொச்சியிலும் அவர்களொல் ைீளமுடியொைல் இருக்கிறது.  

‘ைதுபொனம்’ என்ற வமகயில் அதற்கொன வொி உச்சைொக 

இருக்கிறது. ஆனொல், ததன்னிலங்மகயில் தயொொிக்கப் 

படுகின்ற, ைற்றும் தவளிநொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி 

தசய்யப்படுகின்ற ைதுபொனங்களும் ைற்றும் 'சிகதரட்' 

வமககளும் வவுனியொமவக் கடந்து வடக்கிலும் கிழக்கிலும் 

தொரொளைொகப் புழங்குகின்றன. "இலங்மகயில் வடக்கிமலமய -

யொழ்ப்பொணத்திமலமய 'தபரும் குடி' ைக்கள் வொழ்கின்றொர்கள்" 

என்று புள்ளிவிபரம் கூறுகின்றது. குறிப்பொக, யொழ்ப்பொண 

ைொவட்டத்தில் 64 சொரொயத் தவறமணகள் இருக்கின்றன. 

அங்கிருக்கின்ற 1,50,000க்கும் மைற்பட்ட இரொணுவத் 

தினருக்கும் இந்தச் சொரொயத் தவறமணகளுக்கு ஊடொகத்தொன் 

சொரொயம் விநிமயொகிக்கப்படுகின்றது. அங்மக யொர் சொரொயம் 

குடிக்கின்றொர்கள்? இரொணுவம் குடிக்கின்றதொ, அங்கிருக்கின்ற 

ைக்கள் குடிக்கின்றொர்களொ, இமளஞர்கள் குடிக்கின்றொர்களொ? 

ஒருபுறம் அங்மக சொரொயத் தவறமணகள் தபொிய அளவிமல 

கொட்டப்படுகின்றது; இன்தனொருபுறம் அங்குள்ள இமளஞர் 

களுக்கு மவமல இல்லொததொல் அவர்கள் குழுக்களொக 

வொள்தவட்டில் ஈடுபடுவதொக அறிவிக்கப்படுகின்றது. 

புமகயிமல உற்பத்திக்குத் தமட! அவர்களொல் உமழக்க 

முடியொது 'மறொட்'க்கு வந்திருக்கின்றொர்கள்! அப்படியொனொல் 

அந்த நொட்டிமல வொழ்கின்ற இமளஞர்கள் - ைக்கள் எங்மக 

தசல்வது?  

நொன் வடைரொட்சிக்குச் தசன்று கரதவட்டிப் பகுதியிலுள்ள 

ைக்கமளச் சந்தித்துப் மபசியதபொழுது, "எங்களுமடய 

வொழ்க்மகமய நொங்கள் எப்படிக் தகொண்டுதசல்ல முடியும்?" 

என்று பலர் கண்ணீர்விட்டுக் மகட்டொர்கள். ஏன், இவ்வொறொன 

ஒரு சூழல் இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற ஒருபகுதி ைக்களுக்கு 

ைட்டும் இருக்கின்றது? இதமனத் தடுப்பதற்கொன திட்டைிடுதல் 

என்ன? இதற்கொன ைொற்றீடு என்ன? ஒரு பொமத 

அமடக்கப்பட்டொல், அதற்கொக அரசொங்கம் திறக்கின்ற ைொற்றுப் 

பொமத எங்மக? இமவதொன் இங்மக எைக்கு முன்னொல் 

இருக்கின்ற விடயங்கள். சொி, இவர்கள் புமகயிமல 

உற்பத்தியிமல ஈடுபடக்கூடொததன இந்த அரசொங்கம் அதமன 

2020ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தடுக்கின்றது என்றொல், 

இவர்களுக்கொன ைொற்றுத் ததொழிலொக அல்லது இவர்களுமடய 

ைண்ணிமல தசய்யக்கூடிய பயிரொக எதமனக் தகொண்டு 

வந்திருக்கிறது? அவர்களுக்கு வருைொனம் தரக்கூடிய 

துமறயிமல எதமன அரசொங்கம் அறிமுகம் தசய்திருக்கின்றது? 

இதற்கொன வழிமுமற என்ன? இவற்றுக்கொன பதிமல 

அரசொங்கம் முன்மவக்க மவண்டும். அதுவமரயும் 

அவர்களுக்கொன நஷ்டஈடு வழங்க மவண்டும்; அவர்கள் ஒரு 

ைொற்றுத் ததொழிலில் இறங்கிச் தசல்லக்கூடிய அளவுக்கு 

உதவிகள் தசய்யப்பட மவண்டும்; ைொனியங்கள் வழங்கப்பட 

மவண்டும். அவ்வொறு தசய்தொல்தொன் இந்த நொட்டிமல 

வொழ்கின்ற ஒரு பகுதி ைக்கள் தங்களுமடய வொழ்க்மகமய 

மைம்படுத்திச் தசல்லக்கூடிய ஒரு சூழமல உருவொக்க முடியும்.  

அவர்களுக்கு மவமலயில்மல என்பது ஒருபுறம்; ைறுபுறம் 

அவர்களுமடய மவமலகள் பறிக்கப்படுகின்றன - ததொழில்கள் 

இல்லொைல் தசய்யப்படுகின்றது. சொதொரணைொக, சுமதசிய 

உற்பத்தியொன கள்மளக்கூட உற்பத்தி தசய்யவிடொைல் 

அவர்கள் தடுக்கப்படுகின்றொர்கள். உண்மையொன, இயல்பொக, 

இயற்மகயொக வடிக்கப்படுகின்ற கள்மளப் மபொத்தலிமல 

அமடத்து விற்பதற்கு அதிகூடிய வொிமய விதித்து, அதமன 

விற்க முடியொைல் அவர்கள் தடுக்கப்படுகின்றொர்கள். 

அமதமநரம் ததன்னிலங்மகயிலிருந்து தசயற்மக முமறயிமல 

தயொொித்துப் மபொத்தல்களிமல அமடத்த கள்மளக் 

தகொண்டுவந்து அங்மக விற்று அங்குள்ள ைக்கமள மநொயொளி 

ஆக்குகின்றொர்கள். ஆனொல், தசயற்மகயொகத் தயொொிக்கப்பட்ட 

கள்ளு - இரசொயனக் கள்ளு இன்னும் எத்தமன ைொதங்களில், 

எத்தமன வருடங்களிமல வடக்கிலும் கிழக்கிலும் வொழ்கின்ற 

ைக்கமள ைட்டுைல்ல, இந்த நொட்டிமல வொழ்கின்ற ஏமனய 

ைக்கமளயும் எவ்வளவு துன்பத்துக்கும் மநொய்களுக்கும் 

உள்ளொக்கும் என்பமத யொரொவது சிந்தித்துப் பொர்த்ததுண்டொ? 

இயற்மகக் கள்ளுக்கு இவ்வளவு வொி விதிக்கின்றமபொது, 

தசயற்மகக் கள்மளக் தகொண்டுதசல்வதற்கு ைொத்திரம் வொி 

விதிக்கப்படொத சூழல் ஏன், உருவொக்கப்படுகிறது? ஆகமவ, 

தயவுதசய்து இந்த விடயங்கள் கவனத்தில் எடுக்கப்பட 

மவண்டும். 

இவ்வொறு ஒருபுறம் அவர்களுமடய வருைொனம் 

தடுக்கப்படுகின்றது; வருைொன வழிகள் அமடக்கப்படுகின்றன. 

அமதமநரம் நுண்நிதிக் கடன் வழங்குபவர்களுக்கு ைத்திய 

வங்கியினொல் தொரொளைொகச் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. 'நுண்நிதிக் கடன்' என்ற அடிப்பமடயிமல அங்மக 

பல்மவறு இடங்களில் பற்பல 'கிரடிற்' வங்கிகள் 

உருவொக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்குப் பின்னொல் பல 

அரசியல்வொதிகள் இருக்கின்றொர்கள். இந்தப் பொரொளு 

ைன்றத்திமல இருக்கின்ற அமைச்சர்கள், பல துமண 

அமைச்சர்கள், இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற பல 

முதலொளிகள்தொன் இந்த நுண்நிதிக் கடன் வழங்குகின்ற 

நிறுவனங்களுக்குப் பின்னொல் இருக்கின்றொர்கள். 

இவ்வொறொனவர்களொல் ஏமழகள் தற்தகொமல தசய்கின்ற 

அளவுக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். தசன்ற வொரம்கூட 

கிளிதநொச்சியிலுள்ள புதுமுறிப்புப் பகுதியிமல தொன் வொங்கிய 

கடமனக் கட்ட முடியொைல் ஒரு சமகொதொி நஞ்சருந்தித் 

தற்தகொமல தசய்துதகொண்டொர். இதுவமர கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டத்திமல ஏழு மபர் இந்த நுண்நிதிக் கடன்கமளத் தொங்க 

முடியொைல் ைரணைமடந்திருக்கின்றொர்கள். இது ைிகக் 

தகொடூரைொனது. இதனொல் மைலும் பலர் ைரணைமடயக்கூடும்.  

ஒரு பக்கத்திமல அவர்களுக்குத் ததொழில் இல்மல. 

ஆனொல், இந்த நுண்நிதிக் கடன் வழங்குகின்ற 'கிரடிற்' 

வங்கிகளுக்கு ஊடொக அந்த ைக்களிடம் இருக்கின்ற தகொஞ்சக் 

கொசுகளும் பறிக்கப்படுகின்றன. இந்தக் கடன்களில் 

அவர்களுக்கு ஆமச ஊட்டப்படுகின்றது. இந்த 'கிரடிற்' 

வங்கிகளுக்கு ஊடொகப் பல இமளஞர்கள் கவர்ந்து 

இழுக்கப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். இந்த ைக்களுக்கொன கடன் 

வழங்குகின்ற திட்டம் அவர்களுக்கூடொக அறிமுகம் 

தசய்யப்படுகின்றது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் குறித்த ஒவ்தவொரு 
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கிழமையும் வட்டிமயொடு கடன் கட்டத் தவறினொல் 

அவர்களுமடய வீட்டிமல இருக்கின்ற ததொமலக்கொட்சிப் 

தபட்டி, கதிமரகள், மைமசகள் ைற்றும் ஏமனய 

தபொருட்கள்வமர அவர்கள் தகொண்டுதசல்கின்றொர்கள்.  

இவ்வொறு அந்தப் தபொருட்கமள அவர்கள் தகொண்டுதசன்ற 

பிறகு அந்தக் குடும்பங்களுமடய வொழ்க்மக ததருவுக்கு 

வருகின்றது. பல மபர் குழந்மதமயொடு தற்தகொமல 

தசய்திருக்கின்றொர்கள். அந்த நுண்நிதிக் கடமனச் 

மசகொிப்பவர்கள் வீட்டுக் 'மகற்'க்கருகில் வந்தவுடன் 

தற்தகொமல தசய்கின்ற அளவுக்கு தொய்ைொர் குழந்மதமயொடு 

கிணற்றடிக்கு ஓடுகின்றொர்கள். வீதிகளிலும் வொய்க்கொல்களிலும் 

அவர்கள் வழிைறிக்கப்பட்டு இவ்வொறு பணம் பறிக்க 

முயற்சிக்கின்ற நிகழ்வுகமள நொன் என்னுமடய கண்களொல் 

பொர்த்மதன். இது ைிகவும் அபொயகரைொனது. ஆகமவ, 

தயவுதசய்து, நீங்கள் முதலிமல கிளிதநொச்சி, முல்மலத்தீவு 

ைொவட்டங்களில் யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட, ததொழில் இல்லொத, 

வருைொனம் இல்லொத ைக்கள்  ைத்தியில் தசல்கின்ற நுண்நிதிக் 

கடன் வழங்குமவொமரக் கட்டுப்பொட்டுக்குள் 

தகொண்டுவொருங்கள்! என்று நொன் இந்த உயர்ந்த 

சமபயினூடொக ைத்திய வங்கியின் ஆளுநருக்கு ஒரு 

மவண்டுமகொள் விடுக்கிமறன்.  

ைத்திய வங்கியின் கிமளதயொன்று கிளிதநொச்சியிமல 

இருக்கிறது, இந்த வங்கிக் கிமளயொனது, அந்த ைக்களுமடய 

தபொருளொதொர வொழ்விமல என்ன பங்களிப்மபச் தசய்கிறது? 

அதனூடொக அந்த ைக்களுக்கு வட்டியில்லொத கடன்கள் 

வழங்கப்படுகின்றதொ? அல்லது அந்த ைக்களுமடய வொழ்க்மக 

மைம்பொட்டுக்கு எவ்வொறு உதவியிருக்கிறது?  நொன் 

நிமனக்கின்மறன், அந்த வங்கிக் கிமளயொனது, அங்மக 

இருக்கின்ற ைக்கமளச் சுரண்டி, சதொ விடியும்தபொழுதும் 

படுக்கும்தபொழுதும் அவர்கள் இந்தக் கடன்கமளப் பற்றியும் 

உயிமரொடு வொழ்வது பற்றியும்  சிந்திக்கமவண்டிய 

சூழ்நிமலக்குள் அவர்கமளத் தள்ளியிருக்கிறது. நொன் இங்கு 

தசொல்லுவது அவர்களின் கண்ணீர்க் கமத! இந்த நொட்டிமல 

இருக்கின்ற ைக்களுமடய பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்படொைல், 

அவர்களுமடய பிரச்சிமனகள் மூடிைமறக்கப்பட்டு, 

அவற்மறக் கண்டும்கொணொததுமபொல் இருப்பதொனது, இந்த 

நொடு இன்னமும் நிம்ைதியொன ஒரு பொமதக்குள் தசல்லொைல் 

இருப்பமதமய புலப்படுத்துகிறது என்பமத நீங்கள் 

அமனவரும் புொிந்துதகொள்ளமவண்டும். 

ஒருபுறம் ைக்கள் கண்ணீமரொடு வொழ்கிறொர்கள். 

கிளிதநொச்சியிமல, வவுனியொவிமல, திருமகொணைமலயிமல 

முல்மலத்தீவிமல, வடைரொட்சிக் கிழக்கின் ைருதங்மகணியிமல 

உள்ள ைக்கள் அழுதழுது தங்கள் பிள்மளகளுக்கொக கண்ணீர் 

விடுகிறொர்கள். அவர்களுமடய கண்ணீர் எப்தபொழுதும் 

வலிமையொனது. ஒரு முது வொக்கு இருக்கிறது: “ஓர் இரொணுவ 

வீரொின் துப்பொக்கி முமனமயவிட, ஒரு தொயின் கண்ணீருக்குச் 

சக்தி அதிகம்! ”  என்று. நொன் அமத ைீண்டும் தசொல்கிமறன்; 

“ஓர் இரொணுவ வீரனின் துப்பொக்கி முமனமயவிட, ஒரு தொயின் 

கண்ணீருக்குச் சக்தி அதிகம்! ” . ஒரு பிள்மளமயப் தபற்ற தொய் 

விடுகின்ற கண்ணீர், அபமலகளின் கண்ணீர், விதமவகளின் 

கண்ணீர் இந்த நொட்டிமல எப்தபொழுதும் மவதமனகமளமய 

மவத்திருக்கப்மபொகிறது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி மவக்கப்பட 

மவண்டும். தவறினொல், கண்ணகி ைதுமரக்கு இட்ட 

சொபம்மபொல, அந்தத் தொய்ைொருமடய சொபமும் இந்த நொட்டின் 

நிம்ைதிமயக் குமலத்துக்தகொண்மட இருக்கும்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, எனது 

உமரமயக் மகட்டுக்தகொண்டிருக்கும் உறுப்பினர்கமள, இந்த 

நொட்டிமல புமரமயொடிப்மபொயிருக்கின்ற பிரச்சிமனக்குத் 

தீர்மவக் கொணுங்கள்! அந்த ைக்களுமடய எண்ணங்கமளயும் 

உண்மைகமளயும் அறிந்துதகொள்ளுங்கள்! இங்கிருக்கின்ற 

அமைச்சர்கள், பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் அங்கு தசன்று 

அந்த ைக்கமளக் மகளுங்கள்! அவ்வொறு மபொரொட்டம் 

நடத்துகின்ற தொய்ைொமரச் சந்தித்துக் கமதயுங்கள்! 

உண்மைமய அறியுங்கள்! உண்மைமயக் கண்டறிந்து, 

அவர்களுக்கு நீதிமய வழங்குங்கள்! என்று நொன் உங்கமளக் 

மகட்கின்மறன்.  

அண்மையிமல, ஐ.நொ. சமபயின் விமசட அறிக்மகயொளர் 

தபன் எைர்சன் எைது நொட்டுக்கு வருமகதந்திருந்தொர். அவர் 

கூறிய விடயைொனது, 2017.07.15ஆம் திகதிய 'வீரமகசொி' 

பத்திொிமகயிமல தவளிவந்திருக்கிறது. “சர்வமதச சமூகத்தின் 

தபொறுமைக்கும் ஓர் எல்மலயுண்டு; இலங்மகயிமல 

கீழ்த்தரைொன சித்திரவமத இடம்தபறுகிறது; பயங்கரவொதத் 

தமடச்சட்டத்தின்கீழ் தடுத்துமவக்கப்பட்மடொமர விடுவிக்க 

மவண்டும்; பயங்கரவொதத் தமடச்சட்டம் தைிழ்ச் சிறுபொன்மை 

ைக்கமளமய பொதிக்கிறது." இவ்வொறு ஐக்கிய நொடுகள் 

சமபயின் விமசட நிபுணர் தபன் எைர்சன் தன்னுமடய 

கருத்துக்கமள முன்மவத்திருந்தொர். அமத திகதிய 'தினக்குரல்' 

பத்திொிமகயிலும், “ஐக்கிய நொடுகள் சமபயின் அறிக்மகயொளர் 

எைர்சனுடன் நீதியமைச்சர் கடும்ததொனியில் வொதம்” என்ற 

தமலப்பில் தசய்தி தவளிவந்திருந்தது. அவ்வொறு அவர் 

குறிப்பிட்டதற்கொக, இந்த நொட்டிமல அவருக்குப் 

பல்மவறுபட்ட தநருக்கடிகள் தகொடுக்கப்பட்டன, இங்மக 

உண்மைகமளச் தசொல்ல வந்ததொல். அவர்ைீது பல்மவறுபட்ட 

தொக்குதல்கள் மைற்தகொள்ளப்படுகின்றன. ஏதனன்றொல், 

உண்மைகமள ஏற்றுக்தகொள்ள யொரும் தயொரொக இல்மல. 

அதுமபொலத்தொன் தவளிநொட்டிலிருந்து வருகின்ற தூதுவர்கள் 

தசொன்னொலும், அது ைமறக்கப்படுகிறது. ஆகமவ, 

உண்மைகமளக் கண்டறிவதுதொன் இந்த நொட்டிமல உள்ள 

முக்கியைொன விடயைொகும்.  

2009ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, உண்மைகமளக் 

கண்டறிவதற்கொக நல்லிணக்க ஆமணக்குழு உருவொக்கப் 

பட்டது. அந்த அறிக்மகமய அப்மபொதிருந்த ஜனொதிபதிமய 

வொசித்திருக்கிறொர். ஆனொல், அவர் நியைித்த நீதியரசர்கள் 

தகொண்ட குழுவொல் தசொல்லப்பட்ட விடயங்களில் ஒரு 

விடயம்கூட, இந்த நொட்டிமல இதுவமர நிமறமவற்றப் 

படவில்மல. அதற்குப் பிற்பொடு, பரணகை ஆமணக்குழு 

நியைிக்கப்பட்டது. அவ்வொமணக்குழுகூட, இந்த நொட்டிமல 

எதமனயும் தசய்யவில்மல; இதுவமர யொருக்கும் நீதி 

தபற்றுக்தகொடுக்கவில்மல. அதற்குப் பிற்பொடு, இப்தபொழுதும் 

பல தவளிநொட்டுத் தூதுவர்கள் வருகிறொர்கள், இரொஜதந்திொிகள் 

வருகிறொர்கள். "இங்குள்ள நிமலமையொனது, இந்த நொட்டிமல 

சொியொனததொரு தீர்மவ மநொக்கி, இந்த ைக்களுக்கொன ஒரு 

பொமதமய மநொக்கிச் தசல்வமதக் கொட்டுவதொக இல்மல" 

என்மற இவர்களும் குறிப்பிடுகிறொர்கள்  என்பமதத்தொன் நொன் 

இந்த இடத்திமல பதிவுதசய்கிமறன்.  

தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, இந்த 

நொடு நிம்ைதியொக இருக்கமவண்டுதைன்றொல், இந்த நொட்டிமல 

நீதியும் சைொதொனமும் இருக்கமவண்டுதைன்றொல், “நல்லொட்சி” 

என்கிற தசொல் நிமலத்திருக்க மவண்டுதைன்றொல், கொணொைல் 

ஆக்கப்பட்ட பிள்மளகளுமடய தொய்ைொொின் கண்ணீருக்கும் 

கொணொைல் ஆக்கப்பட்ட இமளஞர்களுமடய ைமனவி 

ைொருமடய கண்ணீருக்கும் தொடி வளர்த்து முகம் சவரம் 

தசய்யொைல், குந்தியிருக்கின்ற தந்மதைொருமடய 

கண்ணீருக்கும் தயவுதசய்து இந்த நொடு பதில் தசொல்ல 

மவண்டும். தவறினொல், இந்த நொட்டின் எதிர்கொலத்மத 
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இயற்மக மவதறொரு திமசக்குக் தகொண்டுதசல்லலொம். 

இயற்மக என்ற கடவுள் எப்தபொழுதும் ஒமர திமசயில் 

தசல்வதில்மல. இயற்மக தொன் விரும்பும் திமசயில், தொன் 

விரும்பும் பொமதயில்தொன் எல்லொச் சைநிமலகமளயும் 

தகொண்டுதசல்கிறது. அதனொல்தொன் ைமழயும் தவயிலும் இந்த 

நொட்டினுமடய அரசியல் தசயல்பொடுகளும் ஏன், உலக 

அரசியலும்கூட  இடம்தபறுகிறது. அதனொல்தொன் நொன் 

குறிப்பிடுகிமறன். இயற்மக என்கிற சைநிமலமய இந்த நொடு 

சொியொகப் பின்பற்றத் தவறினொல், அந்த இயற்மகமயொடு 

இமணந்து நீதிமய வழங்கத் தவறினொல், நொட்டின் நிமலமை 

ைிக மைொசைொகும் என்று கூறி, எனது உமரமய 

நிமறவுதசய்கிமறன். நன்றி! 

 

 

[අ.භා. ).19] 

 

 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ායශයන්ම යහ පාලනය 

ශගශනන්න කටයුතු කළ, යහ පාලනය ශගශනන්න මහන්යල  ුම 

මන්ත්රීවරයකු වන ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා අය ිනන යලය 

අමාතය ුරරශයන් ඉ් ලා අස්වීම ගැන මා ්ඩම්බර වනවා. 

ශමොකය, අපට නවැනි ඉතිහාසයක් තිුදශඩු නැහැ. ජ්නතාව අශපන් 

ඉ් ලුශේ, ශම් රශ ල රැකී රක්යා මලබ කරන්න .යලා ශනොශවයි; 

බක් මිල අක් කරන්න .යලා ශනොශවයි; ශවනත් කාරණයක් 

ශනොශවයි; ශම් රශ ල යහ පාලනය ස්ාාපිත කරන්න .යලායි. ශම් 

රශ ල ශහොරකම්, වා ා නිසා ශම් රට ශමොන තරම් සාව්බධනය 

කළත් වැඩක් නැහැ. ඒ තත්ත්වයට රට පත්ශවලා තිශබනවා.  අය 

ශම් රශ ල මළුතරයක් සැප විඳිනවා; බහුතරයක් ු ක් විඳිනවා. ඒ ශද් 

නැති කරන්න, ර ශ ල යහ පාලනය, හැමට නක සමානව නීතිය 

ක්රියත්මක .රීම ස්ාාපිත කරන්න .යලා තමයි රශ ල ජ්නතාව 

ඡන්යය ු න්ශන්.  

නක්සත් ජ්ාතික පාක්ෂිකයකු ව ශයන් මා ්ඩම්බර වනවා, 

මශේ පක්යශේ ශජ්යය්ඨ මන්ත්රීවරශයක්, ඇමතිවරශයක්, උප 

සභාපතිවරශයක් වන රවි කරුණානායක මැතිතුමා, තමුන්ට 

විරුද්ධව ශ ෝයනාවක් න් ල  ණත්, නය ඔකපු ශනොවී තිබියදී, -ඒ 

ශ ෝයනා ඔකපු ශවලා නැහැ. ශ ෝයනාවක් විතරයි තිශබන්ශන්. ඒ 

ශ ෝයනාවට වැරැිනකාරශයක් ශවලා නැහැ.- සාක්ෂියක් ු න්නු 

පළියට, ක රුන් ශහෝ කඩුඩායමක් නතුමා වැරැිනකාරයකු බව 

ඔකපු කරන්න උත්සාහ කරද්දී, තමුන්ශේ නි්බශයෝෂීභාවය ඔකපු 

කරන්නත්, යහ පාලනය, රජ්ාතන්ත්රවායය ශපන්වන්නත්, රශ ල 

විනිවියභාවය ශපන්වන්නත් නතුමා යලය ඇමති ුරරශයන් අස්වීම 

ගැනත්, නවැනි පූ්බවාය්බ යක් ශයන්න පුළුවන්වීම ගැනත්. ශමොකය, 

මීය ට ඉස්සරත් අපි යැක්කා, තිලක් මාරපන ඇමතිතුමා තමුන්ට 

නවැනි ශ ෝයනාවක් න් ල  ණාම ස්ව කැමැත්ශතන් ඉ් ලා 

අස් ුම බව. "පරීක්යණ කරන නකට මා බාධාවක් ශවයි. ඒ නිසා 

මා ඉ් ලා අස්ශවලා ඒකට ඉඩ ශයන්නම්" .යලා නයා නතුමා 

ඉ් ලා අස්  ණා. ඒ වාශේම අය රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාත් 

යලය ඇමති ුරරශයන් ඉ් ලා අස් ණා, "මා පිළිබඳව කරන 

පරීක්යණ තවු රටත්  ක්තිමත් කරන්න මා ශමතැනින් 

අයින්ශවලා බලාශගන ඉන්නම් ශමොකක්ය ශවන්ශන් .යලා. 

නශහම නැත්නම් මශේ බලයක් පාවිච්චි ශවයි" .යලා. ඒ නිසායි  

අපි ඒ ගැන විශ ායශයන් සතුටු ශවන්ශන්.   

නයා සාක්ෂියක් දීම සඳහා හිටපු ජ්නාධිපති මහින්ය රාජ්පක්ය 

මහත්මයා අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න ශකොමියන් 

සභාවට කැ ශඳේවාම ඒකාබද්ධ විපක්යශේ කඩුඩායම ශම් 

පා්බලිශම්න්තුශේ කටයුතු කරන්න ශයන්ශන් නැතුව ශම් ගරු 

සභාශේ නියාශගන හිටපු හැයට අපි යැක්කා. විස්. බිබී පමව යා නළි 

වන ක්  ශම් ගරු සභාශේ නියාශගන යලයටයා. අපට 

පා්බලිශම්න්තුශේ කටයුතු කරන්න ු න්ශන් නැහැ.  ශමොකය, 

සාක්ෂියක් ශයන්න අ් ලස් ශහෝ දූයණ ශ ෝයනා විම්බ න 

ශකොමිසමට කැ ශඳේවාය .යලා. නමුත් අය, රජ්ශේ කැබින ල 

ඇමතිවරශයක් ජ්නාධිපති ශකොමිසමක් ඉිනරියට ගිහින් සාක්ෂි දීලා, 

තවු රටත් පරීක්යණ ශහොඳට කරශගන යන්නය .යලා ඉ් ලා 

අස්වීමක් යලද්ධ කළා. මා හිතනවා, නශහම කශළා යහ පාලනය 

ශවනුශවන් .යලා.  

අපි යන්නවා, ශද් පාලනය ජ්රාජී්බණ ශවලා තිුදණාය .යලා. 

බලය අතට අරශගන වැඩ කළ කාලයක්, පා්බලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරයකු ශහෝ කැබින ල ඇමතිවරයකු ශනොශවයි, රාශද්ශීය 

සභාවක මන්ත්රීවරයකු පවා නීතිය ශමශහයවපු කාලයක් නිමා 

.රීම සඳහා ශම් ්ඩුක්ව කටයුතු කර තිශබනවාය .යන නක 

පැහැිනලියි.  

අපි යන්නවා, තාග් ශ්  රාශද්ශීය සභාශේ සභාපතිවරයා 

විශද්ශීය කාන්තාවක් දූයණය කරලා, ඇයශේ ස්වාමිපුරුයයා මරා 

යමනශකොට නීතිය ක්රියාත්මක  ශඩු නැහැයි .යලා. ඔහු 

ශපොලීයලයටවත් ශගන්වා ගන්න හැ.යාවක් තිුදශඩු නැහැ. නමුත් 

අය අපි පූ්බවාය්බ යක් දීලා තිශබනවා. අ රුු  0ක් තිස්ශසා ශම් රට 

්පු ගමන් ම ෙ ිනහා බලනශකොට වි ාල ශවනසක් යලු  වී 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් රශ ල යහ පාලනය ශවනුශවන් ඡන්යය දීපු 

අයට සතුටු ශවන්න පුළුවන්. ශමශතක් ඉතිහාසශේ නශහම ශයයක් 

තිුදශඩු නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්යශේ මන්ත්රීවරුන්ට විරුද්ධව 

තිුදුම ශ ෝයනා ිනහා බැලුවාම, නක් පැවරීම් ිනහා බැලුවාම, ශම් 

නක් අවසන් වන ක්  නතුමන්ලා ශද් පාලනශයන් අයින් ශවලා 

ඉන්නවාය .යලා ඉ් ලා අස්ශවන්න ඕනෑ. හිටපු ජ්නාධිපතිවරයා 

පරාජ්යශවලා ශගයර ගිහින්, ඊට පස්ශසා බශලන් ඇවි් ලා 

පා්බලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරශයක් වනවා. විධායක ජ්නාධිපති රමය 

අශහෝයල කරනවාය .යලා ජ්නතාව රවටා බලයට පත් ුම හිටපු 

ජ්නාධිපතිවරයා ස් ලි දීලා විපක්යශේ මන්ත්රීවරුන් අරශගන, 

නතුමන්ලාශේ ඡන්යය ලබාශගන මැශරන ක්  ජ්නාධිපති පුටුශේ 

වැජ්ශඹන්න පුළුවන් විධියට ්ඩුක්රම වයවස්ාාව ශවනස් කර 

ගන්නවා. නශහම තිුදුම ශද් පාලන ඉතිහාසයක්  තිුදණත්, අය 

රවි කරුණානායක මැතිතුමා තමුන්ශේ බලය අත් හැරියා. අතිගරු 

ජ්නාධිපතිතුමා තමුන්ශේ බලය අත් හැරියා, විධායක බලතල කපා 

යැම්මා. ඇමතිවරුන්ට වරයක්, ශ ෝයනාවක් ඉිනරිපත් වනශකොට 

හරිහැයට පරීක්යණය කරන්න .යලා නතුමන්ලා තමුන්ශේ 

තනතුරු අත් හැරලා ගියා. අය රශ ල නවැනි ශද් පාලන 

සාස්කෘතියක් නි්බමාණය කරලා තිශබනවා. රජ්ය ගත් ශම් 

ක්රියාමා්බගය තුළින් ජ්නතාවට විශ ාය පණි ඩයක් නිකුත් වනවාය 

.යලා මා හිතනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. අපි යන්නවා, ශම් ර ශ ල යහ පාලනය 

නි්බමාණය කරන්න අපි ශබොශහෝ ශද්ව්  කරලා තිශබන බව. 

"ශකෝක" කමිටුශේ සභාපති ුරරය විපක්යයට භාර ු න්නා. 

ශමශතක් ක්  "ශකෝක" කමිටුශේ සභාපති ුරරය යැරුශේ ක ය? 

්ඩුක්ශේ ඇමතිවරශයක්. අය  ණත් රවි කරුණානායක 

මැතිතුමාට ඉ් ලා අස්වීමට රධාන ශහාතුව  ශඩු, "ශකෝක" 

කමිටුශේ මතු  ුම ර ්නයකට නතුමාශේ නම ගෑවී තිබීමයි. නමුත් 

නයා ශම්වාය, "ශකෝක" කමිටුවට තිුදුම ර ්න? Greek Bond 

වා ාව ගැන කාා කළා. "Helping Hambantota" ඉඳලා පටන් 

ගත්තාම මිේ යානා ගනු ශයනු ගැන කාා කළා. Greek Bond 

වා ාව මිලියන  ,000යි. ඒ වාශේ ශකෝයට-රශකෝයට ගණන්වල 

වා ා ගැන ශකොච් ර කාා කළත් ඇමතිවරශයක් තියා 

ජ්නාධිපතිවරයාත් තවත් ක්  බලශේ ඉන්න හැු වා මිසක් ඉ් ලා 

අස්වීමක් යැක්ශක් නැහැ; ඒවා පිළිගැනීමක් යැක්ශක් නැහැ. විනිවිය 
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පා්බලිශම්න්තුව 

ශපශනන ශලස කටයුතු කරන රජ්යක් ව ශයන් අපි .යලම බයක් 

නැතුව අශක "ශකෝක" කමිටුශේ සභාපතිකම විපක්යයට භාර 

ු න්නා විම්බ නය කරන්න. අපට ඒක ර ්නයක් නැහැ.  යැන් 

 ණත් "ශකෝක" කමිටුශේ සභාපතිකම ඉවත් කරන්න අශක 

පක්යයට තුශනන් ශයකක බලයක් තිශබනවා; හැ.යාවක් 

තිශබනවා. නමුත් අපි නශහම කරන්ශන් නහැ. ශමොකය, අක්පාක් 

ශහොයන්න, ඒවා ගැන කාා කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

ඒකයි අපි ශවනසක් ඇති කරන්න බලය ගත්ශත්.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශකොමියන් සභා හරහා 

රාජ්ය නිලධාරියා  ක්තිමත් කළා. නයා නක්කාරවරශයකුට පුළුවන් 

 ණාය, අය වාශේ සාක්ෂි විමසන්න? රජ්ශේ නිලධාරිශයකුට 

පුළුවන්  ණාය, අය වාශේ සාක්ෂි ශයන්න? ඇමතිවරශයක් තියා 

රාශද්ශීය සභා මන්ත්රීවරශයක්වත් ශපොලීයලයට කැඳවා ගන්න 

පුළුවන්  ණාය? නමුත් අපි අය ශම් ශකොමියන් සභා හරහා ශකොන්ය 

ශකළින් තියාශගන කටයුතු කරන්න පුළුවන් රාජ්ය ශසාවයක් ඇති 

කළා. නම රතිලල අය රට අත් විඳිනවා.  

ඊළෙට, අපි ශතොරතුරු යැන ගැනීශම් අයිතිවායලකම පිළිබඳ 

පනත ක්රියාත්මක කළා. නයා මිනිමන්ට ශතොරතුරු යැන ගන්න 

පුළුවන්  ණාය? හම්බන්ශතොට වරාය පාක් ලබනවා, රශ ල ස් ලි 

ගිලිනවා .යා .ේවා. මමත්, මශේ හිතවත් මන්ත්රීවරු පිරිසකුත් 

හම්බන්ශතොට වරාය බලන්න ගියා. නමුත් අපට යන්න ු න්නාය? 

අශක වාහන කුක් කළා. ශකෝ, ඒවාට නීතිය ක්රියාත්මක  ණාය? 

නශහම තිුදුම වාතාවරණයක් තමයි අපි ශවනස් කශළා.  

ඊළෙට, අපරාධයක වින්ිනතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය 

දීශම් සහ ්රක්යා .රීශම් පනත ක්රියාත්මක කළා. ශමොන ශයයකට 

සාක්ෂි ු න්නත් අය ර ්නයක් නැහැ. ඒ සාක්ෂිකරුවා ්රක්යා 

.රීමට රජ්ය බැඳී යලයටනවා. නශහම නීති අපි රටට ශගනාවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. අය අගමැතිවරයාශගන් පා්බලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ට ඍජුව ර ්න කරන්න පුළුවන්. නශහම ඉතිහාසයක් 

ශම් රශ ල තිුදණාය? අගමැතිවරයාශගන් ශකළින් අහන්න පුළුවන්, 

ශම් ශයයට ශමොකය කශළා, ශම් ගත්ත තීන්ු වලට ශහාතු ශමොනවාය 

.යලා. නශහම අහන්න පුළුවන් සාස්කෘතියක් අපි ශම් රට තුළ 

ඇති කළා.  

ඊළෙට, මම ශම් අවස්ාාශේදී විශ ායශයන්ම .යන්න ඕනෑ, 

නයා ශේ.්්බ. ජ්යව්බධන මැතිතුමා ශම් රශ ල ්්බථික විකලවයක් 

ඇති කළ බව. සීනි යමන්ශන් නැතුව ශත් බීපු, හා්  ශපොලු, මිරිස ්

ශපොලු තිුදුම ්්බථිකය නැති කරලා, ශම් රශ ල  ක්තිමත් 

්්බථිකයක් ඇති කළා. 19.. වසර -ශේ.්්බ. ජ්යව්බධන යුගය- 

ඉතිහාසගත  ණා. ඒ වාශේම ෛමත්රී-රනි්  රජ්යත් ඉතිහාසගත 

ශවනවා. ශම් රශ ල යහපාලන විකලවය ඇති කළ රජ්ය ව ශයන් 

ශම් රජ්ය ඉතිහාසයට නකතු ශවනවා.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි නයා පා්බලිශම්න්තුශේ කාා 

කරද්දී .ේශේ, මහ බැාකු වා්බතාව ජි් මා ල නකක් .යලායි. ඒශක් 

තිශබන අාක පිළිගන්න බැහැ .යලායි අපි .ේශේ. නක්සත් ජ්ාතික 

පක්යය විතරක් ශනොශවයි, ජ්නතා විමුක්ති ශපරමුණ ඇතුළු 

විපක්යශේ යලයලු පක්ය කාා කශළා, ශම් අාක පිළිගන්න බැහැ, 

ශම්වා ශබොරු අාක .යලායි. නයා ඡන්ය කළා, ශකොම්පියුට්බ 

ජි් මා ල යාලා. ඒ වාශේ තමයි මහ බැාකු වා්බතාවත්. ජි් මා ල 

නකක් තමයි තිුදශඩු. නමුත් අය අපි කාා කරන්ශන් ශම් මහ බැාකු 

වා්බතාශේ තිශබන ශයෝය -ර ්න- ගැනයි. ශම් මහ බැාකු 

වා්බතාශවන් නළි ශවන ශද් ගැන තමයි අය අපි කාා කරන්ශන්. අපි 

කාා කළා, 2014 වසශ්බ ඒක පුද්ගල ්යායම ගැන. හතර 

ශයශනක් ඉන්න ප ලක ්යායම සටහන් ශවන්ශන් රුපිය්  

191,000ක් ශලසයි. නශහම ප ්  නැහැ. යලයයට 40ක ඒක පුද්ගල 

ෛයනික ්යායම ශඩොල්බ ශයකකට වඩා අක්යි. ඒ .යන්ශන් 

රුපිය්  3),500ට වඩා අක්යි. 

 
 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශයකක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 
 ු අජිත් ෝදනප්ගපුෙ ෙහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
නශහම තත්ත්වයක් තමයි නයා මහ බැාකු වා්බතාව ඉිනරිපත් 

කශළා. ඇති නැති පරතරය ශකොච් ර ඉහළ ගිහි් ලා තිුදණාය?  

නැති බැරි අය වැඩි වන, තිශබන අය ශකෝයට රශකෝයටපතියන් 

වන සමාජ්යක් ශම් රශ ල ඇති ශවලා තිුදශඩු. නමුත්, අය ඊට වඩා 

ශවනස්. අය ජ්නතාවට හැම ශද් ගැනම ඇත්ත යැන ගන්න සලස්වා 

තිශබනවා.  

විශ ායශයන්ම මහ බැාකුශේ 001) වා්බෂික වා්බතාව ිනහා 

බැලුවාම අපි යන්නවා, රශ ල ණය රමාණය ස්ාාවර ම ලටමට 

ශගශනන්න ඕනෑ බව. ඒක සම්පූ්බණශයන් ඇත්ත. ්ඩුක්වට 

ශකොපමණ ග්  මු්  න් ල  ණත්, ්ඩුක්වට ශකොතරම් ර ්න 

ඇති කළත්, අපි ඇත්ත ශද් ජ්නතාවට යැන ගන්නට සලස්වනවා. 

ණයක් ගත්තත්, ශමොන ්කාරශේ ූලලය කටයුත්තක් යලු   ණත්, 

අපි පා්බලිශම්න්තුවට යැන ගන්න අවස්ාාව සලසනවා. රජ්ය 

ශමොන තීන්ු වක් ගත්තත්, ශමොන ගිවිමමක් ගැහුවත්, ශම් රශ ල මහ 

ජ්නතාවට නම ගිවිමම, නම තීන්ු ව යැක බලාශගන ඒ ගැන විවාය 

කරන්න, ඒ ගැන උද්ශාෝයණය කරන්න, ඒ ගැන විශරෝධය පළ 

කරන්න අවස්ාාව අපි ඇති කර තිශබනවා. අපි හාගලා වැඩ 

කරන්ශන් නැහැ. ශමොකය, අශක රජ්ශේ තීන්ු ව තමයි යහපත් 

රජ්යක් නි්බමාණය කරලා, මහ ජ්නතාවශේ අයහමත් නකතු 

කරශගන, රට ශලෝකශේ ඉහළ තැනකට ශගන යෑම. නැතුව, 

පක්යශේ බලය තියා ගන්න නක ශනොශවයි. අශක තීන්ු ව, නිවැරින 

ගමන් මා්බගයයි.  

ශම් වා්බතාව ිනහා බැලුවාම විශද්  ණය ශගවීම් පිළිබඳව අපට 

ශගොඩක් ශද්ව්  හිතන්න තිශබන බව ශපශනනවා. අලුශතන් ණය 

ගැනීම් අපට සීමා කරන්න ශවනවා. අශක රජ්ය ණය ගැනීම් සීමා 

කර, ණය ශවනුවට ්ශයෝජ්න ලබා ගැනීම සඳහා යැන් කටයුතු 

කර තිශබනවා. නයා රුපියශ්  අගය බශලනුයි පාලනය කරශගන 

හියටශේ. ඇශමරිකානු ශඩොලරයට අනුව රුපියශ්  අගය බශලන් 

පාලනය කරශගන හියටශේ. අය රුපියශ්  අගය නියහශසා පා 

ශවන්න ඉඩ දී තිශබනවා. නියහශසා පා ශවන්න දීලා තිශබන 

රුපියශ්  අගය ස්ාාවර කර ගන්න අපි ඉිනරිශේදී කටයුතු 

කරශගන යනවා.  

මහ බැාකු වා්බතාශේ රාජ්ය ්යායම රව්බධනය කර ගැනීම 

ගැන සඳහන් වනවා. අපි යැනටමත් ඒ සඳහා අව ය ක්රියා මා්බග 

අරශගන තිශබනවා. SriLankan Airlines නක ගත්ශතොත්, 2014 

අ රුද්ශද් නක යවසක පාක්ව රුපිය්  ශකෝයට 10කට ්සන්නයි. 

නම ්යතනශේ වා්බෂික පාක්ව රුපිය්  ශකෝයට 3,136යි. මත්තල 
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වනවන් ශතොටුශපොළ බැලුවත් පාක්යි. ශම් වාශේ පාක් ලබන ්යතන 

සම්බන්ධශයන් ගත යුතු පියවර සාකච්ඡා කරලා, ජ්නතාවට විනිවිය 

ශපශනන ්කාරශයන් නම ගැටලු විසඳන්න අපි කටයුතු කර 

තිශබනවා. විපක්යය සමහර ශවලාවට ශම්වාශේ තිශබන අක් පාක් 

බලාශගන අපි දීලා තිශබන නියහස තුළ අපට ග්  ගහනවා. දී 

තිශබන නියහස නිසායි ග්  ගහන්ශන්. අපට ශම් ත්බජ්න, ග්බජ්න 

හා ග්  මු්  රහාර ඔක්ශකෝම නන්ශන් ශම් නියහස තුළයි. හැබැයි, 

නම නියහස අපි අබ ම්  ශ්බුමව.න්වත් අක් කරන්ශන් නැහැ. ශම් 

නියහස ජ්නතාවටත්, රාජ්ය යාන්ත්රණයටත් අපි ලබා දීලා රට 

නිවැරින මෙට ශගන යනවා. අපට ඒ සඳහා පළපුරුු , පරිපූ්බණ, 

ශහොඳ තීක්යණ ුදද්ධියක් හා හැ.යාවක් තිශබන 

ජ්නාධිපතිවරශයක් හා අගමැතිවරශයක් ඉන්නවා. නතුමන්ලා 

නක්ක අපට ශම් ගමන් මෙ යන්න පුළුවන්.  

ූලලාසනාපව  ගරු මන්ත්රීතුමනි, බ් ශලෝ බිරුවත් තවලම ඒ 

ගමන යනවා. ඒ ගමන ශහමින්, ගමනාන්තය යක්වා ඉිනරියටම 

යනවා. ජ්නතා අයහස්, ජ්නතා යලතුම් පැතුම් මුු න්පත් කර ගැනීම 

සඳහා අපි ඒ ගමන යනවා .යන නක රකා  කරමින් මා නිහඬ 

වනවා.  

 ු මූලාසනාරූඪ ේදත්රීතුො 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

එකල්හි  ගේලාව අ. භා.   6.30  වුගය්ද  මූලාසනාරූඪ  ු 
ේදත්රීතුො විස්ද ප්රශ්්නය ගනොවිෙසා පාර්ලිගම්්දතුව කල් තබන ලදී. 

පාර්ලිගම්්දතුව ඊ  අනුකූලව,   2016 ොර්තු ෙස 08වන දින සභා 
සම්ෙිනය අනුව, 2017 අග ෝස්තු ෙස 11 වන සකුරාාා පූ, භා. 10.30 
වන ගතක් කල් ගිග  ය. 

 

அப்தபொழுது, பி.ப. 6.30 ைணியொகிவிடமவ தகௌரவ தமலமை 

தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைமலமய பொரொளு 

ைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், அதனது 2016 ைொர்ச் 08ஆந் மததிய 

தீர்ைொனத்துக்கிணங்க, 2017 ஓகஸ்ட் 11, தவள்ளிக்கிழமை மு.ப. 10.30  

ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

 

It being 6.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 10.30 a.m. on Friday, 11th August, 
2017 pursuant to the Resolution of Parliament of 08th March, 2016. 
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සැ.යු. 
 
ශමම වා්බතාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය නිවැරින කළ යුතු තැන් යක්වනු රියල මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරින කළ යුතු 
්කාරය නහි පැහැිනලිව ලකුුම ශකොට  පිටපත ලැබී ශයසතියක් ශනොඉක්මවා හසැ්දසාඩ් සාස්කාරක ශවත ලැශබන ශසා නවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්දසාඩ් වාර්තා  

ගකො ඹ 5  ගපොල්ගහසේ්දග ොඩ  කිු පන පාර  අංක 163 ාරන ස්ථානගයහි ිළහිටි 

රජග  ප්රවෘත්ින ගාපාර්තගම්්දතුගේ ිළහිටි රජග  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්ගය්ද  

මිල දී  ත හසැක. 
 

ගෙෙ හසැ්දසාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ගවේ අඩවිගය්ද  

බා ත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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