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ஒழுங்கொன மவலலத்திட்டம்  

PRIVILEGE MOTIONS: 

Breach of Code of Conduct for Members of 
Parliament 

 

NATIONAL AUDIT BILL: 

Read a Second and the Third time, and passed as 
amended 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

Proper Mechanism for Management of Mattala 
International Airport 





 

පාර්ලිවම්්දුරව 
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පූ.භා. 10.00  පාර්ලිවම්්දුරව රැ ප් විය.   

කථානායකුරමා [ගු කු නයසූරිය මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைைிக்குக் கூடியது. 

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய] தலலலை 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,   
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිවේා න 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

 

වරප්ර්ාා  : 001  ජුනි 01වැනි ිනන ලලංකාීපපල 

වාර්තාව 
சிறப்புொிலை: 2018 யூன் 21ம் திகதிய “லங்கொதீப” 

அறிக்லக 
PRIVILEGE: "LANKADEEPA" REPORT OF 21ST JUNE, 2018 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රී ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජපක්ෂ මාත තද 
විසින් 0188 ූනි  22 වැි  ින  පදර්ලිශේන්තුමශේ දී මාතතුම කර  ල: 
කන්ණු ර්දර ්ර්මාත සා  වරප්රසාද: පිිබඳා කදරක සාාදවට ශ ොු  

කිරීමාත සාා ද ශ ෝජ දව් ඉිනරිප්ත කළ  ැකි . 

 
II 

 
පාර්ලිවම්්දුර ක යුුර ිළිතබඳ කාරක ්භා රැ්පවීම 
பொரொளுைன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පදර්ලිශේන්තුම කටුතතුම පිිබඳා කදරක සාාදශේ රැසා්වීමාත් 018  
ූනලි මාතසා 15ව  බ්ර සාප්තින්:ද, එ ේ අ: ින  මාත්ය ්  80.11ට 

මාතදශ  ි ල කදමාතරශේ දී පැවැ්තවීමාතට ි  මිත ඳැවින්, ඊට පැමිණ 
සා ාදගි ව  ශලසා ුන් සාභික මාතන්ත්රීන් සි දෙශ: දට ශමාතන්න් 
:ැනුේ දීමාතට කැමාතැ්තශතමි.    

ලිිළ වල්ඛනාිනය ිළිතගැ්දවීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා (ඉඩම් ්හස 

පාර්ලිවම්්දුර ප්රින්ං ප්කරණ  අමාතය හසා ආණ්ු  පක්ෂව   
ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරමා   
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ைற்றும் 

பொரொளுைன்ற ைறுசீரலைப்பு அலைச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின் முதற்மகொலொசொனும்) 

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

ුන් කථද ද කතුමමාති , ු:ල්  ද ජ මාතද්ය අමාතදතයතුමමාතද 

ශවනුශවන්  0187 වර්ෂ  සාා ද රදජය වයදපදර 
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ කදර්  සාද්  වදර්තදව මාතමාත ඉිනරිප්ත කරමි.  

එමාත වදර්තදව රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදව ශවත ශ ොු 

කළ ුතතුම ැන් මාතමාත ශ ෝජ ද කරමි.    

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , වදරිමාතදර්ු සා  ජල සාේප්ත  ද රප:ද 

කළමාත දකරණ අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන්  0185 වර්ෂ  සාා ද ජල 
සාේප්ත මාතණ්ඩලශේ වදර්ෂික වදර්තදව මාතමාත ඉිනරිප්ත කරමි.  

එමාත වදර්තදව කෘෂිකර්මාත   ද ඉඩේ පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ 
කදරක සාාදව ශවත ශ ොු කළ ුතතුම ැන් මාතමාත ශ ෝජ ද කරමි.    

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , කඳුරට  ව ුේමාතද ,  ටිතල 

ප සුකේ  ද ප්රජද සාංවර්්  අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන්  0187 වර්ෂ  
සාා ද කඳුරට  ව ුේමාතද ,  ටිතල ප සුකේ  ද ප්රජද සාංවර්්  
අමාතදතයදං ශේ කදර්  සාද්   වදර්තදව මාතමාත ඉිනරිප්ත කරමි.  

එමාත වදර්තදව  ශසාෞඛ්ය  ද මාතද ව සුාසාද්   , සාමාතදජ 
සාවිඳලුැන්වීමාත පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදව ශවත 
ශ ොු කළ ුතතුම ැන් මාතමාත ශ ෝජ ද කරමි.    

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , සාංවර්්  උපද  මාතදර්ු  ද 

ජදතයන්තර ශවළා අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන්  0187 වර්ෂ  සාා ද 
සාංවර්්  උපද  මාතදර්ු  ද ජදතයන්තර ශවළා අමාතදතයදං ශේ 
වදර්ෂික කදර්  සාද්  වදර්තදව මාතමාත ඉිනරිප්ත කරමි.  

1351 1352 



පදර්ලිශේන්තුමව 

එමාත වදර්තදව රර්ිකක සාංවර්්  පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ 
කදරක සාාදව ශවත ශ ොු කළ ුතතුම ැන් මාතමාත ශ ෝජ ද කරමි.    

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්භා වාර්තා 

 துலறசொர் மைற்பொர்லவக் குழு அறிக்லககள்  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  මහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , අායන්තර පරිපදල   ද රදජය 

කළමාත දකරණ පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදශේ 
සාාදපතිතුමමාතද ශවනුශවන්,  අායන්තර පරිපදල   ද රදජය 
කළමාත දකරණ පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදව ශවත 

ශ ොු කර  ල:, 

(i) තැපැල් කදර් දල රඥද ප ශ්ත 7 වැි  වුන්ති   ටශ්ත 
වයවසාථ්දව; 

(ii) 2015 සා  0186 වර්ෂ සාා ද තැපැල්, තැපැල් ශසාේවද  ද 
ුසාල්ිේ රුමික කටුතතුම අමාතදතයදං ශේ කදර්  සාද්   
වදර්තද;  සා  

(iii) 2015 සා  0186 වර්ෂ සාා ද තැපැල් ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 
කදර්  සාද්   වදර්තද 

සාේඳන්්ශ න් වූ එකී කදරක සාාදශේ වදර්තදව මාතමාත ඉිනරිප්ත 
කරමි. 

 
්භාවම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 
 

වපත්්ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු දුමි්දා  ින්ානායක මහසතා (වාරිමාර්ග ්හස නල ්ම්පත් 
හසා ආපා ා කළමනාකරණ අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு துைிந்த திசொநொயக்க - நீர்ப்பொசன, நீர் வளங்கள்  

ைற்றும் அனர்த்த முகொலைத்துவ அலைச்சர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of  Irrigation 
and Water resources  and Disaster Management) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් ශප්තසාේ තුම  
පිිබුන්වමි. 

(1) උපුල්ශ:ණි , ක :රද ර්තමාතශල්    ලිපි ශ හි පිනංචි 
ඩී.එේ. ් ර්මාත:දසා මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත; 

(2) ශ ොච්චි දු මාත, ප ළවැටි දව    ලිපි ශ හි පිනංචි 
එේ.ශ්.බී. කද යප ඳණ්ඩදර මාත තදශුන් ලැබුණු 
ශප්තසාමාත; සා  

(3) තඹු්තශ්තුමාත, මාතලි ශේවපුර, අංක 414/15/858    
ලිපි ශ හි ප:ංචි පී.ඩබ්ලිේ.ඒ.එසා.් ජ වර්්  මාත තදශුන් 
ලැබුණු ශප්තසාමාත. 

ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතා (කර්මා්දත හසා වාණින ක යුුර 
නිවයෝනය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு புத்திக பதிரை - லகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் பிரதி அலைச்சர்) 

(The Hon. Buddhika Pathirana -  Deputy Minister of 
Industry and Commerce)   

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් ශප්තසාේ තුම  

පිිබුන්වමි. 

(1) ඳ්තතරුල්ල, තලංුමාත උතුමර, අංක 4 7/86 :ර  
සාථ්ද ශ හි පිනංචි අජි්ත ශේවප්රි  මාත තදශුන් ලැබුණු 
ශප්තසාමාත; 

(2)  ලදවත, සිං පුර පදර, අංක 04 :ර  සාථ්ද ශ හි පිනංචි 
එසා.්ඩබ්ලිේ.සී.යූ. සිල්වද මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත; සා  

(3) බූසාස්ා, අඩප්පශුොඩව්තත     ලිපි ශ හි පිනංචි ටී.ඩබ්ලිේ. 
ගුණර්ත  මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත. 

 
ගු ්ාලි්දා  ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொலிந்த திசொநொயக்க) 

(The Hon. Salinda Dissanayake) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ඳ්තතරුල්ල, තලංුමාත :කුණ, 
පැලව්තත, ශපශර්රද මාතදවත අංක 47/47 :ර  සා්ථද ශ හි පිනංචි 
ඩී.එේ.පී.එන්. ිනසාද ද ක මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත් මාතමාත 

පිිබුන්වමි. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ශමාතොරවක, කළුශඳෝවිටි  , :ංුල    
ලිපි ශ හි පිනංචි ඩබ්ලිේ, එල්. ශප්රේමාතදව ම මාත ්තමි ශුන් ලැබුණු 
ශප්තසාමාත් මාතමාත පිිබුන්වමි. 

 
ගු අනුරාධා නයරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு அநுரொத ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anuradha Jayaratne) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් ශප්තසාේ ශ:ක 
පිිබුන්වමි. 

(1)  කුණ්ඩසාදශල්, පල්ශල්කැශල්, ජ  ශ්රී උ  , අංක 36 /බී 
:ර  සාථ්ද ශ හි පිනංචි ඒ.එේ.එසා.්ශ්. අශබ්සිං  
මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත; සා  

(2) ි ල්ලඹ,  වදරි ුල එසාශ්ේේ, අංක 8/86 :ර  සාථ්ද ශ හි 
පිනංචි බී.ඩී. ගුණශසාේකර මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත. 

 
 

ගු ිනලිප් වවා ආරච්ික මහසතා (ධීවර හසා නලන ්ම්පත් 

්ංවර්ධාන ්හස ග්රාමීය ය ආර්කයකය ිළිතබඳ රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு திலிப் தவதஆரச்சி - கடற்தறொழில், நீரக வளமூல 

அபிவிருத்தி ைற்றும் கிரொைியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள் 

இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development and Rural Economic 
Affairs)  
ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් ශප්තසාේ තුම  

පිිබුන්වමි. 

(1) ඳරවකුඹුක, වැටි , උලහිටි දව ශු:ර    ලිපි ශ හි 
පිනංචි ලි  දරච්චිශ  කශරෝලිසා ් මාත තදශුන් ලැබුණු 
ශප්තසාමාත; 

(2) දෙණුුේශවශ ර, පඩච්ුමාත, ින වරුමාත, අංක 883 :ර  
සාථ්ද ශ හි පිනංචි එසා.්අශබ් ද ක මාත තදශුන් ලැබුණු 
ශප්තසාමාත; සා  
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(3)  අේඳලන්ශතොට, වදඳුන්ප්ප, "ජ න්ත"    ලිපි ශ හි 
පිනංචි යූ.ජී. ප්රදීප් ශ්රී කුමාතදර මාත තදශුන් ලැබුණු ශප්තසාමාත. 

 
ඉිනරිපත් කරන ලා  වපත්්ම්  මහසනන වපත්්ම් ිළිතබඳ කාරක 

්භාව  පැවරිය යුුර යයි නිවයෝග කරන  ලීප. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கலளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

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

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விலடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

අලි - මිනි්ප ගැටුම :  ඉලක්කගත වි්ඳුම 
யொலன - ைனித மைொதல்: இலக்குகளுடனொன தீர்வு 

 HUMAN-ELEPHANT CONFLICT:  TARGET  SOLUTION 

45/’18 

1. ගු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

තිරසාර සාංවර්් , ව ජීවී සා  ප්රදශේය   සාංවර්්  
අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර  ්  - (8)  

(අ) 0186 අ වැ  ශ ෝජ ද අංක 875ට අනුව, අලි - මිි සා ්
ුැටුමාතට ඉල්කුත විසාඳුමාත් ලඳදදීමාත සාා ද වර්ෂ 3් තුමළ 
ප්රශ ෝජ  ට ුැීමමාතට ශවන් කර  ල: න්පි ල් මිලි   
4111ක ප්රතිපද: ශ න් 0186 වර්ෂ  තුමළ උපශ ෝජ   
කර  ල: ු:ල් ප්රමාතදණ  සා  එශසාේ වැ  කළ ු:ශලහි 
ඵල:දයී්තව  කවශර්:  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට 
:න්වන්ශන්:? 

(ර) (i) උ්ත අ වැ  ශ ෝජ දව ක්රි ද්තමාතක කිරීශේ 
වුකීමාත :ර  අමාතදතයදං   ශ ෝ ර ත  කවශර්:; 

 (ii) 8977 සිට ශේ :්වද අලි - මිි සා ්ුැටුශමාතන් වදර්තද 
වූ මාතරණ සාංඛ්යදව  ද ශේපළ  දි   එ් එ  ්
වර්ෂ  අනුව කවශර්:; 

 (iii) ඉ ත එ් එ් වර්ෂශේදී අලි - මිි සා ්ුැටුශමාතන් 
මි ගි  පදර් ව න් ශවනුශවන් රජ  මාතඟින් වන්ින 
ු:ල් ශුවනු ලැබුශේ:;  

 (iv) එශසාේ  ේ, එමාත වන්ින ු:ල් ප්රමාතදණ  එ් එ  ්
වර්ෂ  අනුව කවශර්:; 

 (v) උ්ත අ වැ  ශ ෝජ දශවහි සාා න් අලි - මිි සා ්
ුැටුමාත සාා ද ලඳද දීමාතට අශප්්ෂිත ඉල්කුත 
විසාඳුමාත පැ ැිනලි කරන්ශන්:; 

  න් ්ත එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ඇ) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

 

வலுவொதொர அபிவிருத்தி, வனசீவரொசிகள் ைற்றும் பிரமதச 

அபிவிருத்தி அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) 2016ஆம் ஆண்டு வரவு தசலவுத்திட்டத்தின் 175ஆம் 

இலக்க  முன்தைொழிவின் படி, யொலன - ைனித 

மைொதலுக்கு இலக்குகளுடனொன ஒரு தீர்லவ 

வழங்குவதற்கொக 3  வருடங்களில் 

பயன்படுத்தப்படுவதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட ரூபொ 4000 

ைில்லியன் நிதி ஏற்பொட்டில் 2016 ஆம் ஆண்டினுள் 

பயன்படுத்தப்பட்ட நிதித் ததொலக ைற்றும் அவ்வொறு 

தசலவு தசய்யப்பட்ட நிதியின் விலளதிறன் யொது 

என்பலத இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) குறிப்பிட்ட வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தைொழிலவ 

தசயற்படுத்தும் தபொறுப்லப ஏற்றுள்ள அலைச்சு 

அல்லது நிறுவனம் யொது; 

 (ii) 1977 ததொடக்கம் இன்று வலர யொலன - ைனித 

மைொதல் கொரைைொக அறிக்லகயிடப்பட்டுள்ள  

ைரைங்களின் எண்ைிக்லக ைற்றும் தசொத்துச் 

மசதங்கள் ஒவ்தவொரு வருடத்தின்படி யொலவ; 

 (iii) மைற்படி ஒவ்தவொரு வருடத்திலும் யொலன - 

ைனித மைொதல் கொரைைொக ைரைைலடந்த 

தரப்பினருக்கு அரசொங்கத்தினொல் இழப்பீட்டுத் 

ததொலக வழங்கப்பட்டதொ;  

 (iv) ஆதைனில், அவ்விழப்பீட்டுத் ததொலக 

ஒவ்தவொரு வருடத்தின்படி யொது; 

 (v) குறிப்பிட்ட வரவு தசலவுத்திட்ட முன்தைொழிவில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  யொலன-ைனித மைொதலுக்கு 

வழங்குவதற்கு உத்மதசிக்கப்பட்டுள்ள 

இலக்குகளுடனொன தீர்லவப் பற்றி 

விளக்கைளிப்பொரொ; 

 என்பலத அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Sustainable Development, 

Wildlife and Regional Development: 

(a) Will he inform this House the amount of money 
utilized in 2016 out of the allocation of Rs. 4000 
million allocated to be used within three years for 
devising a target solution for the human-elephant 
conflict as per Proposal No. 175 of the Budget 
2016 and its progress? 

(b) Will he also inform this House-; 

 (i) the Ministries and institutions responsible 
for implementing the above Budget 
Proposal; 

 (ii) the number of deaths and damages to 
property owing to human-elephant conflict 
reported from 1977 up to now in relation to 
each year; 

 (iii) whether compensation was paid by the 
Government to the parties of persons who 
died of the human-elephant conflict in each 
of the above years; 

 (iv) if so, the amount of compensation in 
relation to each year; and 

 (v) whether he explains the expected target 
solution for human-elephant conflict 
mentioned in the above Budget Proposal? 

(c) If not, why? 
 

ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා (ිනර්ර ්ංවර්ධාන, 
වනජීවී ්හස ප්රාවද්ය ය ්ංවර්ධාන නිවයෝනය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை -  வலுவொதொர 

அபிவிருத்தி, வனசீவரொசிகள் ைற்றும் பிரமதச அபிவிருத்தி 

பிரதி  அலைச்சர்) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma - Deputy Minister of 
Sustainable Development, Wildlife and Regional 
Development) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , තිරසාර සාංවර්් , ව ජීවී සා  
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ප්රදශේය   සාංවර්්  අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතද එමාත ප්ර  ් ට 
පිිබතුමන් ලඳද ශ: වද. 

(අ) 0186 අ  වැ  ශ ෝජ ද අංක 875ට අනුව අලි - මිි සා ්
ුැටුමාතට ඉල්කුත විසාඳුමාත් ලඳදදීමාත සාා ද මාත ද 
ාදණ්ඩදු දර  විසින් න්පි ල් මිලි   647.575් ලඳද දී 
ඇත. ශමාතමාත ු:ලින් 0186 වර්ෂශේදී න්පි ල් මිලි   
309.031් අලි - මිි සා ් ුැටුමාත අවමාත කිරීමාත සාා ද 
උපශ ෝජ   කරශු  ඇත. එමාත උපශ ෝජ   කර  ල: 
ු:ලින් ප ත සාා න් කදර්  න් ඉටු කර ඇත. 

 1. විදුලි වැට කිශලෝමීටර්  11් ඉින කිරීමාත සාා ද 
අව ය විදුලි වැට උපකරණ මිලදී ුැීමමාත. 0187 
වර්ෂ  අවසාන් ව  විට එන්න් කිශලෝමීටර් 4   ්
ඉිනකර අවසාන් කර ඇත. අ:දළ ශල්ඛ්   ඇුණුමාත 

18 ශලසා ්භාගත* කරමි.  

 2. විදුලි වැට ඉින කිරීමාත සාා ද අව ය :ැව කණු 
13,730් ු ැීමමාත. 

 3. විදුලි වැට  ඩ්තතුම කිරීමාත සාා ද සිවිල් රර්ෂක 
ශ:පදර්තශේන්තුමවට ර දර දීමාත දව ව ශ න් 
න්පි ල් මිලි   78.6් ලඳද දීමාත. 

 4. අලි ඇල්ලීමාත සාා ද වට අඟල් 16 මාතැි ලද කඹ 
ශරෝල් 1 ් මිලදී ු ැීමමාත. 

 5. විල්ප්තතුම ජදතික උ:යද ශේ වැේ ප්රතිසාංසාක්රණ  
 ද උඩවලව ජදතික උ:යද ශේ රරමාතණික  දක 
ඉව්ත කිරීමාත. 

 6. අලි ි ර්වින්:  උපකරණ මිලදී ු ැීමමාත. 

 7. ව ජීවී පදල  ඒකක 15් පිහිටුවීමාත. 

   I  කුන්ණෑු ල කලදප  - 8. ුල්ුුව ව ජීවී 
         පදල  ඒකක 

    2. ි කවැරටි  ව ජීවී 
  පදල  ඒකක 

   II  පු්තතලමාත කලදප     
 3. පු්තතලමාත ව ජීවී 
  පදල  ඒකක  

  III :කුණු කලදප     
 4.  ේඳන්ශතොට  
  ව ජීවී පදල  
  ඒකක 

   IV ඌව කලදප     
 5. වැල්ලවද  ව ජීවී 
  පදල  ඒකක 

 8. දුේරි  රි ැදුරන් :ැනුව්ත කිරීමාත සාා ද දුේරි  මාතදර්ු 
ශ:පසා  දමාත පුවන් 811් සාවි කිරීමාත. 

(ර) (i) තිරසාර සාංවර්් , ව ජීවී සා  ප්රදශේය   සාංවර්්  
අමාතදතයදං    ටශ්ත ඇති ව ජීවී සාංර්ෂණ 
ශ:පදර්තශේන්තුමව. 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ප්ර  ්ශේ ඉතිරි ශකොටසා්වලට දීර්  පිිබතුමන් 

තිශඳන්ශන්. එමාත ි සාද පිිබතුමශර් ඉතිරි ශකොටසා මාතමාත ්භාගත* 
කර වද. 

්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරවර් ඉිනරි වකො :් 
சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட உலரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

 

1357 1358 

[ුන් පදලිත ශතවරප්ශපන්මාත මාත තද] 

————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
* * පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
* * நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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ගු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  පළුව  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්.  

රශේ ඉතද වි දල ජදතික ප්ර  ් ් ව  අලි-මිි සා ් ුැටුමාතට 
විසාඳුේ ලඳදදීමාත සාා ද තුමන් අවුන්දු කදල පරිච්ශේ: කට 0186 අ  

වැ  ශල්ඛ් ශ න් ශවන් කර තිශඳ  ු:ල න්පි ල් මිලි   
4,000න්. ඒශකන් අ: සා් කරන්ශන්, එ් වර්ෂ ් තුමළදී වි :ේ 
කරන්  ඕ ෑ ු:ල සාදමාතද යශ න් න්පි ල් ිලලි   එකන් : මාත 

තුම ්, තුම  මාතදර් විතර ප්රමාතදණ ් ඳවන්. ඒ කි න්ශන්, න්පි ල් 
මිලි   8,300ක පමාතණ ු:ල්. 

ුන් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  පිිබතුමර අනුව, 

ශමාතවැි  ප්ර්ද  ජදතික ප්ර ්  කට එ් වර්ෂ ් තුමළදී වි :ේ කර 
තිශඳන්ශන් න්පි ල් මිලි   තුමන්සි  ුණ ් පමාතණන්. එතශකොට 
න්පි ල් ිලලි   එක් විතර ඉතිරි ශවලද තිශඳ වද.  අ  වැ  
ශල්ඛ් ශ න් සාැලසුේසා ුතව, තුමන්අවුන්ේ:කට කි ද වැ  

ය ර්ෂ ් ශවන් කළදමාත, එමාත ු:ල ි  ච්ිත රකදර ට කඩදශු  
එ් එ් වර්ෂශේ අරුණු ඉෂ්ට කර ුැීමමාත සාා ද ළඟද වුශණ් 
 ැ්ත ේ ඒ අ  වැ  ශල්ඛ්   විහිළුව් ඳවට ප්ත ව  අතර, 

ජ තදවශ  ප්ර  ් ට විසාඳුමාත් ලැශඳන්ශ ්ත  ැ ැ. වයදජ ් 
විතරන් ශවන්ශන්. ශේ ශවන් කර තිශඳ  න්පි ල් මිලි   
4,000න් ශේ වර්ෂ ට ඉතදමාත කුඩද ු:ල් වැ  කරලද අලි-මිි සා ්

ුැටුමාත ිනුටමාත පවතින්   ැර තිශඳ  ඳවන් ශමාතන්න් පැ ැිනලි 
වන්ශන්. ඒ ි සාද, අදෙතින් ශමාතමාත අමාතදතයදං   ාදර ු්ත 
ඇමාතතිතුමමාතදශ  ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාතද ශලසා ඔඳතුමමාතද අලි-මිි සා ්

ුැටුමාත වළ්වන්  ශවන් කළ ු:ල අර arrears එක්ත එ්කමාත 
අරශු , ශේ වර්ෂශේ වි :ේ කරන්  අව ය වැඩ පිිබශවළ් 
ශ ො:න්  අ:දළ ි ල්දරින් සාමාතඟ  ද ාදණ්ඩදුදර  සාමාතඟ 
සාදකච්ඡද කර වද: කි ද මාතද :ැ  ු න්  කැමාතැතින්. 

 

ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 2016 අ  වැ   ටශ්ත ශවන් වූ ු:ල්වලින් 
න්පි ල් මිලි   647් අපට ලැබී තිශඳ වද. ඒශකන්  න්පි ල් 
මිලි   309් වි :ේ කරලද තිශඳ වද. ඉතිරි න්පි ල් මිලි   

38 ් සාා ද ාදණ්ඩ ඇණවුේ කරලද තිශඳ වද. ඒ ාදණ්ඩ අපට 
ශ ොලැබුණු ි සාද ඒ ු:ල් ශුවද තිබුශණ්  ැ ැ.  ු්ත, 2017 
වර්ෂශේදී අ:දළ ාදණ්ඩ සාැපයීමාත කර  ල: ශ න්න්, 2017 

වර්ෂශේදී ඒ ශුවීේ කර  ලදී. එමාත ු :ල් ශුව  ලේශේ ඒකදඳේ් 
අරු:ශලි . ඒ ු:ල් අපි ශුවද තිශඳ වද;  ැවත ඒ ාදණ්ඩ 
ලැිලලද තිශඳ වද. 

ගු (ආචාර්ය) බ්දදුල ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , විමාතල් වීරවං  මාතන්ත්රීතුමමාතද ශ:ශවි  
අතුමන් ප්ර  ්  අ  වද. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විමාතල් වීරවං  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අපි ුලින්මාත ජ දධිපතිවර දට සාත්ුමතිවන්ත ව වද, 
වි:යද්තමාතකව කල්ප ද කර ඳලද ඔඳතුමමාතදටන්, ඔඳතුමමාතදශ  
අමාතදතයතුමමාතදටන් ශේ විෂ   ාදර දීමාත ුැ . ුන් කථද ද කතුමමාති , 
ශ:ශවි  අතුමන් ප්ර ්   ශමාත න්. ුන් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාති , 

සිං රදජශේ සිටි අලි ශ:ශ: ් ශව  ශකොශ ේට: අරශු   න්  
ඔඳතුමමාතද්ත, ඔඳතුමමාතදශ  ඇමාතතිතුමමාතද්ත වි දල උ්තසාද  ක ශ දුණද. 
ජ දධිපතිවර දශ  මාතැින ්ත වීමාත ශ ේතුමශකොටශු  අන්තිශේදී 

ඔඳතුමමාතන්ලදට ඒක ක්රි ද්තමාතක කරන්  ඳැරි වුණද. :ැන් ඒ අලි 
ශ:ශ: දට සිං රදජ  තුමළමාත ඉන්  ශ: වද:, එශ මාත  ැ්ත ේ ඒ 
අලි ශ:ශ: දව ශව ්ත ශකොශ ේට ශ ෝ ශු   ෑශේ සාැලසුමාත් 

තිශඳ වද:?  

 

ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  ඒ අලි ශ:ශ: ද ඉව්ත කශළෝත  ශලෝක  
උන්මාතශ න් සිං රදජ  ඉව්ත ව  කථදව් තිබුණද. ඒ පිරිමි සාතුමන් 

ශ:ශ:ශ ්. ශේ ශ:ශ: දට ජීව්ත වන්  රුත කදල  තිශඳන්ශන් 
තව අවුන්දු 81්, 15් පමාතණි. ශේ අලි ශ:ශ: ද ුලින්මාත අරශු  
 න්   : ශකොට ුළු ුමාතමාත ඒකට වින්ේ් වුණද.  ැඳැන්, :ැන් 
ුළු ුමාතමාත එක  ඬින් කි ද සිටි වද, ශේ අලි ශ:ශ: ද අරශු  

 න්  කි ලද. ඒ ුශේ අ ට ශේ අලි ශ:ශ: ද සාේඳන්්ශ න් 
ශලොකු පීඩ  ් තිශඳ වද. ඒ ු ශේ අ ශ  කීමාතට ඇහුේකන් දීලද 
අපි ශේ අලි ශ:ශ: ද ශ ොශරොේපතදශන් අලි සුරැකුේ 

මාත්යසාථ්ද  ට  වන්   ැදුවද. ඒක ශඳොශ ොමාත ාදරූරර කදර්  ්. 
ශමාතොක:, අලි කි න්ශන් ශඳොශ ොමාත සාංශේදී සාතුමන්. ශපොඩි 
පීඩ  ් ශ ෝ වැදුශණෝත එශ මාත අලි මි    වද. ඒක තමාතන් 

ශඳොශ ෝ අවසාථ්දවලදී සිදුශවලද තිශඳන්ශන්.  

අශප් හිටපු පශු වව:යවරශ ් ශේ ුැ  කිේවද. අලි 
අල්ලන්  ගිහිල්ලද අලි 811් ඇල්දෙවද  ේ අලි 51් විතර 

මාතැරිලද තිශඳ වද. ඔඳතුමමාතන්ලද්ත අප්ත :කි වදට වඩද ශමාතහි 
මාත ්ත අ තුමන්:ද ක පැ්තත් තිශඳ වද. අප ශවඩි වැදුණු අලි කු 
ි ර්වින්:   කරලද වැේටුශවෝත ඒ අලි ද ශුොඩ ුන්  ඳැ ැ, ඒ 
අලි දට  ැඟිටින්  ඳැ ැ. ි ර්වින්:  injection එක ුැහුවදට 

පසුව ඒ අලි ද කැලෑ වැදුශණෝත, සාවසා ශසාො ද ුන්  ඳැරි 
වුශණෝත, කන්වළ වැටුශණෝත ඒ අලි ද අි වදර් ශ න්මාත 
මාතැශර වද. ශමාතොක:, ි ර්වින්:  injection එක ුැහුවදමාත තව්ත 

injection එක් ු න්  ඕ ෑ ඒ අලි දට සිහි  එන් ; ඒ අලි ද 
 ැවත ප්රකෘති ත්ත්තව ට ප්ත වන් . එ  ු ුන්  ඳැරි 
වුශණෝත අලි ද මාතැශර වද. අප :කි වදට වඩද මාත ්ත ා ද ක 

පැ්තත්, අ තුමන් :ද ක පැ්තත් ශමාතහි තිශඳ වද. ුන් විමාතල් 
වීරවං  මාතන්ත්රීතුමමාති , අලි-මිි සා් ප්ර ්   ුැ  කි මින් ඔඳතුමමාතද 
කිේවද, වි:යද්තමාතක රමාත ට ශේ අමාතදතයදං    දී තිශඳ වද කි ද. 

මාතද හිතන්ශන් ඔ  කතදශේ තිශඳන්ශන් ශපොඩි අප දසාද්තමාතක 
පැ්තත් කි දන්. හිටපු ජ දධිපතිතුමමාතද්ත කිේවද, "ජද  වි:යදව 
අනුවන් එශ මාත කර තිශඳන්ශන්." කි ද.  ැඳැන්, ජද  වි:යදව 

1359 1360 



පදර්ලිශේන්තුමව 

අනුව සාතුමන්ට ශ:න්  ඕ ෑ අමාතදතයදං  ් ශ ොශවන් ශමාත . ශේ 
ප්ර  ්  රශේ ජදතික ප්ර  ් ්. ශමාත  රශේ ජදතික ුැටදෙව් 
ශවලද තිශඳ වද. මාතද කි න්ශන් ශේ ින ද ඔ  පැ්තශතන් ඳලන්  

එපද කි දන්. අ: ව ශකොට අශප් රශේ එක :වසාකට එක අලි කු 
ඳැගින් මාතැශර වද. 0181 වර්ෂශේ ඉාලද 0187 වර්ෂ  ව තුමන් අපි 
 ඳු ද ු්ත අලි, අපි :ැකපු අලි, ුමාතට වැදුණු අලි 8,992් මාතැරිලද 

තිශඳ වද. මිි සා්සු 511් විතර මාතැරිලද තිශඳ වද.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳො ශ ොමාත සාත්ුමතින්, ුන් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද.  

 
ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද, ශේකන් කතන්:ර . ඒ අලි ශ:ශ: ද ුමාතට 

එන්ශන් කැශල් සීතල ව ශකොටන්. ුමාත සීතල ව ශකොට ඒ අලි 
රශ ්ත කැල ට   වද.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුමමාතද කදරණ  ශ ොඳින් පැ ැිනලි කළද.  

 
ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ඒ අලි ශ:ශ: ද ුමාතට ඇවි්ත ුශේ වැඩිපුරමාත සිටි  ප්රශේ  ් 

අපි ශතෝරද ු්තතද.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අලි ඳලද ු න් . ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්.  

 
ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ඒ අලි වැඩිශ න්මාත කන්  කැමාතැති ශුෝතමාතදලද කි   

 දක න්. ඒ  දක  තිශඳ , අලි ශ:ශ: ද වැඩිශ න්මාත සිටි  
ප්රශේ   අපි :ැන් ශවන් කර තිශඳ වද. එතැ  ශකොටු කරලද, 
එතැ  රර්ෂද කරලද ඒ අලින්ට අව ය කර  කෑමාත්ත ගිහින් 

ශ:න්  අපි සාැලසුේ කර තිශඳ වද.  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

එච්්ර:?  

 
ගු පාලිත වතවරප්වපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு பொலித ததவரப்தபருை)  

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ඔේ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට ප්ර ්  අංක 0 -835/'18- (1), ුන් ශරෝහිණී කුමාතදරි 

විශේර්ත  මාත ්තමි .- [්භා ගර්භය ුරළ නැත.] 

නීිනපින වා පාර්තවම්්දුරව වවත  ලැබුු FCID 

විමර්ශ්න වාර්තා: නු  පැවරීම 

சட்டத்துலறத் தலலலையதிபதி திலைக்களத்திற்கு 

கிலடக்கப்தபற்ற FCID அறிக்லககள்: ததொடரப்பட்ட 

வழக்குகள் 
FCID INVESTIGATION REPORTS RECEIVED BY ATTORNEY 

GENERAL'S DEPARTMENT: CASES FILED  
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3. ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
අධිකරණ  ද ඳන්් දුදර ප්රතිසාංසාක්රණ අමාතදතයතුමමි ශුන් 

ඇසූ ප්ර  ්  - (8)  

(අ) (i) 2018.05.01 වැි  ින  ව විට මූලය අපරද්  
විමාතර්   ශකොේඨද   -FCID- මාතඟින් විමාතර්   
අවසාන් කර ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව ශවත 
ශ ොු  කර  ල: එ් එ් විමාතර්   වදර්තද ීමතිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමවට ලැබුණු ින  ශවන් ශවන් 
ව ශ න් කවශර්:; 

 (ii) ඒ අතරින් ශේ ව විට  ඩු ශුොනු කර ඇති 
පැමිණිලි සාංඛ්යදව කවශර්:; 

 (iii) ඒ එ් එ  ්  ඩුව ශුොනු කළ ින    ද  ඩුව 
විාදු  ව  අධිකරණ  ශවන් ශවන් ව ශ න් 
කවශර්:; 

  න්  එතුමමි  ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශ හි:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

 
நீதி ைற்றும் சிலறச்சொலலகள் ைறுசீரலைப்பு அலைச்சலரக் 

மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) 2018.05.01ஆம் திகதியளவில் நிதியியல் குற்றப் 

புலனொய்வுப் பிொிவினொல் (FCID) புலனொய்வுகள் 

முடிவுறுத்தப்பட்டு சட்டத்துலறத் 

தலலலையதிபதி திலைக்களத்திற்கு 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்தவொரு புலனொய்வு 

அறிக்லகயும் சட்டத்துலறத் தலலலையதிபதி 

திலைக்களத்திற்கு கிலடக்கப்தபற்ற திகதி 

தனித்தனிமய யொததன்பலதயும்; 

 (ii) இவற்றில் தற்சையம் வழக்குத் ததொடரப்பட்டுள்ள 

முலறப்பொடுகளின் எண்ைிக்லக 

எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (iii) மைற்படி ஒவ்தவொரு வழக்கும் ததொடரப்பட்ட 

திகதி ைற்றும் வழக்கு விசொொிக்கப்படும் 

நீதிைன்றம் தனித்தனிமய யொததன்பலதயும்; 

 அவர் இச்சலபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Justice and Prison   Reforms: 

(a) Will she inform this House - 

 (i) separately, the date on which the Attorney 
General’s Department received 
investigation reports which were sent by the 
Financial Crimes Investigation Division 
(FCID), having concluded  the  
investigations by 01.05.2018; 

 (ii) the number of complaints upon which  the 
cases have been filed  by now; and 
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 (iii) separately, the date on which the aforesaid 
each case was filed and  the court before 
which  the case is heard? 

(b) If not, why? 
 

 
ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය (අධිකරණ හසා 

බ්දධානාගාර ප්රින්ං ප්කරණ අමාතයුරමිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல - நீதி ைற்றும் 

சிலறச்சொலலகள் ைறுசீரலைப்பு அலைச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Justice 
and Prison Reforms) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , දීර්  පිිබතුමර් ි සාද මාතමාත එ  ්භාගත* 
කර වද.  
 

 
 
* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   
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පදර්ලිශේන්තුමව 

     (ii)   ඉ ත සාා න්  ඩුවලින්,  ඩු 83  ්සාා ද පැමිණිලි ශුොනු 
කර ඇත. 

      (iii)    

(ර)   පැ  ශ ො ඟී. 

ප්ර  ්ශේ (අ) (i)  ශකොටශසාේ පිිබතුමර අනුව එ ට අ:දළ කන්ණු 
800් තිශඳ වද. අධිශ්ෝ: ද ශුොනු කිරීමාත, උපශ:සා් ලඳද දීමාත, 
සාැක කන්වන් ු:ද  ැරීමාතට අ:දළ ශල්ඛ්   ව  ල: ින  , 
මාතශ සා්ත්රද්ත අධිකරණ ට කර  ල: ඉල්ලීේ  ටශ්ත  ඩු 3 ් 
තිශඳ වද. ඒ වදශ මාත වැඩිදුර විමාතර්   ි  මාත කිරීමාත සාා ද  රපසු 
 ැවූ  ඩු ශුොනු 03් තිශඳ වද. ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 
අව්ද  ට ශ ොු  ශවමින් තිශඳ   ඩු 68් තිශඳ වද. 
සාමාතසා්ත ්  ැටි ට  ඩු 800් තිශඳ වද.  එ  දීර්  විසා්තර ්. 
 

[වමම  ිළිතුරර පු ප්තකාලව  ා  තබා ඇත.] 
[இந்த விலட  நூல் நிலலயத்திலும் லவக்கப்பட்டுள்ளது] 

[This Answer is also placed in the Library.] 

 

ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

පැමිණිලි ශුොනු කර තිශඳ   ඩු 83 කි න්  ශකෝ. 
 

ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 

 ඩු  ැටි ට කි න්ශන් ශමාතශ මාතන්. මාතට පැමිණිලි කර තිශඳ  

 ඩුවල ින   ඔඳතුමමාතදට කි න්  පුළුවන්. ඒක (අ) (iii) ප්ර  ් ට 

උ්තතර   ැටි ට තිශඳ වද. පැමිණිලි 83් ශුොනු කර 

තිශඳ වද. වදර්තදශේ  ැටි ට තමාතන් මාතට කි න්  පුළුවන්.  

ඒ කි න්ශන්, පුේුල න්ශ   දමාතශල්ඛ්   ශේ සාාදශේ 
කි න්  පුළුවන්කමාත්  ැ ැ. 

 
ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ුන් ඇමාතතිතුමමි ි ,  ඩු අංක ්ත එ්ක කි න්  පුළුවන්:? 

 
ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
 ඩු අංක  ැටි ට ශ ොශවන්, වදර්තදව්  ැටි ටන් එවද 

තිශඳන්ශන්. ශේ ව  විට  ඩු 83් ශුොනු කර තිශඳ  ි සාද ශේ 

ශවලදශේ  ඩු අංක ලඳද දීමාත අප සුන්. ඔඳතුමමාතද අසාද තිශඳන්ශන්, 
 ඩු ශුොනු කළ ින  සා   ඩු විාදු  ව  අධිකරණ පමාතණන්. ඒ 
 ඩු : තුම ට අ:දළව,  ඩු ශුොනු කළ ින  සා  අධිකරණ ලඳද 

ශ:න්  පුළුවන්. 

* 2015.08.28 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
අවසාන් කර තිශඳ වද.  

* 2015.08.28 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
ඇසීමාතට ශේ ව  විට ින  ි  මාත කර තිශඳ වද. 

* 2015.12.09 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
ඇසීමාතට ින  ි  මාත කර තිශඳ වද. 

* 2015.12.14 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
ඇසීමාතට ින  ි  මාත කර තිශඳ වද. 

* 2016.02.08 - කුන්ණෑු ල මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
ඇසීමාතට ින  ි  මාත කර තිශඳ වද. 

* 2016.04.20 - ශපොශළොන් න්ව මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ 
 ඩුව අවසාන් කර තිශඳ වද. 

* 2016.05.04 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
:ැන් ඇශසාමින් පවති වද.  

* 2016.05.25 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ින  ි  මාත කළ  ඩුව 
:ැන්   ඇශ මින් පවති වද.  

* 2016.06.29 - නුවරඑිබ  මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව 
:ඩ ශුවද අවසාන් කර තිශඳ වද. 

* 0186.88.08 - ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ පවරපු  ඩුව :ැන් 
ඇශ  වද.  

* 2017.03.08 - ුේප  මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව :ැන් 
ඇශ  වද.  

* 0187.14.17 ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ පවරපු  ඩුව :ැන්  
ඇශ  වද.  

* 018 .18.8  ශකොළඹ මාත දධිකරණශේ ශුොනු කළ  ඩුව :ැන් 
ඇශ  වද.   

 

ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ුන් ඇමාතතිතුමමි ි , මාතශ  පළුව  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. මීට 

අවුන්දු තුම කට කලින් ඔඳතුමමි න්ලද රණ්ඩු ඳල  ුන් ශකොට 
ශඳොශ ොමාත සාේශ:ට කි පු ශේ තමාතන් වං්ි ක න්ට, ූරෂිත න්ට 
:ඬුවේ කර වද කි   එක. ඒක ප්රමාතද: ව ශකොට ඒකට විවි්දකදර 
ශ ේතුම ඉිනරිප්ත කළද. ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ප්ර  ් ුැ  

කිේවද;  ඩු ශුොඩ ුැහිලද තිශඳ වද  කිේවද. ඒවදට අපි විකල්ප 
ඉිනරිප්ත කළ ශවලදශේ ශමාතොකු්ත කශළේ්ත  ැ ැ.  ැඳැන් මාතෑතකදී 
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කැිල ේ මාතණ්ඩලශ න්මාත  මන්දුව් ු්තතද, ඒ සාා ද මාත දධිකරණ 

තුම ් ශවන් කරශු   ඩු ඇසීශේ කටුතතුම ඉ්මාතන් කරන් . 
එතශකොට ජ තදව ඳලදශපොශරෝතතුම වුණද,  රි, :ැන්  ේ  ඩු ටික 
ඇශ  වද කි ලද.  ු්ත සාේශ: විතරන්; වැඩ් ශකශර  ඳව් 
ශපශ න්   ැ ැ. මාත දධිකරණ තුම ් ශවන් කර ුන් වද, ඒවදට 

විි  ්් කදරවන් ප්ත කර වද,  ඩු ඇසීමාත ඉ්මාතන් කර වද 
කි ලද කි පු කතන්:ර ට :ැන් ශමාතොක: ශවලද තිශඳන්ශන්? 

 
ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
වව:ය වි:යදව  :දරපු මාතන්ත්රීවරශ ් ව  මාතශ  උු්ත මිත්ර 

මාතන්ත්රීතුමමාතදට ීමතිඥවරි ්  ැටි ට මාතමාත උ්තතර ් ශ:න් ේ. 

අශප් අමාතදතයදං   සාේඳන්්ශ න් ශ ොශ කු්ත ත්ත්තව න් 
තිශඳ වද. අ: අපි එක උසාදවි ් පටන් ුන්  අව ය සි දෙමාත 
කටුතතුම කරලදන් තිශඳන්ශන්. මාතශ  උු්ත මිත්ර මාතන්ත්රීතුමමාතද ශේ 

කදරණ  ශ ොාට අවශඳෝ් කර ුි න් කි ලද මාතද වි ්වදසා කර වද. 
අධිකරණ අමාතදතයදං   තිශඳන්ශන් ීමති සාේපද:   කරලද, ඒවදට 
පදර්ලිශේන්තුමශේ අනුමාතැති  ලඳද ශු  අව ය ප සුකේ ලඳද 

ශ:න්  විතරන්.  

 ඩු පැවරීමාත ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව මාතඟින් සිදු කළ ුතතුමන්. 

අධිකරණ සාංවි්ද  ප තට සිදු කළ සාංශ ෝ්  ට අනුව 
ත්රිපුේුල මාත දධිකරණ ්  පිහිටුව  ශකොට එහි ඉතිරි කදර්  ාදර  

සිදු කළ ුත්තශ්ත අපි ශ ොශවන්. ඒ සාේඳන්්ශ න් 
ශරේෂ්ඨදධිකරණ ට ඉිනරිප්ත කළ ශප්තසාේ කිහිප ් විාදු කර 

ුන් අග්ර විි  ්්  කදරතුමමාතද ලඳද දුන්  මන්දුශේ  ැටි ට, ශමාතො  
 ඩු: පවරන්ශන් කි   අවසාද  අනුමාතැති  ලඳද දීශේ අන්ති  

තිශඳන්ශන්  ුන් අග්ර විි  ්් කදරතුමමාතදටන්. :ැන් ඔඳතුමමාතද කිේවද, 

තිශඳ  ුැටදෙ සි ල්ල  ඳු ද ශු ,  ශ ොාට අවශඳෝ් කරශු  
තිශඳ වද කි ලද. ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ  වි දල ි ල්දරි 

හිඟ ් තිබුණද. ඒ අ  ඳාවද ුැීමමාතට අපට අවසාර  ලැබුණද. ඒ 
අනුව අපි සි ශ:ශ ් ඳාවද ු්තත්ත, ඒ අ ට ඉන්  තැ ්  ැති 

ප්ර  ්  ඇති ශවලද තිශඳ වද.   

ශ:වැි  කදරණ , උසාදවි තුම ් රරේා කිරීමාතට කිසිමාත 

ුැටදෙව්  ැ ැ.  ු්ත පළුවැි  මාත දධිකරණ  පිහිටුවීමාතට 

ශුොඩ ැඟිල්ල ලඳද ු්තශ්ත ශකොළඹ Traffic Court එක ශව  
තැ ක පිහිටුවලන්. ුන් අග්රවිි  ්් කදරතුමමාතද එමාත මාත දධිකරණ  

විවෘත කිරීමාතට ඊශේ -018 .17.14- ින   තමාතන් ලඳද දීලද තිබුශණ්. 
 ු්ත ශේ ශුොඩ ැඟිල්ල අදේතවැඩි ද කරශු   ෑශේදී එහි 

ව ලශේ ප්ර  ් ් ඇති වුණද. අපි හිතුමශේ ශුොඩ ැඟිල්ල තිශඳ  

විධි ටමාත ශු  ඒ කටුතතුම කරශු   න්  පුළුවන් ශවන් කි ලදන්. 
 ු්ත ීමතිපති ශ:පද ර්තශේන්තුමශේ ි  මාත  පරිින අපට ඒක ුල 

සිට සාකසා් කිරීමාතට සිදු වුණද.  දවික  ු:දව එමාත කටුතතුම කරශු  
  වද. :ැ ට සාති ශ:කකට කලින්  දවික  ු:දව කිේවද, 

"ව ලශේ ප්ර ්  ් තිශඳ වද. ව ල   :ලද මිසා ාදර ශ:න්  
ඳැ ැ" කි ලද.   

ඒ ශුොල්ශලෝ තව සාති ශ:ක් ඇතුමළත -ලඳ  81වැි  :ද ශ ෝ 

85වැි  :ද ව ශකොට- එමාත ශුොඩ ැඟිල්ල අපට ාදර ශ:න්  
ශපොශරොන්දු ශවලද තිශඳ වද. ශුොඩ ැඟිල්ල ාදර දුන් දන්න් 

පසාශ්සාේ තමාතන් එතැ ට  න්  පුළුවන් ශවන්ශන්. ඒ ශකශසාේ ශවත්ත 
විවෘත කිරීමාතට 14වැි  :ද ින  ි  මාත කරපු ි සාද ශකොළඹ 

මාත දධිකරණ අංක එක තුමළ ශේ අධිකරණ  සා්ථදපිත කර  ශලසා 

:ැනුව්ත කර තිශඳ වද. ුන් අග්ර විි  ්්  කදරතුමමාතද අධිකරණ 
තුම ටමාත විි  ්්  කදරතුමමාතන්ලද ප්ත කරලද  ැ ැ. එක 

අධිකරණ කට විි  ්්  කදරතුමමාතන්ලද තුම න්ශ:ශ ්  ේ කර 
තිශඳ වද.  

ුන් කථද ද කතුමමාති , ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ශේ 

ව ශකොට ඉන්  ීමතිඥ මාත ්තවන්  45් - 51් අතර සීමිත 
ප්රමාතදණ ් තමාතන් ශකොළඹ වැඩකටුතතුම කරන්ශන්. ශේ කි    ඩු 
ඇතුමළු සි දෙමාත  ඩුවලට ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව ශවනුශවන් 
ශපීම සිටින්ශන් ඒ අ න්. අධි ශ්ෝ: ද පත්ර ි කු්ත කරන්  අව ය 

ලිපි ශල්ඛ්  ුන් අග්ර විි  ්්  කදරතුමමාතදට ශේ සාති  ඇතුමළත -අ: 
ශ ෝ ශ ට- ලඳද ශ:  ඳවට්ත, ඒ ලඳද දීශමාතන් අ තුමන්ව අග්ර 
විි  ්් කදරතුමමාතදශ  අනුමාතැති  ලැබුණදන්න් පසුව  ව 

අධිකරණ  විවෘත කිරීමාත ශකශසාේ ශවත්ත අංක එක මාත දධිකරණ 
 දලදශේ විි  ්් කදරතුමමාතන්ලද එමාත කටුත්තත පටන් ුන් වද 
කි   එක ශේ ශවලදශේ මාතද වු කීමාත් ඇතිව කි  වද. 

 

ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා (උ් ප් අධායාපන 

හසා ්ං ප්කෘිනක ක යුුර අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - உயர் கல்வி 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of 
Higher Education and Cultural Affairs) 

 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

හිටපු අධිකරණ ඇමාතතිතුමමාතද්ත ශමාතො වද: කි න්   : වද. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද. 

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

අශප් ුන් අමාතදතයතුමමි  කි පු කදරණ ට එකතුම කිරීමාත් 
කරන්  ඕ ෑ. ුන් කථද ද කතුමමාති , ඇ්තතටමාත අදේතකශේ ිනසාද 
අධිකරණ, මාත දධිකරණ පිහිටද තිශඳ  ශුොඩ ැඟිලි අවුන්දු 

සි  කට වැඩි  පැරණින්. ඒවද කීප වතදව් අදේතවැඩි ද කර 
තිශඳ වද. මීට අවුන්දු 7 -  කට කලින් මාත දධිකරණ 
ශුොඩ ැඟිල්ශල් ව ල වර්ෂදව් පැවැති ශවලදවක කඩදශු  

ිලමාතට වැටුණද. එ  : වලක වුණද  ේ, ීමතිඥවන්, 
විි  ්් කදරවන් වි දල ුණ කශ  ජීවිත වි ද  ශවන් ්ත ඉඩ 
තිබුණද.  

ඒක ි සාදමාත අපි සාෑශ   කදල ් තිසාශ්සාේ අමාතදන්ශවන් 
උ්තසාද  කරලද ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතදට කි ලද, එතුමමාතදශ  
රශිර්වද:  ඇතුමව BCC ඉඩමාත -අ්කර   ්- ශේ ශව ශකොට 

අධිකරණ අමාතදතයදං  ට ලඳද ශු  තිශඳ වද. එමාත ඉඩශේ -ඒ 
අ්කර    ඇතුමළත-  අධිකරණ  දලද 41් එ්ක උසාදවි 
සාංකීර්ණ ්  :න්  :ැ ට සාැලසුේ කරලද තිශඳ වද. මාතමාත හිත  

විධි ට අපි කවුන්්ත ුන් ඇමාතතිතුමමි ට උ:වු කරන්  ඕ ෑ, එමාත 
කටුත්තත ඉ්මාතන් කර ු ැීමමාත සාා ද.  

ුන් කථද ද කතුමමාති , අදේතකශේ :ැ ට තිශඳ  
මාත දධිකරණ  දලදවල, ිනසාද අධිකරණ  දලදවල කෑලි ුැලවි-
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ුැලවී මාත  :වදශල්්ත වැශට වද. ඒ ි සාද ජීවිත සි  : සා් ුණ ක 
අව:ද ේ ත්ත්තව ් :ැන් අදේතකශේ උසාදවි සාංකීර්ණ  තුමළ 
තිශඳ වද. ඒක ි සාද අශප් ුන් ඇමාතතිතුමමි ට අපි උ:වු කරන්  

ඕ ෑ, එමාත ඉිනකිරීශේ කටුත්තත ඉ්මාත ට ඉවර කර ුන් . 

 
ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 

ශ ොශකශර  ශව:කමාතට ශකෝඳුන් ශතල්  ්ත පේට න් -ඒ්ත මාතින- 
තව චුේට්  ඕ ෑ කි ලද කි මාත ් තිශඳ වද. [ඳද්ද කිරීමාත්] 
ශ ොශකශර  ශව:කමාතට ශකෝඳුන් ශතල්  ්ත පේට කු්ත, තව 

චුේටකු්ත ඕ ෑ. ඒ්ත වැශේ ශකශරන්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද -[ඳද්ද 
කිරීමාත්] :න්ශන්  ැ්ත ේ ලි ද ු න් . 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  අතුමන් ප්ර ්   අ න් . 

 
ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

මාතශ  අතුමන් ප්ර ්   ශමාත න්. ුන් ඇමාතතිතුමමි ි , විශ ේෂශ න් 
රශේ ජ තදව්ත ඉල්ලීමාත් කරලද, ඊට පසුව ශේ රණ්ඩු ප්ෂශේ 
පසුශපළ මාතන්ත්රීවන්්ත සාෑශ   උේශ ෝෂණ ් කරලද ඒවදශේ 

ප්රතිඵල ්  ැටි ට තමාතන් ඔඳතුමමි ට ශේ අධිකරණ ඇමාතතිකමාත්ත 
 ේඳ වුශණ්. කලින් ඇමාතතිතුමමාතදට  න්  සිේ් වුණද. :ැන් 
ඔඳතුමමි ශ  ීමති :ැනුමාත පදවිච්චි කරලද -[ඳද්ද කිරීමාත්] ශපොේඩ් 

ඉන් . ඔඳතුමමි ශ  ීමති :ැනුමාත පදවිච්චි කරලද ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමවට කි පු එක ශ ොාන්,  ඩු අ න්  ඳැරි ශවලද 
තිශඳන්ශන් ව ල   :  ඳදසා්ලදශ  ප්ර  ් ් ි සාද  කි ලද. 
ඇ්තතටමාත අපි ඒක :ැ  ු්තත එක ශ ොාන්. ඔඳතුමමි ශ  :ැවැන්ත 

ීමති :ැනුමාත පදවිච්චි කරලද ඔඳතුමමි  කිේවද, ශේ ඳදසා්ලදශ  
ප්ර  ් ් ි සාද තමාතන් ශමාතච්්ර ප්රමාතදණ ක  ඩු අ න්  ඳැරි ශවලද 
තිශඳන්ශන් කි ලද. 

:ැන් අදෙතින් ඉඩමාත ශවන් කරශු , උසාදවි සාංකීර්ණ   :ලද, 
ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට ි ල්දරින් ඳාවදශු , අදෙතින් 
මාතශ සා්ත්රද්තවන්න් ප්ත කරශු   ඩු අ  ශකොට ශකොපමාතණ කල් 

ුතශවන්: කි ලද අපට හිතද ුන්  පුළුවන්. ශේ  ඩු අ ලද 
ූරෂිත න්ට :ඬුවේ කරන්  තුන් දන්ශසාේලදට කිසිමාත 
අධිෂ්ඨද  ්  ැ ැ. ශේ කි   තදලශ න් ශ්තශරන්ශන්, උසාදවි 

සාංකීර්ණශේ ව ශල් ප්ර ්  ් ි සාද තමාතන් ශේ  ඩු ඇසීමාත ප්රමාතද: 
වන්ශන් කි   එකන්. ර්ත පුරශේ ඳදසා්ලද  ැ්ත ේ ශේ 
මාතන්ත්රීවන්න් ඳදසාල්ද ඕ ෑ තරේ ශ:න්.  ැඳැන් තුන් දන්ශසාේලද 

කදටව්ත ශේ අධිකරණ පේ්ති  ශුොඩ  ඟන්  වුවමාත දව් 
 ැ ැ. ඒක තමාතන්, ශේ ශපන්නුේ කරන්ශන්; එවැි  සාරල උ්තතර 
ශ:න්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොාන්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අතුමන් ප්ර  ්  අ න් .  
 

ගු (වවා ය  නලි්දා  නයින ප්් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (லவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද සාා ද කෘෂිකර්මාත අමාතදතයදං   

ුන්  පුළුවන්. කෘෂිකර්මාත අමාතදතයදං  ට න්පි ල් ල්ෂ 051 

ුණශන් ශ:න්  පුළුවන්. ඔඳතුමමි න්ලදට ශේ සාා ද 

ශුොඩ ැඟිල්ල් ලඳදශු   ඩු අ න්  ඳැ ැ. ඔඳතුමමි න්ලදශ  
අධිෂ්ඨද   ශ ොන් රර්ෂද කරන් න්; ශ ොන්න්ට :ඬුවේ කරන්  
ශ ොශවන්. ඔඳතුමමි  ඔ  ඇමාතති ධුර  :මාතලද  න් .  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොාන්. ුන් ඇමාතතිතුමමි  පිිබතුමන් ශ:න් . 

 

ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , :ැන් මාතට සාෑශ   ිනු කථදව් 

කරන්  ශව වද, මාතශ  උු්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද -මාතශ   දළුවද- කරපු 
ශ්ෝ: දව සාේඳන්්ශ න්.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ: අපට සාදකච්ඡද කරන්  ඉතද වැ:ු්ත ප ්ත ශකටුේපත් 
තිශඳ වද.  

 

ගු තලතා අුරවකෝරල මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) தலதொ அத்துமகொரல) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
මාතද එතුමමාතදට එක කදරණ ් මාතත් කරන්  ඕ ෑ. විශ ේෂ 

අධිකරණ පිහිටුවීමාත සාා ද අධිකරණ සාංවි්ද  ප තට සාංශ ෝ්  
ශුශ  ශකොට එ ට ඡන්:  ශ ොදී වින්ේ් වීමාත ුැ  
ප්රථමාතශ න්මාත එතුමමාතදශ  කණ්ඩද මාතට මාතශ  ක ුදටුව පළ 

කරන්  ඕ ෑ.  ැඳැන් අපි ඒ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කළද. පසු 
ශපළ මාතන්ත්රීවන්න්ශ  ශ ෝ ශව  ශකොශ ේ ශ ෝ තිශඳ  ප්ර  ් ් 
ි සාද ශ ෝ අපට ප්රදති දර්   පදන්  පුළුවන්කමාත්  ැ ැ. ශේ 

ශුොඩ ැඟිල්ශල් ර්ත පුශර් ඳදසා්ලද වැඩ කරන්ශන්්ත  ැ ැ. ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද ශේ උ්තතරීතර සාාදව ශ ොමාතඟ  ව  
කන්ණු කි න්  එපද. මාතද ඔඳතුමමාතදට ශඳොශ ොමාත පැ ැිනලිව කිේවද, 

අදෙතින් ශුොඩ ැඟිල්ල්  ැදුශේ  ැ ැ, තිශඳ  ශුොඩ ැඟිල්ල් 
තමාතන් අදේතවැඩි ද කරන්ශන් කි ලද. අදේතකශේ උසාදවි 
සාංකීර්ණශේ තිශඳ  ත්ත්තව  ුැ  හිටපු අධිකරණ ඇමාතතිතුමමාතද 

ශඳොශ ොමාත පැ ැිනලිව කිේවද.  

මාතද එක කදරණ ් කි න්  ඕ ෑ. ශ්රී ලංකද  දවික  ු:දශේ 
අ ශ  සාේපූර්ණ  මාත න්සි  ශ ො:වද ශේ ශුොඩ ැඟිල්ල සාකසා ්

කර ශකොට ඒ අ ට ඳදසා්ලද කි ද කි  වදට්ත මාතශ  සාේපූර්ණ 
වින්ේ්්තව  ප්රකද  කර වද. 

ඔඳතුමමාතන්ලද ශේ ප තට කැමාතැ්තත් -ඡන්: - දුන්ශන්්ත 
 ැ ැ. ශකොච්්ර  ිනසා්සි ් තිබුණ්ත, අපි අධිකරණශේ 
සා්වදධී ්තව  රර්ෂද කරලද, අධිකරණශේ ුන් ුදේභීර්තව  

ඇතිව තමාතන් ඒ වැඩ කටුතතුම කරන්ශන්. ුන් අග්රවිි  ්්  කදරතුමමාතද,
- [ඳද්ද කිරීමාත්] අධිකරණ  දලද ගිි  තිබ්ඳදෙ. මාතද ඒ ුැ  
ශමාතොකු්ත කි න්ශන්  ැ ැ.  

ුන් කථද ද කතුමමාති , ශඳොශ ොමාත පැ ැිනලිව මාතද ශේ කදරණ  
කි  වද. පසු ශපළ මාතන්ත්රීවන් ශ ෝ ඉිනරි  ශපළ මාතන්ත්රීවන් ශ ෝ ඒ 

ඕ ෑ ශකශ ් අපට ශ්ෝ: ද කරපුශ:න්.  ැඳැන්, මාතද ශේ 
අමාතදතයදං   ඳදර අරශු  මාතදසා :  ් ඇතුමළත අධිකරණ 
අමාතදතයදං ශේ ි ල්දරින්ශ  උපරිමාත මාත න්සි ්ත ප්රශ ෝජ  ට 

අරශු  අශප් හිටපු ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කරපු ඒ වැඩ ශකොටසා 
ඉිනරි ට ශුි හිල්ලද තිශඳ වද. අපි ශේ අධිකරණ ඉ්මාති න්මාත 
විවෘත කර වද. ඔඳතුමමාතදට ප්ර ්  ් තිශඳ වද  ේ මාතට කි න් , 

ුන්  ලින්: ජ තිසා්සා මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
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[ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජප්ෂ මාත තද] 



2018 ූනලි  15  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අංක 4-899/'8 -(8), ුන් උ:  ප්රාද්ත ුේමාතන්පිල 
මාත තද. [සාාද ුර්ා  තුමළ  ැත.] 

 
 

කෑගල්ල ින්පත්රික්කව  නාිනක පා්ල්: වි්පතර 
மககொலல ைொவட்டத் மதசிய பொடசொலலகள்: விபரம் 

NATIONAL SCHOOLS IN KEGALLE DISTRICT: DETAILS 
 

244/’8  

5.  ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා 
    (ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக) 
      (The Hon. Heshan Withanage) 

අ්යදප  අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර  ්  - (8)  

(අ) (i) කෑු ල්ල ිනසාත්්රි්කශේ එ  ් එ් මාතැතිවරණ 
ඳලප්රශේ ශේ ඇති ජදතික පදසාල් සාංඛ්යදව ශවන් 
ශවන් ව ශ න් ශකොපමාතණ:; 

 (ii) ඒවදශේ  ේ කවශර්:; 

 (iii) කෑු ල්ල ිනසාත්්රි්කශේ ජදතික පදසාල් සාංඛ්යදව වැඩි 
කිරීමාතට සා  :ැ ට ඇති ජදතික පදසාල් තවදුරට්ත 
ිනුතණු කිරීමාතට අමාතදතයදං   ුනු ලඳ  පි වර 
කවශර්:; 

   න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 

கல்வி அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) மககொலல ைொவட்டத்தில் ஒவ்தவொரு மதர்தல் 

ஆளுலகப் பிரமதசத்திலும் உள்ள மதசிய 

பொடசொலலகளின் எண்ைிக்லக தனித்தனியொக 

எத்தலனதயன்பலதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யொலவதயன்பலதயும்; 

 (iii) மககொலல ைொவட்டத்தில் மதசிய பொடசொலல 

களின் எண்ைிக்லகலய அதிகொிப்பதற்கும் 

தற்மபொதுள்ள மதசிய பொடசொலலகலள 

முன்மனற்றுவதற்கும் அலைச்சினொல் மைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்லக யொததன்பலதயும்; 

 அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், என்? 

 

asked the  Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of national schools in each  
electorate in Kegalle District separately; 

 (ii) the names of the aforesaid schools; and 

 (iii) the steps taken by the Ministry to increase 
the number of national schools in Kegalle 
District and to develop the existing schools 
in that district further? 

(b) If not, why? 

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා (අධායාපන 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம் - கல்வி அலைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ශමාතශසාේන්. 

(අ)  (i)     

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii)    

 (iii)   ඔේ.  

  අමාතදතය මාතණ්ඩලශේ ි ර්ණද ක මාතත සාකසාද 
අමාතදතය මාතණ්ඩලශේ අනුමාතැති ට ඉිනරිප්ත කර  
ල: ජදතික පදසාල් වැඩි කිරීමාත  ද සාංවර්්   කිරීමාත 
සාා ද ව  ජදතික ප්රතිප්තති   ැවත සාංශ ෝ්   
කර ඉිනරිප්ත කර  ශමාතන් අමාතප/8 /1757/740/183 
 ද 018 .15.86 ින ැති අමාතදතය මාතණ්ඩල 
 මරණශ න් :න්වද ඇත. :ැ ට ඒ පිිබඳා කටුතතුම 
කරශු   නු ලැශබ්. එමාත ප්රතිප්තති  අනුමාතත වූ 
පසු, ඒ අනුව ජදතික පදසාල් සාංඛ්යදව වැඩි කිරීමාතට 
කටුතතුම කිරීමාතට ි  මිත . 

(ර)  අ:දළ ශ ොශේ. 
 

ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ඉතද පැ ැිනලි උ්තතර ් ලඳද දීමාත 
ුැ  ුන් අමාතදතයතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ව වද.  
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අනු 

අංක  

කෑුල්ල 

ිනස්ාත්රි්කශේ 

මාතැතිවරණ 

 ඳලප්රශේ  

ජදතික පදසාල් 

සාංඛ්යදව 

1 අරණද ක 1 

2 :ැිනුමාත 1 

3 :ැරණි ුල 1 

4 ුලිුුව 1 

5 කෑුල්ල 4 

6 මාතදව ැල්ල 2 

7 න්වන්වැල්ල 2 

8 රඹු්ක  1 

9  ටි න්ශතොට 1 

එකතුමව 14 

අනු 

අංක  

කෑුල්ල 

ිනස්ාත්රි්කශේ 

මාතැතිවරණ 

 ඳලප්රශේ  

ජදතික පදසාශල්  මාත 

1 අරණද ක මාතදවතශුොඩ රිවිසාා මාත.මාත.වි. 

2 :ැිනුමාත ඩේලි ශසාේ ද ද ක මාත.මාත.වි. 

3 :ැරණි ුල සිරිසාමාතන් ජදතික පදසාල 

4 ුලිුුව පින්ශ:ණි  මාත.මාත.වි. 

5 කෑුල්ල කෑුදෙ ඳදලිකද මාත.වි./ කෑුදෙ මාත.වි. 

 දන්ත ශජෝ ප් ඳදලිකද මාත.වි./  දන්ත 

මාතරි ද මාත.වි. 

6 මාතදව ැල්ල මාතුතරපද: මාත.වි./ සාහිරද වි:යදල  

7 න්වන්වැල්ල ශ:හිඕවිට ජදතික පදසාල/ රදජසිං  

මාත.මාත.වි. 

8 රඹු්ක  පින් වල මාත.මාත.වි. 

9  ටි න්ශතොට ර්දර්  එන්.එේ. ශපශර්රද මාත.මාත.වි. 



පදර්ලිශේන්තුමව 

මාතශ  පළුව  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 

ුන් අමාතදතයතුමමාති , මාතද කෑුල්ල ිනසා්ත්රි්ක  පිිබඳාව ශමාතමාත 
ප්ර  ්  අ න්  ශ ේතුමව ශේකන්.  ර්ත පුර, කෑුල්ල කි   

ිනසා්ත්රි්ක ශ:ක අන්ති සාඳරුුව පළදශ්ත පළද්ත සාාද පදසාල්වල 
වි දල ශලසා ගුන් හිඟ ්  ැ ැ.  ු්ත,  මාතද :න් ද තරමින් 
කෑුල්ල ිනසා්ත්රි්කශේ ගුන් අතිරි්ත ් තිශඳ වද; ර්ත පුර 

ිනසා්ත්රි්කශේ ගුන් හිඟ ් තිශඳ වද. ශේ ත්ත්තව  ශව සා ්
කරන්  පළද්ත සාාදවට කව:දව්ත  ැකි වන්ශන්  ැ ැ. ශමාතොක:, ඒ 
පළද්ත සාාදශේ මාත  ඇමාතතිවර ද හිටපු  කදලශේ ශමාතො  තරේ ගුන් 

විාදු පැවැ්තවූව්ත, ශමාතො  රකදරශේ ඳාවද ුැීමේ සිදු කළ්ත, 
පළද්ත පදසාල් අඩු ුණ ් තිශඳ  කෑුල්ල ිනසා්ත්රි්කශේ  ැමාත 
:දමාත ගුන් අතිරි්ත ් තිබුණ ි සාද. උ:ද රණ ් විධි ට 

ශ:හිඕවිට අ්යදප  කලදප  ු්තතදමාත එහි වි දල ශලසා ගුන් 
අතිරි්ත ් තිශඳ වද.  

ර්ත පුර ිනසා්ත්රි්කශේ ප්ර  ්  විසාාන්  කව:දව්ත 
 ැකි දව් ලැශඳන්ශන්  ැ ැ.  ඔඳතුමමාතද, "ළඟමාත පදසාල-ශ ොාමාත 

පදසාල" වැඩසාට    ටශ්ත පළද්ත පදසාල්, ජදතික පදසාල් කි   
ශේ: කින් ශතොරව ඒ  ැමාත පදසාලකටමාත  අව ය ප සුකේ ලඳද 
දුන් ද වදශ මාත, ඔඳතුමමාතදට තිශඳ  ඳල  පදවිච්චි කරලද ශේ 

පළද්ත සාාදශේ අ්තතශ ෝමාතතික ක්රි දවලි  ි සාද ඇති වී තිශඳ  
ත්ත්තව   රි තැ කට ශුශ න් , ගුන් ප්ර ්   සාමාතපදත කරන්  
 ේ පි වර් ුන්  පුළුවන් ශවන්: කි ලද මාතමාත ඔඳතුමමාතදශුන් 

:ැ ුන්  කැමාතැතින්.   

 

ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , : තුමන්ව  රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද 

සාංශ ෝ්    ටශ්ත අපට මාතැින ්ත ශවන්  තිශඳ  අවසාථ්ද 

සීමිතන්. එශසාේ වුව්ත, පළද්ත ශල්කේවන් සා  රණ්ඩුකදරවන් 
කැාවලද ශේ  සාේඳන්්ශ න් අපි පැ ැිනලි කළද. විශ ේෂශ න්මාත 
අතිරි්ත ් තිශඳ  තැන්වලින් පුරප්පදඩු තිශඳ  තැන්වලට 
:මාතන් ්ත සාදකච්ඡද කළද. ඒ වදශ මාත  අපි වැටුප් ශුවලද ජදතික 

පදසාල්වල අතිරි්ත ගුන්වන්න් පළද්ත සාාද පදසාල්වලට ලඳද 
ශ:න් ්ත අපි එකඟ වුණද. ශේවද  රි දකදරව ශ ොශව  ි සාද 
තමාතන් අශප් ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද ශේ ප්ර  ්  අ න්ශන්.  

 
ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 
ුන් කථද ද කතුමමාති , අපි ශමාතො  තරේ සාංවර්්  ් කළ්ත, 
පදරවල් කදපේ කරලද, ඒ ශමාතො  ශේ කළ්ත වැඩ්  ැ ැ. ඔ  

 :  කදපේ පදරවල  න්  පුළුවන් ඔළුශුඩි ටික් තිශඳ  
මිි සා්සු ටික්  :  එක තමාතන් අශප් වු කීමාත ශවන්ශන්. ුන් 
ඇමාතතිතුමමාති , එශ මාත වු කීමාත් :ර  පදසාල් පේ්ති   විවි් වූ 
ශේ පදලි ක ඕ ෑ-එපදකේ ශවනුශවන්  කඩදකප්පල් කරන් , 

අඩපණ කරන්  කටුතතුම කර  පිරිසා් ඉන් වද. ඒක ශලොකු 
අාදුය ්. විශ ේෂශ න්මාත අපි ඒක ඊශේ ින ශේ :ැ්කද. ුන් 
ඇමාතතිතුමමාති , මාතමාත ඔඳතුමමාතදශුන් ඉල්ලීමාත් කර වද; ඒ වදශ මාත මාතද 

ශ ෝජ දව් කර වද. ශේ පදල  පිබුැීමේ කි   එක ශේ 
රශේ  ැති ශවන්  ඕ ෑ එක්.   රණ්ඩු ශව සා් ශව  ශකොට 
ගුන්වන් පිබුැීමමාතට ල් ශව  ප ්ත ත්ත්තව ්  ේ 

තිශඳන්ශන්,  එමාත පදසාල් පේ්ති  ඉ ළ තැ කට ප්ත කරන්  
කුමාත  අමාතදතයවරශ කුටව්ත ඳැ ැ. ඔඳතුමමාතද ශේක ි වැරැින 
කරන්  කටුතතුම කරලද තිශඳ වද.ශේ අහිංසාක :න්වන්ට 

ශේ පදල  ශේ: කින් ශතොරව  අ්යදප   ලඳද දීශේ වු කීමාත 

:ර  ගුන්වන්, තමාතන්ශ  ශේ පදලි ක අව යතද ශවනුශවන්, 
තමාතන්ශ  කඩද වැටී තිශඳ  ශේ පදල  ප්රතිූපප  ශුොඩ ඟද 
ුැීමමාත සාා ද  ශේ අහිංසාක :න්වන් ිලල්ලට ශු  කටුතතුම කිරීමාත 
වැරැිනන්. උේශ ෝෂණ  කිරීශේ අන්ති  තිශඳ වද.  ු්ත ශමාත  

මාත ද :ැවැන්ත කඩදකප්පල්කදරී පි වර් විධි ට ඉසාස්ාර ට 
ශු  දමාත අපි පිිබකුශලන් ුතතුමව ශ ළද :කි වද. මාතද ුන් 
ඇමාතතිතුමමාතදශුන් ඉල්ලීමාත් කර වද, ශේක ජදතික අව යතදව් 

ශලසා සාලකද කැිල ේ මාතණ්ඩල , ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතද, අතිුන් 
ජ දධිපතිතුමමාතද එ්ක එකතුම ශවලද ශමාතහි ප්රතිප්තතිමාත  ශව සා් 
ඇති කරන්  කි ලද.  අපි :න් වද  ුත:  ු:දව, ශපොලීසි  වදශ  

ර ත වල ශ ොා වි  ් තිශඳ  ඳව. ඒ ි සාද තමාතන් එහි කටුතතුම 
ි සි රකදරශ න් පවද්තවදශු   න්ශන්.  ශේ පදසාල් 
ගුන්වන්න්ශුන් සි  ් ු්තශතෝත එන්න් වැඩි ප්රමාතදණ ් ශේ 

වි   රර්ෂද කරන්  කටුතතුම කළ්ත, සුළු පිරිසා් ශේ පදලි ක 
ඕ ෑ-එපදකේ සාා ද  :න්වන් පලි ් විධි ට ති දශු  කටුතතුම 
කිරීමාත ශවනුශවන් අමාතදතයදං   විධි ට ඉිනරි ට ුන් ද වූ පි වර 
කුමාත්:? ඒ වදශ මාත අ්යදප   ශවනුශවන් ජදතික වැඩසාට  ්, 

ජදතික ප්රතිප්තති ් අව ය ැන් කි ලද්ත මාතමාත වි ව්දසා කර වද.  

 
ගු අකිල විරාජ් කාරියව්ම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , ඉතදමාත්ත විධිමාත්ත රමාතශේ: ් 

අනුුමාත   කරලද තමාතන් ශමාතමාත ශේ පදල  පිබුැීමේවලට 
ල්වූවන් සා: ද අපි සා   ලඳද දුන්ශන්. විශ ේෂශ න්මාත එමාත 

සි දෙමාත අභි ද් ද රජශේ ඉ ළ ි ල්දරින්ශුන් සාැදුේල්ත 
කමිටුවකින් පරී්ෂද කරනු ලැබුවද. 80,111කට වැඩි අභි ද්  ද 
ප්රමාතදණ ් ඇවිල්ලද තිබුණද.  රදජය ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව්ත 
ඒවද පරී්ෂදවට ල් කළද. එශ මාත පරී්ෂදවට ල් කරලද, 

8,18 ශ:ශ කු සාා ද පමාතණන් උසාසාව්ීේ, එශ මාත  ැ්ත ේ අ:දළ 
ශරේණි ලඳද දුන්ශන්. ඔවුන්ට වැටුප සා  ශරේණි  පමාතණන් 
ලැශඳන්ශන්. ත තුමන් ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. ඒක ඉතදමාත විධිමාත්තවන් 

කරනු ලැබුශේ. කවුන් ශ ෝ කි  වද  ේ, නුසුදුසු ශකශ කුට 
ශ ෝ වැරැින ශකශ කුට දීලද තිශඳ වද කි ලද, එ  රදජය ශසාේවද 
ශකොමිෂන් සාාදව්ත අභිශ ෝු කට ල් කිරීමාත් විතර් 

ශ ොශවන්, අව ය  ේ ඔවුන්ට අධිකරණ ට්ත  න්  පුළුවන්. 
අධිකරණ ට ගිහිල්ලද ඒ ශවනුශවන් ශපීම සිටින්  පුළුවන්. 
එශ මාත  ැතුමව පසු ගි  කදලශේ රදජය ශසාේවද ශකොමිසාමාත අක්රි  

කරලද, ශතොු පිටින් කැිල ේ පත්රිකද :දලද, ශේ පදල  
පිබුැීමමාතට ල් වුණද කි ලද ශතොු පිටින් ප්තවීේ ලඳද ශ:මින් 
ශේ පේ්ති  වි ද  කරපු අ  අ  ඇවිල්ලද අ: ශේ රශේ 

:න්වන්ශ  අ්යදප   කඩදකප්පල් කරන්    වද  ේ අපට 
ඒකට ඉඩ ශ:න්  පුළුවන්කමාත්  ැ ැ.  අපි  ඉතද පැ ැිනලිව, 
විි වි: ශපශ   විධි ට  වැඩ කරලද තිශඳ වද. ඒ වදශ මාත ශේ 
රශේ :න්වන්ශ  අ දුත  අඳුශර් :මාතන්ශන්  ැතුමව, ශව  ශව  

 යද  පත්ර ක්රි ද්තමාතක කරන්ශන්  ැතුමව ඉිනරිශේ දී කටුතතුම 
කරන්  කි ලද මාතමාත ගුන් ාවතුමන්ශුනු්ත, ඒ වදශ මාත 
විදු ල්පතිවන්න්ශුනු්ත ඉල්ලද සිටි වද. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. ප්ර ්  අංක 6 -395/'8 - (8), ුන් ටී. රංජි්ත 
: ශසාොන්සාද මාත තද. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතද එමාත ප්ර  ්  අ  වද. 

1373 1374 

[ුන් ශ ේෂදන් විතද ශ  මාත තද] 
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ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා (නාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ආර්කයක ක යුුර රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதசிய தகொள்லககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

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

ුන් කථද ද කතුමමාති , අග්රදමාතදතයතුමමාතද සා  ජදතික ප්රතිප්තති 
 ද රර්ිකක කටුතතුම අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතද එමාත ප්ර  ් ට 

පිිබතුමර දීමාතද සාා ද මාතදසා තුම ක කදල ් ඉල්ලද සිටි වද. 
 
ප්රශ්පනය මුර ිනනකීප ඉිනරිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලීප. 
வினொலவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර  ් අංක 7 -486/'8 - (8), ුන් පේමාත උ:  දන්ත 
ගුණශසාේකර මාත තද - [සාාද ුර්ා  තුමළ  ැත.] 

ප්ර  ් අංක   -440/'8 - (8), ුන් ජ න්ත සාමාතරවීර මාත තද - 
[සාාද ුර්ා  තුමළ  ැත.] 

ප්ර  ් අංක 9 -453/'8 - (8), ුන් ිලමාතල් ර්ත ද ක මාත තද. 

   

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතද එමාත ප්ර  ්  අ  වද. 
 

ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

 
නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් ටී. රංජි්ත : ශසාොන්සාද මාත තද. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ුන් අුමාතැතිතුමමාතද ශේ සාාදශේ සිටි  

ශවලදශේ මාතට එතුමමාතදශුන් ශපොඩි කන්ණු පැ ැිනලි කර ුැීමමාතකට 
ඉඩ් ශ:න්  පුළුවන්:? 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අුමාතැතිතුමමාතදශ  කැමාතැ්තත තිශඳ වද  ේ පුළුවන්.  ැ්ත ේ 
මාතට අමාතදන්න්. අුමාතැතිතුමමාතද එ ට එකඟ  ේ මාතට අවසාර ශ:න්  

පුළුවන්. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කමාත්  ැ ැ. 

ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ුන් අුමාතැතිතුමමාති , මාතමාත අ පු ප්ර ්  ට පිිබතුමන් ලඳද දීමාතට 
ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාතද මාතදසා තුම ් කල් ඉල්දෙවද. ඒ සාා ද අපි 

මාතදසා තුම කින් පිිබතුමන් ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. ඔඳතුමමාතදශුන් 
කන්ණු පැ ැිනලි කර ුැීමමාත සාා ද ශමාතමාත කදරණ  මාතද  ඔඳතුමමාතදශ  
අව්ද  ට ශ ොු කර වද. ප්රදශේය   සාේඳන්ධීකරණ කමිටුවලට 
අදෙතින් ශ්තරී ප්ත වුණු මාත ජ  ි ශ ෝජිත න්ට සා ාදගි වීමාත 

ත  ේ කරලද ්රශල්ඛ් ්  වලද තිශඳ වද. එමාත  ව රමාත  
 ටශ්ත එ් පළද්ත පදල  ශකොේඨදසා කට එ් මාතන්ත්රීවර කු 
පමාතණන් ප්ත කරලද තිශඳන්ශන්. සාාදපතිවර ද පමාතණ් සා ාදගි 

වීමාත ප්රමාතදණව්ත ශවන්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද එමාත ශකොේඨදසා ප්ර  ්  
පිිබඳාව විමාතසීමාත් කරන් . මාතන්ත්රීවන්න්ට එමාත කමිටුවලට 
සා ාදගි වීමාත ත  ේ කරලද ි කු්ත කර ඇති ්රශල්ඛ්  අවලංගු 

කරලද සි දෙමාත මාතන්ත්රීවන්න්ට ඒවදට සා ාදගි වීමාතට ඉඩ කඩ ලඳද 
ශ:න්  කි ලද මාතමාත ඔඳතුමමාතදශුන් ශුෞරවශ න් ඉල්ලද සිටි වද. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා (අග්රාමාතයුරමා ්හස නාිනක 

ප්රිනපත්ින හසා ආර්කයක ක යුුර අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அலைச்சரும் மதசிய 

தகொள்லககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அலைச்சரும்) 

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

ඇ්තත ව ශ න්මාත ඒ ශකොමිටි ට සා ාදගි ශවන්ශන් 
සාාදපතිතුමමාතද, එතුමමාතදශ  ි ශ ෝජිත ද, විප්ෂ  ද කතුමමාතද සා  
කණ්ඩද ශේ ි ශ ෝජිත න්. මාතද :න් ද  ැටි ට, ශේ පිරිසා 

පදල   කරුන්  පුළුවන් විධි ට තමාතන් වැඩකටුතතුම කරශු  
 න්ශන්. සාාදපතිට එ් අශ කු  ේ කරන්  පුළුවන්. විප්ෂ 
 ද කට තව එ්ශකශ ්  ේ කරන්  පුළුවන්. විප්ෂ  ද ක 

සාදමාතද යශ න්  ේ කරන්  ඕ ෑ ඊළඟ ප්ෂශේ ඉන්  
පුේුලශ ්. 

 
ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

සාමාත ර ශවලදවට ශව  ශකොේඨදසා ක ප්ර  ් ් ප්රදශේය   

සාාදශේ සාාදපතිවර ද :න්ශන්  ැ ැ. එතුමමාතද :න්ශන් එතුමමාතදශ  
ශකොේඨදසා  ුැ . ඒ ි සාද ශකොේඨදසාශේ එ්ශකශ කුට 
සා ාදගීවීමාතට අවසාථ්දව ශ ොදීමාත තුමළ ප්ර  ් ් මාතතුම ව වද.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

සාාදපති :න්ශන්  ැ්ත ේ වැඩ්  ැ ැ ශන්. අශප් අ  

:න් වද ශන්, තමාතන්ට අ ්ත මාතන්ත්රී ශකොේඨදසා  ු ැ . 

 
ගු ටී. රංජිත් ා  ව්ොයි්ා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

සාාදපති ශවලද සිටීමාත ශ ොශවන්, ශකොේඨදසාශේ ්ෂණිකව 
ඇතිව  ප්ර  ් ් සාේඳන්්ශ න් මාතමාත කි න්ශන්. ශේ කදරණ  

එක ප්ෂ කට ශ ොශවන්,  ැමාත ප්ෂ කටමාත ඳලපද  ශ: ්.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

සාාදශේ සාදකච්ඡද කරලද, සාාදව ි ශ ෝජ   කර වද. අපි 
:ැන් මාත ඇමාතතිවන් ුණුැශ  ශකොට ුළු පළද්ත සාාදවමාත 
අරශු  එන්  කි ලද එතුමමාතන්ලදට කි න්ශන්  ැ ැ.  
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් අනුර කුමාතදර ිනසාද ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ප්රදශේය   සාංවර්්  කමිටුවට 
ශමාතශත් එමාත ප්රදශේය   සාාදශේ සිටි  මාතන්ත්රීවන්න් සා ාදගි වුණද. 
ඒක අදේත ශ: ් ශ ොශවන්. ඔඳතුමමාතන්ලද :ැන් ි සි 

්රශල්ඛ් කින් :ැනුේ දීලද තිශඳ වද, ප්රදශේය   සාාද 
මාතන්ත්රීවන්න්ශ  සා ාදගිවීමාත වළ්වන්  කි ලද.  ැඳැන්, 
ප්රදශේය   සාාද මාතන්ත්රීවන් තමාතන් ඒ ප්රදශේය   සාාදශේ සිේ් ව  
කදර්  න්, එහි සිදුවී තිශඳ  අතපසුවීේ ුැ  :න්ශන්. ඒ වදශ මාත 

ශකොේඨදසා රමාත ් තිශඳන්ශන්. ඔවුන් ඔවුන්ශ  ශකොේඨදසා 
ි ශ ෝජ   කරමින් එන්ශන්. ශකොේඨදසාශේ ප්ර  ් සාදකච්ඡද 
කිරීමාත සාා ද ි ල ව ශ න් තිශඳ  තැ . ඒ ි සාද ඔඳතුමමාතදශුන් 

:ැ  ුන්  කැමාතැතින්, එවැි  ඉව්ත කිරීමාත් කරන්  කටුතතුම 
කරන්ශන් ඇන් කි ලද.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇමාතතිතුමමාතද ඉන් වද, ඇමාතතිතුමමාතද පිිබතුමන් ශ:න්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාතද. 
 

ගු වජිර අවේවර්ධාන මහසතා ( ප්වවද්ශ් ක යුුර 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு வஜிர அமபவர்தன - உள்நொட்டலுவல்கள் 

அலைச்சர்) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Home Affairs) 
ුන් කථද ද කතුමමාති ,  ිනසාදපතිවන් තිශ:ශ කුශුන් 

සාමාතන්විත කමිටුව් ප්ත කරලද, ශේ ුැ  අපි වදර්තදව් ඉල්දෙවද. 
එමාත වදර්තදශේ සාා න් ශව  ප්ර්ද  කදරණ ් තමාතන් :ැ ට 
ප්රදශේය   සාාද මාතන්ත්රීවන්  ,111් ලංකදශේ ඉන් වද;    ශේ 
 ,111කශ  අ: සා් ලඳද ුැීමමාත්ත සාේඳන්ධීකරණ කමිටු 
පව්තවදශු   ෑමාත්ත සිදු කරන්ශන්  ශකොශ ොමාත: කි   එක.  ඒ 
අනුව  ප්රදශේය   සාාදශේ ශ ෝ  ුර සාාදශේ  යද  පත්ර  
ක්රි ද්තමාතක වුණදට පසුව, එමාත  යද  පත්ර  සාාදපතිතුමමාතද ශ ෝ 
ශල්කේතුමමාතද අශප් අ:දළ ප්රදශේය   සාේඳන්ධීකරණ කමිටුශේ 
ශල්කේතුමමාතදට, ඒ කි න්ශන් ප්රදශේය   ශල්කේතුමමාතදට එේවදමාත ඒක 
අි වදර් ශ න්මාත  යද  පත්ර ට ඇතුමළ්ත කිරීමාතට කටුතතුම කරන්  
කි ලද :ැ ට ශ ෝජ ද ශවලද තිශඳ වද.   ඒ අතර සාාදපතිතුමමාතද, 
ි ශ ෝජය සාාදපතිතුමමාතද, විප්ෂශේ සාංවි්ද ක, ඒ වදශ මාත 
විප්ෂශේ ශව ්ත කණ්ඩද ේ  ද කශ ් ඉන් වද  ේ  ඒ 
අ ට සා ාදගිවීමාතට අවසාර ශ:න්  කි ලද ශ ෝජ ද ශවලද 
තිශඳ වද.  

එතශකොට ශේ ි ල්දරින්ට්ත, අශ ් අ ට්ත එමාත වැඩ 
කටුතතුම කර:ර කින් ශතොරව කරශු   දමාතට පුළුවන් ශව වද.  

ලංකදවටමාත ප්රදශේය   සාාද මාතන්ත්රීවන්න්  ,111් ප්ත ශවලද ඉන්  

ශවලදවක ශේ  ,111මාත සා ාදගි්තව  ුන්  ගිශ ෝත එතැ  
ඳරපතළ ප්ර  ් ් මාතතුම ශව වද. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ශේ ුැ  විවද: ් කරන් ට අව ය  ැ ැ. ශ:පදර් ව්  

එකතුමශවලද  Sectoral Oversight Committee  එශ්දී සාදකච්ඡද 
කරන් .  ුන් අනුර ිනසාද ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද, පැ ැිනලි කිරීමාත් 
පමාතණ් කරන් . 

 

ගු අනුර ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , ිනසාදපතිවන්න් තුමන්ශ:ශ කු 

එකතුමශවලද සාදකච්ඡද කරලද තමාතන් ශේ  මරණ  ු්තශ්ත කි ලද 
කි  වද.  ැඳැන් ප්රදශේය   සාංවර්්  කමිටු පිිබඳාව  මරණ ුත 

ුතතුම වන්ශන් ජ තද ි ශ ෝජිත න්. ජ තද ි ශ ෝජිත න්ශුන් 
ශතෝරද ප්ත කර ුන් ද ල: කමිටුවකින් තමාතන් ශේ  මරණ  ර ුතතුම 
වන්ශන්. ඒ වදශ මාත ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද, ප්රදශේය   සාාද 

මාතන්ත්රීවන්න්  ,111් ඉන් වද කි ලද. ුන් කථද ද කතුමමාති ,  
ශපන්නුේ කරන් ට  :න්ශන් ශේ  ැමාත ර ත  ටමාත ගිහින් 
 ,111් වදඩි ශව වද කි ලද. ලංකදව පුරද ර ත  348් 
තිශඳ වද. ශේ ර ත  348 තමාතන් මාතන්ත්රීවන්න්  ,111් 

ි ශ ෝජ   කරන්ශන්.  

ුන් කථද ද කතුමමාති , ඊළඟට ශේ ප්රදශේය   සාංවර්්  
කමිටුවල සාාදපති ඳවට ප්ත ශවලද තිශඳ වද,  මාතන්ත්රීවර කුව්ත 
ශ ොව  අ .ි කේමාත රසා  සාංවි්ද කවන්. තුන් දන්ශසාේලදශ  
සිරිශකොශතන් ප්තවීමාත් ශ: වද, රසා  සාංවි්ද ක කි ලද. 
එතශකොට එ ද ප්රදශේය   සාංවර්්  කමිටුශේ සාාදපති කරලද 
තිශඳ වද.  ැඳැන් එමාත පළදශ්ත ජ තදව විසින් ශතෝරද ප්ත කර 
ුන් ද ි ශ ෝජිත ද එමාත කමිටුශේ සාදමාතදජිකශ ් ඳවට ප්ත 
වන්ශන්  ැ ැ. සාාදපති වන්ශන් ජ තදව්ත :න්ශන්  ැති ප්ෂශේ 
ි ශ ෝජිතශ ්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමාතමාත කන්ණ Sectoral Oversight Committee එශ්දී කථද 

කරන්  පුළුවන්. අ: ඉතදමාත්තමාත වැ:ු්ත විවද: ් පැවැ්තවීමාතට 
ි  මිත ි සාද, තව්ත ශේලදව ශ:න්  විධි ්  ැ ැ.  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Point of Order එක ශමාතොක්:?  Point of Order එශකන් පිට 
කථද කරන් ට එපද, එශ මාත වුශණෝත මාතමාත අවසාථ්දව ශ:න්ශන් 

 ැ ැ. 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Point of Order පිට ගිහිල්ලද කි ලද වැඩ්  ැ ැ ශන්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කි න් , කි න් .  

1377 1378 
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ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති ,  ඔඳතුමමාතද අශ කු්ත මාතන්ත්රීවන්න්ට 
ලඳදදුන් සාද්දරණ අවසාථ්දව මාතට්ත ලඳද ශ:න් කි ලද මාතමාත හිත වද.  

  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳතුමමාතද සාද්දරණ විධි ට කටුතතුම කර වද  ේ, අවසා්ථදව 
ශ:න්  පුළුවන්. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ුන් කථද ද කතුමමාති ,ුන් වජිර අශබ්වර්්  ඇමාතතිතුමමාතදශුන් 

මාතමාත අ  වද,  ශේ පළද්ත පදල  ර ත වල මාතන්ත්රීවන්න් 
ප්රදශේය   සාංවර්්  ට අතයව ය  ැේ: කි ද.  ුරදධිපති සා  
විප්ෂ  ද ක පමාතණ් සිටි දමාත ප්රමාතදණව්ත:?  පළද්ත පදල  
ර ත  මාතන්ත්රීවරශ කුට තිශඳ  අන්ති ්  තමාතන්, ප්රදශේය   
සාංවර්්  කමිටුවට සා ාදගී වීමාත.  ප්රදශේය   සාංවර්්  කමිටුශේ- 
[ඳද්ද කිරීමාත්] 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , අ: ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 

විවද: ට ුැීමමාතට තිශඳ වද. එමාත ි සාද ශ:ශකන් එක්  මරණ  
කරන් .  ශේ කදරණ  ුැ  වද: කරන් ට ඕ ෑ  ේ ශව ්ත 
:වසාක ප ්ත ශකටුේපත විවද: කරු. අ:දළ  ැති ප්ර  ් ඇ:ශු  
ශේක කල් :මාතන් ට ඉඩ ශ:න්  ඳැ ැ.   

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශේ කදරණ  Sectoral Oversight Committee එකට ශ ොු  

කරු. [ඳද්ද කිරීමාත්] ුන් ිලමාතල් ර්ත ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද, 9 ව  
ප්ර  ්  අ න් . [ඳද්ද කිරීමාත්] 

 
 

්මාන සුබ්ාධාන හසා ප්රාථමික කර්මා්දත 
අමාතයුරමාවේ වපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය :  

නිල වාහසන 
சமூக நலன்புொி ைற்றும் ஆரம்பக் லகத்ததொழில் 

அலைச்சொின் பிரத்திமயக பதவியைி: 

உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள் 
PERSONAL STAFF OF MINISTER OF SOCIAL WELFARE AND 

PRIMARY INDUSTRIES:  OFFICIAL VEHICLES  

453/’8  

9.  ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
සාමාතදජ සුඳසාද්   ද ප්රදථමික කර්මාතදන්ත අමාතදතයතුමමාතදශුන් 

ඇසූ ප්ර  ්  - (8)   

(අ) සාමාතදජ සුඳසාද්    ද ප්රදථමික කර්මාතදන්ත අමාතදතයතුමමාතදශ  
ශපෞේුලික කදර්  මාතණ්ඩල ට අනුුත්ත ි ල වද   
සාප ද ඇති එ් එ් ි ල්දරි දශ   මාත, ත තුමර, ශවන්කර 
ඇති වද  ශේ වර්ු , ලි දපිනංචි අංක  සා  එමාත ශවන් 
කිරීමාත සාා ද අනුමාතති  ලඳද දුන්ශන් කවුන්න් විසින්:  න්  
ශවන් ශවන් ව ශ න් එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 

சமூக நலன்புொி ைற்றும் ஆரம்பக் லகத்ததொழில் 

அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) சமூக நலன்புொி ைற்றும் ஆரம்பக் லகத்ததொழில் 

அலைச்சொின் பிரத்திமயக பதவியைிக்கு 

இலைக்கப்பட்டுள்ள உத்திமயொகபூர்வ வொகனங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ள ஒவ்மவொர் உத்திமயொத்தரதும் 

தபயர், பதவி, ஒதுக்கப்பட்டுள்ள வொகனத்தின் வலக, 

பதிவிலக்கம் ைற்றும் அவ்விதம் ஒதுக்குவதற்கு 

அங்கீகொரம் வழங்கியது யொர் என்பலத தவவ்மவறொக 

அவர் இச்சலபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Social Welfare and Primary 
Industries :  

(a) Will he inform this House separately the name 
and designation of each officer who is attached to 
the private staff of the Minister of Social Welfare 
and Primary Industries and has been allocated a 
vehicle, along with details on the type of vehicles 
allocated to them, registration number and the 
name of the officer who authorized such 
allocation of a vehicle? 

(b)     If not, why?  
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , සාමාතදජ සුඳසාද්    ද ප්රදථමික 

කර්මාතදන්ත අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතද එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර 
ලඳදශ: වද. 

(අ)  
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ි ල්දරි ද

ශ   මාත 

ත තුමර ශවන් කර 

ඇති 

වද  ශේ 

වර්ු  

ලි ද පිනංචි 

අංක  

අනුමාතැති  

ලැබී ඇති 

රකදර  

ප්රි දමාතණි 

ශ ේමාත්න්ද්ර 

මි  

ශපෞේු

ලික 

ශල්කේ 

කදර් 

(ශටොශ ොටද) 

CAX 5836 ජ දධිපති 

ශල්කේශ  

අංක 

CA/1/17/1 
 ද 

0181.15.84 

ින ැති 

ලිපිශේ 3 4 

වුන්ති  

මාතඟින් 
අනුමාතැති  

ලඳද දී ඇත. 

තිල් 

කුමාතදර 

ර්ත ද ක 

මාත තද 

මාතද්ය 

ශල්කේ 

ඩඳල් කැබ් 

(මිේසුිලෂි) 

PG 1874   

ස්ාවර්ණද 

තිලකර්ත  

මි  

සාේඳන්

ධීකරණ 

ශල්කේ 

ඩඳල් කැබ් 

(ි සාදන්) 

PF 6572   

සාසි්ත 

සූරි දරච්චි 

මාත තද 

සාේඳන්

ධීකරණ 

ශල්කේ 

කදර් (ි සාදන්) CAQ 1760   

සුශර්ෂ් : 

සිල්වද 

මාත තද 

මාත ජ  

සාේඳන්

්තද 

ි ල්දරි 

ඩඳල් කැබ් 

(මිේසුිලෂි) 

PG 1901   



පදර්ලිශේන්තුමව 

 ශේක  ව අමාතදතයදං  ් ි සාද, අමාතදතයතුමමාතදට මිලදී 
ුැීමමාතට අනුමාතත වූ වද   ශ:ක් තිශඳ වද.  ු්ත එතුමමාතද 
ඒවද මිලදී ු්තශ්ත  ැ ැ. එතුමමාතද තවමාත්ත තමාතන්ශ  
ශපෞේුලික වද    තමාතන් රදජකදරි කටුතතුම සාා ද 
ශ ො:දශු  තිශඳන්ශන්. 

(ර) අ:දළ ශ ොශේ. 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

මාතමාත අ   ශේ කදරණ  අතුමන් ප්ර  ් ් ශ ොශවන්, ුන් 
කථද ද කතුමමාති . 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඒ ි ල්දරින්ට ශවන් කර ඇති සි දෙමාත 

වද   සාංඛ්යදව ශකොපමාතණ:?  

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එ් ි ල්දරි කුට එක වද    ුණශන් වද   5් 

තිශඳ වද. 

      

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඒ සාා ද අනුමාතැති  ලඳදදී තිශඳන්ශන් කවු:, ුන් ඇමාතතිතුමමාති ? 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ජ දධිපති ශල්කේශ  අංක CA/1/17/1  ද 0181.15.84 ින ැති 

ලිපිශේ 3 4 වුන්ති  මාතඟින් අනුමාතැති  ලඳදදී තිශඳ වද.  

 

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මාතමාත අ න්ශන් ඒක ශ ොශවන්, ුන් ඇමාතතිතුමමාති . 

අමාතදතයදං ශ න් ශේ වද   අනුමාතත කර තිශඳන්ශන් කවු: කි දන් 
මාතමාත අ න්ශන්. ්රශල්ඛ්  මාතද ළඟ තිශඳ වද. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අනුමාතත කර තිශඳන්ශන් අමාතදතයදං  ශල්කේවර දන්. 

   

ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , අ:දළ ඇමාතතිවන් කවුන්ව්ත :ැන් ශේ 

ුන් සාාදශේ  ැ ැ.  ු්ත ශමාතමාත අමාතදතයදං  ට අ:දළව ශ ොු  
කරන්  අතුමන් ප්ර ්  ් තිශඳ වද. ුන් ු න්ත කන්ණදතිලක 

ඇමාතතිතුමමාති , මාතමාත අසා  ශේ ප්ර  ් ට ඔඳතුමමාතද මාතට පිිබතුමන් 
එවන් . අ:දළ ප්ර  ් ඇමාතතිවන්න්ට ශ ොු  කර පිිබතුමන් 
ලඳදශ: වද  කි ද ඔඳතුමමාතද ශපොශරොන්දුව් දීලද තිශඳ වද. මාතට 

 ේ තවමාත එශ මාත පිිබතුමර් ලැිලලද  ැ ැ.  ු්ත මාතමාත ශේ ප්ර  ්  
අ න් ේ. ුන් ඇමාතතිතුමමාති , අවුන්දු 71 ඉ්මාත වූ වැඩිහිටි අ ශ  
සුඳසාද්    ශවනුශවන් කටුතතුම කර  අරු:ල තිශඳන්ශන් ශමාතමාත 
අමාතදතයදං    ටශ්තන්. පසුගි  අමාතදතයවර ද ශේ අමාතදතයදං   

:ර  කදලශේ, COPE එශ් ි ර්ශේ  කඩ කරමින්,  ැමාත 

වැඩිහිටිශ කුටමාත ශ:  වැඩිහිටි දීමාත දශවන් න්පි ල් සි   

ුණශන් කපද ු්තතද.  ුන් කථද ද කතුමමාති , එතුමමාතද මාතදසා කට 
වැඩිහිටි න්ට හිමි වි  ුතතුම න්පි ල් ල්ෂ 3 4ක ු:ල් ශව මාත 
කපදශු  රජ ට වු කි න්ශන්  ැති ශව මාත අරු:ලක :ැේමාතද. 
COPE එක ශමාත  රදජය මූලය අවාදවිතදව් ශලසා ි ර්ශේ  කළද; 

එ   තර කරන්  කි ද ි ශ ෝු කළද.  ැඳැන්, ඒක කශළේ  ැ ැ. 
:ැන් අදේත ඇමාතතිවරශ ් ශමාතමාත අමාතදතයදං  ට ප්ත ශවලද ඉන්  
ි සාද, වැඩිහිටි න්ට ලැිල  ුතතුම ශේ ු:ල් ීමති විශරෝධීව කපද 

ුැීමමාත  තර කර වද: කි ද ුන් ඇමාතතිතුමමාතදශුන් :ැ ුන්  මාතද 
කැමාතැතින්. 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒක කලින් හිටපු ඇමාතතිවර දශ  කදලශේ සිේ් වුණු ශ: ්. 

:ැන් සිටි  අදේත ඇමාතතිතුමමාතද ඒ ුැ  අව්ද   ශ ොු කරදවි. ඒ 
සාේඳන්්ව ඔඳතුමමාතදට අි වදර් ශ න්මාත පිිබතුමර් ලඳද ශ:න් ේ. 

     
ගු බිමල් රත්නායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර ්   ශේ 

ප්ර  ් ටමාත සාේඳන්් කරමින් මාතමාත අ න්ශන්. ුන් ඇමාතතිතුමමාති , 

ඉ ත ප්ර ්  ට ඔඳතුමමාතද ලිිතත පිිබතුමර් ලඳදශ:න් කි ද මාතද 
වි ව්දසා කර වද. 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ශේක ජදතික වැ:ු්තකමාතකින් ුතතුම 

ප්ර  ් ් ි සාද, රණ්ඩු ප්ෂශේ ප්ර්ද  සාංවි්ද කතුමමාතද වුණ්ත 
පිිබතුමන් දුන් දට කමාත්  ැ ැ. ඔඳතුමමාතද :න් වද, රශේ වි දල 
තැපැල් වර්ජ  ් තිබුණු ඳව. ඒක සාති ුණ ් ගිහින්  තර 

වුණද.  ු්ත, ඒ වර්ජ ශේ ි  ැදෙණු තැපැල් ශසාේවක න් 
සාේුති කින් ඒ වර්ජ    තර කළදට පසා්ශසාේ, ඔවුන්ශ  වැටුප් 
කපන්   : වද  කි   එකන් තැපැල් ි ල්දරින්, ඒ කදර්  

මාතණ්ඩලවලින්, වෘ්තති  සාමිතිවලින් :ැන් අපට කි න්ශන්. 
ඔවුන්ශ  වැටුප් කැපුශවෝත  ැවත වතදව් වැඩ වර්ජ  ් 
එන්  පුළුවන්. ඒ ි සාද, ශේ සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතන්ලද ශු  

තිශඳ  ක්රි දමාතදර්ු  ශමාතොක්: කි ද රණ්ඩු ප්ෂශ න් මාතමාත :ැ  
ුන්  කැමාතැතින්. වෘ්තති  සාමිතිවලට්ත අන්ති ් තිශඳ වද, වැඩ 
වර්ජ  කරන් . ඒ ශ ේතුමශවන් ඒ අ ශ  වැටුප් කපන්  ඳැ ැ. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මාතන්ත්රීවන්ි , කදල  පිිබඳාව  ැවත්ත ඔඳතුමමාතන්ලදශ  

අව්ද   ශ ොු  කරව වද. අපට අ: ඉතද වැ:ු්ත ප ්ත 
ශකටුේපත් සාදකච්ඡදවට ුන්  තිශඳ වද. ඒ ි සාද අ:දළ 
කන්ණුවලට අමාතතර කන්ණු ඉිනරිප්ත කිරීශේදී කදල ශේලදව 

ුැ ්ත සාලකන් . 

 

ගු අේදුල් හසලීම් මහසතා ( තැපැල්, තැපැල් ව ේ්වා හසා 
මු ප්ලිම් ආගමික ක යුුර  අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அப்துல் ஹலீம் - தபொல், தபொல் மசலவகள் 

ைற்றும் முஸ்லிம் சைய அலுவல்கள் அலைச்சர்) 
(The Hon. Abdul Haleem - Minister of Post, Postal Services 
and Muslim Affairs) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , සාති ශ:කක පමාතණ කදල ් එමාත 

තැපැල් වර්ජ   තිබුණු ඳව අපි කවුන්්ත :න් වද. පසුගි  89ව  
:ද ව  විට ඒ අ ශ  ඉල්ලීේවලට රජශේ පදර් ව්  විසින් ඉතද 
සාදර්ථක පිිබතුමර් ලඳද දුන් ද. ඊට පසාශ්සාේ, ශසාේව ට වදර්තද කර  

ශලසා අපි ඒ ශසාේවක න්ට :ැනුේ දුන් ද. ශසාේව ට වදර්තද 
ශ ොකළශ ෝත ශසාේව  අ්ත ැර ගි ද ශසාේ සාලක  ඳව්ත අපි :ැනුේ 
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දුන් ද. එශසාේ :ැනුේ දීශමාතන් පසු කදල ට අ:දළ වැටුප් ශුවීමාත අපට 

ුැටදෙව් ශවලද තිශඳ වද. ඒ සාේඳන්්ව මාතමාත කැිල ේ 
පත්රිකදව් ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. කැිල ේ අනුමාතැති  ලැබුණදට 
පසුව ඒ අ ට වැටුප් ලඳදශ: වද. ඊට ශපර කදල ට අ:දළ වැටුප් 

අ: ශ ට ශුවීමාතට කටුතතුම කරශු    වද.  

 

ක්ළ කළමනාකරණය: පළාත් පාලන 
ආයතනවල  ලබාදු්ද ප්රිනපාා න 

கழிவு முகொலைத்துவம்: உள்ளூரொட்சி 

நிறுவனங்களுக்கொன நிதி ஏற்பொடுகள் 
GARBAGE MANAGEMENT: PROVISIONS MADE TO LOCAL 

GOVERNMENT INSTITUTIONS  

469/’8  

10. ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ 

ප්ර  ්  - (8)  

(අ) (i) කැිබ කසාළ ප්ර  ්  වි දල ුැටදෙව  ් වී තිශඳ  
ඳව පිිබුන්ශන්:; 

 (ii) ශමාතමාත කැිබ කසාළ ුැටදෙව විසාඳීමාතට පළද්ත පදල  
ර ත  ශවත අමාතදතයදං   ලඳදශ:  සා    ද 
ර්දර කවශර්:; 

 (iii) පළද්ත සාාද  ද පළද්ත පදල  අමාතදතයදං ශේ මූලය 
ප්රතිපද:  මාතත වයදපෘති ක්රි ද්තමාතක කරනු ලඳ  
පළද්ත පදල  ර ත  කවශර්:; 

 (iv) කැිබ කසාළ ප්ර  ්  විසාඳීමාතට අමාතදතයදං   ුනු 
ලඳ  පි වර කවශර්:; 

  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

 

ைொகொை சலபகள், உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விலளயொட்டுத் 

துலற அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) குப்லபகூளப் பிரச்சிலன பொொியததொரு 

பிரச்சிலனயொக ைொறியுள்ளததன்பலத 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ என்பலதயும்; 

 (ii) மைற்படி குப்லபகூளப் பிரச்சிலனலயத் 

தீர்ப்பதற்கொக அலைச்சு உள்ளூரொட்சி 

நிறுவனங்களுக்கு வழங்கும் நிவொரைங்கள் 

ைற்றும் உதவிகள் யொலவ என்பலதயும்; 

 (iii) ைொகொை சலபகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

அலைச்சின் நிதி ஏற்பொட்டில் கருத்திட்டங்கலள 

நலடமுலறப்படுத்திவரும் உள்ளூரொட்சி 

நிறுவனங்கள் யொலவ என்பலதயும்; 

 (iv) குப்லபகூளப் பிரச்சிலனலயத் தீர்ப்பதற்கொக 

அலைச்சு எடுக்கும் நடவடிக்லகககள் யொலவ 

என்பலதயும்; 

 அவர் இச்சலபயில் அறிவிப்பொரொ?   

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Provincial Councils, Local 
Government and Sports: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that the garbage problem 
has become serious issue; 

 (ii) the subsidies and assistance provided to the 
Local Government institutions by the 
Ministry to solve this garbage problem; 

 (iii) the Local Government institutions that 
implement projects with the financial 
provisions of the Ministry of Provincial 
Councils and Local Government and 
Sports; and 

 (iv) the steps taken by the Ministry to solve the 
garbage problem? 

(b)     If not why? 

 
ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා (පළාත් ්භා, පළාත් පාලන 

්හස ක්රීඩා අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு லபசர் முஸ்தபொ - ைொகொை சலபகள், 

உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விலளயொட்டுத்துலற அலைச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils, Local Government and Sports) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ශමාතශසාේන්. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) එ් එ  ්වර්ෂ න් සාා ද ශමාතමාත අමාතදතයදං   ශවත 
ලඳදශ:  ප්රතිපද: වලින් කසාළ කළමාත දකරණ  
සාා ද ශවන් කර  ල: ප්රතිපද:  අනුව, ප්රුඛ්තදව 
මාතත ශතෝරදු ්ත පළද්ත පදල  ර ත  ශවත 
කසාළ කළමාත දකරණ වයදපෘති ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත 
සාා ද අව ය ප්රතිපද:  ලඳදදීමාත, කසාළ 
කළමාත දකරණ  සාා ද අව ය  න්ශත්රෝපකරණ 
ලඳදදීමාත  ද අව ය අවසාථ්දවලදී තද් ෂණික :ැනුමාත 
ලඳදදීමාත. 

 (iii) පළද්තවල ප්ර්ද  ශල්කේවන්න්  ද පළද්ත පදල  
ශකොමාතසාදරිසාව්න්න්ශ  ි ර්ශේ   මාතත ක්රි ද්තමාතක 
කළ වයදපෘති ඇතුමළ්ත පළද්ත පදල  ර ත . 

  බ්පනාහිර පළාත 

  කටු ද ක සීදුව  ුර සාාදව, පද දුර  ුර සාාදව, 
කැසාඳ්ෑව  ුර සාාදව, මිනුවන්ශුොඩ ප්රදශේය   
සාාදව, කළුතර ප්රදශේය   සාාදව, ශ ොරණ 
ප්රදශේය   සාාදව, ඳණ්ඩදරුමාත ප්රදශේය   සාාදව. 

  ඌව පළාත 

   පුතශල්  ුර සාාදව, කතරුමාත ප්රදශේය   සාාදව, 
ඳණ්ඩදරශවල මාත   ුර සාාදව. 

  මධායම පළාත 

  කඩුුන් දව  ුර සාාදව, තලවදකැශල් ලිඳුල 
 ුර සාාදව, මාතදතශල් මාත   ුර සාාදව, ුේශපොළ 
 ුර සාාදව, මාත නුවර මාත   ුර සාාදව, උඩපළදත 
ප්රදශේය   සාාදව, කුණ්ඩසාදශල් ප්රදශේය   සාාදව. 

  ා කු  ුපළාත 

  කිරින්: පුහුල්වැල්ල ප්රදශේය   සාාදව,  ්මාත  
ප්රදශේය   සාාදව, ු ලටි   ප්රදශේය   සාාදව. 

  ්බරගමුව පළාත 

  ර්ත පුර මාත   ුර සාාදව, ඳලංශුොඩ  ුර 
සාාදව. 

  වයඹ පළාත 

  වදරි ශපොළ ප්රදශේය   සාාදව, මාතදවතුමාත ප්රදශේය   
සාාදව, ශකොශඳන්ුශන් ප්රදශේය   සාාදව, 
පඬුවසාන්ුවර ප්රදශේය   සාාදව. 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

  උුරුමැා  පළාත 

  ප:වි  ප්රදශේය   සාාදව, මාතැ:වච්චි  ප්රදශේය   
සාාදව, තිරප්පශන් ප්රදශේය   සාාදව, 
ක ටුසාි්නගිලි  ප්රදශේය   සාාදව, තලදව ප්රදශේය   
සාාදව, ශ ොච්චි දු මාත ප්රදශේය   සාාදව. 

  උුරු පළාත 

  වවුි  දව  ුර සාාදව, කරච්චි ප්රදශේය   සාාදව, 
ුහුදුඳඩප්තතුම ප්රදශේය   සාාදව, වලිකදමාතේ :කුණ 
ප්රදශේය   සාාදව 

  නැ වෙනහිර පළාත 

  කද්තතන්කුඩි   ුර සාාදව, කින්ි  ද ප්රදශේය   
සාාදව, :මාත  ප්රදශේය   සාාදව,  දමාතල්ඔ  ප්රදශේය   
සාාදව. 

 (iv) ශමාතමාත අමාතදතයදං    ටශ්ත ජදතික    අපද්රවය 
කළමාත දකරණ සා ද ක මාත්යසාථ්ද   පිහිටුවද 
ඇති අතර, කැිබ කසාළ ප්ර  ්  විසාඳීමාත සාා ද 
එමාතඟින් කසාළ ප්රවද    න්ත්ර ලඳදදීමාත  ද ශේ 
වසාශර් සිට පළද්ත 19 රවරණ  ව  පරිින 
 දන්ත්රිකව ිනරද    කසාළ ශකොේශපෝසාේ් කිරීශේ 
රමාතශේ: ට අනුව කවෂිමාතද  න්ත්ර 19් සාථ්දප   
කර, ශමාතමාතඟින් ින කට ශටොන් 51ක කසාළ 
ප්රමාතදණ ් ින  45කදී ශකොේශපෝසාේ් සාැකසීමාත සිදු 
ශේ. 

  ඒ අනුව ඉිනරි මාතදසා කිහිප  තුමළ ප ත සාා න් 
පළද්ත පදල  ර ත  ඳල ප්රශේ වල ශමාතමාත 
ශකොේශපෝසාේ්  න්ත්ර සාථ්දපිත කර  අතර, 
එමාතඟින් පළද්ත පදල  ර ත  55ක පමාතණ 
ප්රමාතදණ ක කසාළ ශකොේශපෝසාේ්කරණ  සාා ද 
ශ :වීමාතට ඳලදශපොශරෝතතුම ව  අතර, එමාතඟින් 
විවෘත කසාළ අංු   වි දල ප්රමාතදණ ් ඉව්ත 
කිරීමාතට:  ැකිශේ. 

1.  සාඳරුුව පළදත - කෑු ල්ල  ුර සාාදව 

2.  උතුමන් මාතැ: පළදත - ලංකදපුර ප්රදශේය   
සාාදව 

3.  ඌව පළදත - ඳදුල්ල ප්රදශේය   සාාදව 

4.   ැ ශඟ හිර පළදත -  අේඩදලච්ශච්  
ප්රදශේය   සාාදව 

5.  මාත්යමාත පළදත - :ඹුල්ල මාත   ුර 
සාාදව 

6.  ව ඹ පළදත - කුන්ණෑු ල ප්රදශේය   
සාාදව 

7.  :කුණු පළදත -  ේඳන්ශතොට මාත  
 ුර සාාදව 

8.  උතුමන් පළදත - වඩමාතදරච්චි ි රිත 
ප්රද ශේය   සාාදව 

9.  ඳසා ්දහිර පළදත - ශබ්න්වල ප්රදශේය   
සාාදව 

තව:, කසාළ ප්රවද    සාා ද  න්ත්ර ලඳදදීමාත 
 ටශ්ත ශකොරි දනු සා   ණ  ර්දර රමාත  
 ටශ්ත කේපැ් ටර්  න්ත්ර 891් පළද්ත පදල  
ර ත වලට ශඳ:ද  ැරීමාතට: ි  මිත . 

(ර) අ:දළ ශ ොශේ. 

ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , අ: ින ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට පැමිණ ශේ 
පිිබතුමර ලඳදදීමාත පිිබඳාව ඔඳතුමමාතදට මාතද සා්තුමතිවන්ත ව වද.  

රට්  ැටි ට අපට තිශඳ  වි දල ුැටදෙව් තමාතන්, ශේ කැිබ 

කසාළ ප්ර  ් . පළද්ත සාාද  ද පළද්ත පදල  ඇමාතතිතුමමාතද  ැටි ට 
ඔඳතුමමාතද ශේ සාේඳන්්ශ න් වි දල කැප කිරීමාත් කර වද. 
ඔඳතුමමාතදශ  ඒ කැප කිරීමාත ුඟට කප  ඉණි  ද සාමාතද න්, ුන් 

ඇමාතතිතුමමාති . අශප් රශේ වි දල ් සාක්න්් ් අප 
තුන් දන්ශසාේලද ශේ සාා ද ශ :වූවදට කිසිමාත පළද්ත පදල  
ර ත  ් ශ ෝ පළද්ත සාාදව් ශේ පිිබඳාව ක්රි ද්තමාතක 
ශ ොව වද  කි   කදරණ  ඔඳතුමමාතදට්ත පිිබුන්  සිේ් 

ශව වද. ඒ සාා ද මාතමාත ශපොඩි උ:ද රණ ් කි න් ේ. මාතද 
ි ශ ෝජ   කර  පළදශ්ත තිශඳ  සි දෙමාත පළද්ත පදල  
ර ත  ු්තතදමාත්ත අ: කැිබ කසාළ ඳැ ැර කිරීමාත පිිබඳාව  ේ 

ීමති ් ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත් ශ ෝ අමාතදතයදං   ශ ෝජ ද කර  
වැඩ පිිබශවළ් ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත් ශ ෝ ඒවදට කිසිමාත ඇහුේකන් 
දීමාත් සා  ඒ රමාතශේ: කට  ැඩ ුැසීමාත් ශ ෝ සිදුවන්ශන්  ැ ැ  

කි ද තමාතන් මාතද හිතන්ශන්.  ැඳැන්, ශේ කටුත්තත සාා ද 
ඔඳතුමමාතන්ලද ිනගින් ිනුටමාත ප්රතිපද:  සා  මූලය ශවන් කර වද. 
ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද අනුමාතත කර තිශඳ , රශේ ීමති  අනුව 

ක්රි ද්තමාතක වි  ුතතුම වැඩ පිිබශවළ පළද්ත පදල  ර ත  
ක්රි ද්තමාතක ශ ොකිරීමාත පිිබඳාව ඔවුන්ට  ේකිසි ක්රි දමාතදර්ු ් 
ුැීමමාතට කටුතතුම කර වද  ේ, එමාත ර ත  ශේ  කටුත්තතට 
උ න්දු ශවන් කි ද මාතද හිත වද. ශේ සාා ද ු:ල් ලඳදදීමාත පිිබඳාව 

කටුතතුම කරන්  අපට පුළුවන්  කි ද මාතද හිත වද. ශමාතොක:,  ැමාත 
අවුන්ේ:කමාත ඔඳතුමමාතන්ලද එකමාත කටුත්තතකට ු:ල් ශවන් 
කර වද ශන්.  ැඳැන්, ශේ රමාතශේ:  සාා ද ි  ච්ිත විසාඳුමාත් 

ශු  එන්  පුළුවන්  ේ, ඒක  ැවැ්තවි   ැකින්. එමාත ි සාද, 
අ:දළ පළද්ත පදල  ර ත  ප්ර්දීමන් සාා ද ශේ ශවනුශවන් 
විශ ේෂ ීමති පේ්ති ් -ශේ රකදර ට වැඩ ශ ොකශළෝත ඒ 

සාා ද කටුතතුම කර වද  කි ද-  :න්  පළද්ත සාාද  ද පළද්ත 
පදල  අමාතදතයදං  ට  ේ වැඩ පිිබශවළ් තිශඳ වද:?   

 
ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு லபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද ඉිනරිප්ත කශළේ ශ ොා අ: සා්. 

පළද්ත පදල  ර ත  ශේ වුකීමාත පැ ැර  ැරි ද  ේ, ඒ සාා ද වූ 
ව තික රදුව තව තව්ත ත: කළ ුතතුම  කි   මාතත ට මාතද එකඟ 
ව වද, ුන් කථද ද කතුමමාති . 

 

ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  අමාතදතයදං ශ න් පසුගි  
කදලශේ කේපැ් ටර් රථ ලඳදදී තිබුණද. ඒ වදශ  කේපැ් ටර් රථ 
කීප ් මාතද ි ශ ෝජ   කර  ඌව පළදශ්ත පළද්ත පදල  
ර ත  කීප කට්ත ලැබුණද. ඒකට උ:ද රණ ් තමාතන්, 
ඳණ්ඩදරශවල මාත   ුර සාාදව. ශේ මාත   ුර සාාදවට ලැබුණු 
කේපැ්ටර් රථ   service එකට ශු  ශුොසා්, ශේ ව ශකොට ඒ 
අ:දළ ර ත   ඒ  න්ත්ර  එමාත සාථ්ද ශේ රාවද තඳදශු  
ඉන් වද. ඒකට ශ ේතුමව තමාතන්, අ:දළ අමාතදතයදං   ශ ෝ පළද්ත 
පදල  ර ත   ශේ සාා ද ු:ල් ශ ොශුවීමාත. එමාත ි සාද ශේ 
ප්රශේ   තුමළ කැිබ කසාල ඒක රදශි කිරීමාත සාේඳන්්ශ න් :ැන් 
වි දල අර්බු: ් ඇති ශවලද තිශඳ වද.  විශ ේෂශ න්මාත ශේ රථ 
ලඳදදීශේදී ර:ද මාත සාේඳන්්ශ න් සා  ශේ සාා ද    වි :ේ 
ශුවදුන්  පුළුවන්: කි   කදරණ  සාලකද ඳලද ශ ෝ ශ ොඳලද 

1385 1386 

[ුන් ෆන්සාර් ුස්ාතදපද මාත තද] 
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අමාතදතයදං   ශේ රථ ලඳදදී තිශඳ වද. ශකශසාේ ශවත්ත, පළද්ත 
පදල  ර ත වලට ශේ රථ අව යන්. Service එකකටව්ත 
 වන්ශන්  ැතිව ශමාතවැි  රථ තඳදශු  සිටි  තව්ත පළද්ත 
පදල  ර ත  තිශඳ වද. ශමාතොක:, එශ මාත  ැේශවෝත රපහු ශේ 
රථ ලඳද ශ:න්ශන්  ැ ැ. සාදමාතද යශ න් ශේ රථ service එක 
සාා ද  ැවි  ුතතුම අවුන්ේ:් ශ ෝ වු කිව ුතතුම ි  ්චිත කදල ් 
තිශඳ වද. ඒ කදල  තුමළ අ:දළ ශකොේපැි  ට ශේ රථ  වන්  
ඕ ෑ.  ු්ත, :ැන් එශ මාත අ:දළ ශකොේපැි වලට ශේ රථ 
 වන්ශන්  ැ ැ. ඒකට ශ ේතුමව ශේකන්. අමාතදතයදං   විසින් ශේ 
සාා ද  ේකිසි ු:ල් ප්රමාතදණ ් ශුවද තිශඳ වද. ඉතිරි ු:ල් 
ප්රමාතදණ  අ:දළ පළද්ත පදල  ර ත   විසින් :ැරි  ුතතුමන්.  

 ු්ත එ  :රන්  පුළුවන්: ඳැරි: කි   කදරණ  ුැ  
ඳලන්ශන්  ැතිව ශේ සාා ද ි ශ ෝජ   වුශණ් කවු:, 
ි ශ ෝජ   කරන්ශන් කවු: කි   ශේ පදල  මාතැින ්ත වීේ මාතත 
තමාතන් ශේ  මන්දු  මරණ පළදත තුමළ ු්තශ්ත. පළද්ත ප්ර්ද  
ඇමාතතිවර ද ඉන් වද. ඒ ප්ර්ද  ඇමාතතිවර දශ  ි ශ ෝජිත ද ප්ත 
කර ුන් ද අව යතදව මාතත තමාතන් ඒවද ශඳ:ද  ැරිශේ. ුන් 
අමාතදතයතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  අමාතදතයදං   වර:් කළද ශ ොශවන්. 
ඔඳතුමමාතදශ  අමාතදතයදං   ීමතයනුූලලව එ  කළද.  ු්ත ඌව 
පළද්ත සාාදව ඒ ු:ල ශුවන්  පුළුවන් : කි   කදරණ  
ශ ොසාලකද  ැර ඒ ර ත වලට ඒවද ලඳද දී තිශඳ වද. :ැන් 
ශමාතොක්: ඇති ශවලද තිශඳ  ප්ර  ් ? එ් පැ්තතකින්, ඒ 
ර ත වලට :ැන් එ  :රද ුන්  ඳැ ැ.  ු්ත අව යතදව 
තිශඳ වද. ුන් අමාතදතයතුමමාති , ඒ ු:ල් ටික ශුවද ුන්  පුළුවන් 
වැඩ පිිබශවළ්  :ද දීලද ඒ ර ත  ටික ඒ වැ:ු්ත කදර්   
සාා ද ශ ො:වන්  අවසා්ථදව් සාලසාද ශ:න්  පුළුවන්: කි   
ප්ර  ්  මාතද ඔඳතුමමාතදශුන් ශුෞරවශ න්, කදන්ණිකව අ  වද. 

 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு லபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද, කේපැ්ටර් රථ ්  ඩ්තතුම කරන්  පළද්ත 
පදල  ර ත  කට ඳැරි  ේ ඒ පළද්ත පදල  ර ත ශ න් 
වැඩ්  ැ ැ. මාතද හිතන්ශන් සාේප්ත අතින් ුැටදෙව්  ැ ැ 

කි දන්. අපි ප්රදශේය   සාාදවලට්ත අදේත කේපැ් ටර් රථ ලඳද දී 
තිශඳ වද. ඒ ි සාද  ඩ්තතුමවට වි දල ු:ල්  න්ශන්  ැ ැ, ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාතද.  ැඳැන්, මාතද වි ව්දසා කරන්ශන් පළද්ත සාාදවට සා  

පළද්ත පදල  ර ත වලට ශ:  සාේප්ත පරි රණශේදී මීට වඩද 
වුකීමාතකින් කටුතතුම කළ ුතතුම  කි දන්. අප සාදමාතද යශ න් සාේප්ත 
ශ:න්ශන් සාේප්ත ඌ තදව තිශඳ  පළද්ත පදල  ර ත වලටන්. 

 ැඳැන්, ඳණ්ඩදරශවල  ුර සාාදව වදශ  ර ත  කට 
කේපැ්ටර් රථ ් maintain කරන්  ඳැරි  ේ ඊට ශ ේතුමව ශලසා  
මාතද :කින්ශන් ව්තකේ  රි දකදරව පදවිච්චි කිරීශේ අඩුව් 

තිශඳ වද කි   එකන්. ඒ වදශ මාත, අප පළද්ත සාාදවලට, පළද්ත 
පදල  ර ත වලට සාේප්ත දුන් දට පසුව- 

 

ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ඩ්තතුම කිරීමාත ශ ොශවන්, සි  ට  1් තමාතන් අමාතදතයදං   

ශ:න්ශන්. ඉතිරි සි  ට 01 ු:ල තමාත ර ත   ශවනුශවන් 
:රන්  ඕ ෑ, අ:දළ පළද්ත පදල  ර ත න්. 

 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு லபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , සාමාත ර ර ත  ණ ් ඉල්ලද අශපන් 

ඉල්ලීමාත් කර වද කි ද සිතු. එවිට අපි ශේය   ණ  සා  
සාංවර්්  අරු:ලින් ණ ් ශ: වද. ඒ ණ  ු:ල ශ: ශකොට අපි 
සි  ට  1් ශ: වද, ඒ පළද්ත පදල  ර ත   සි  ට 01් 

:රන්  ඕ ෑ.  ැඳැන් ශමාතහිදී ශුවීේ ප්ර ්  ් තිශඳන්  ඳැ ැ, 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද. මාතද ඒ ු ැ  ශසාො ද ඳලන් ේ.  

ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ශසාො ද ඳලන්  ඕ ෑ, ඔවුන්ට ර:ද මාත් තිශඳ වද: කි ද.  
 

ගු ෆයි්ර් මු ප්තාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு லபசர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඒ සිේධි  ඳණ්ඩදරශවල  ුර සාාදශේ සිේධි ් ශන්:, ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාතද? 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් අමාතදතයතුමමාතද, ඒ ුැ  ශසාො ද ඳලන් . [ඳද්ද කිරීමාත්] එ  
එතුමමාතද ශසාො ද ඳලදවි, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාතද.   

මීළඟට, ප්ර  ් අංක 88 -589/'8 - (8), ුන් ඉන්ිනක අනුන්ේ් 

ශ ේර්ත මාත තද.- [්භා ගර්භය ුරළ නැත.] 

 
ුිළයල අවප්රමාණ වීම : විවද්ශ් විනිමය අලාභය 
ரூபொய் ைதிப்பிறக்கம்: தசலொவைி இழப்பு 

DEPRECIATION OF RUPEE: LOSS OF FOREIGN EXCHANGE   
 

529/’8  

12. ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ු:ල්  ද ජ මාතද්ය අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර  ්  - (8)  

(අ) 0185 වර්ෂශේ සිට ශේ :් වද ශපොලී අනුපදත වැඩි වීමාත, 
න්පි ල අවප්රමාතදණ වීමාත සා  විශේ  විි මාත  පදල   ලිහිල් 
කිරීමාත ශ ේතුමශවන් ශ්රී ලංකදශවන් ඳැ ැර වූ  ශඩොලර් 
ප්රමාතදණශේ වටි දකමාත ශකොපමාතණ:  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත 
සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ො එශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 

 நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இற்லறவலர வட்டி வீதம் 

அதிகொித்தல், ரூபொவின் ைதிப்பிறக்கம் ைற்றும் 

தவ ிநொட்டுச் தசலொவைி கட்டுப்பொட்லட தளர்த்தல் 

ஆகியன கொரைைொக இலங்லகயிலிருந்து தவ ிமய 

தசன்றுள்ள தடொலர்களின் தபறுைதி 

எவ்வளதவன்பலத அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House of the values of the 
amount of dollars that went out of Sri Lanka 
owing to the increase of interest rates, depreciation 
of the rupee and the relaxation of foreign exchange 
control from 2015 up to date? 

(b)    If not, why? 
 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා (මුා ල් රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அலைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ුන් කථද ද කතුමමාති , ුන් ු:ල් අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතද 

එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ශ: වද.  

(අ)  (i)  ශ්රී ලංකදශේ ශපොලී අනුපදතික ඉ ළ :ැමීමාත ශ්රී 
ලංකදශේ රදජය සුරැකුේප්ත ශපොලී අනුපදත සා  
සාංවර්ධිත රටවල රදජය සුරැකුේප්ත ශපොලී අනුපදත 

1387 1388 



පදර්ලිශේන්තුමව 

අතර ශව සා ඉ ළ  ෑමාත සාා ද ශ ේතුම ශේ. ශමාත  ශ්රී 
ලංකදශේ රදජය සුරැකුේප්තහි රශ ෝජ   කිරීමාත 
සාා ද විශේ  රශ ෝජක න් ිනරිමාත්ත කරනු ඇත. 
එඳැවින් ඉ ළ ශේය   ශපොලී අනුපදතික ඉ ළ  ෑමාත 
විශේ  විි මාත  ලැබීේ ඉ ළ  ෑමාතට ශ ේතුම වනු ඇත.  

  න්පි ල අවප්රමාතදණ  වීමාත සිදු වන්ශන් ශේය   
විශේ  විි මාත  ශවශළාශපොළට ලැශඳ  විශේ  
විි මාත  ප්රමාතදණ ට වඩද විශේ  විි මාත  ශුවීේ 
ප්රමාතදණ  වැඩිවීමාත ශ ේතුමශවි .  එමාත ි සාද, විි මාත  
අනුපදතික  අවප්රමාතදණ  වීමාත විශේ  විි මාත  
ශුවීේ ප්රමාතදණ  වැඩිවීශමාතහි ප්රතිඵල ් මිසා 
විශේ  විි මාත  ශුවීමාත සාා ද ශ ේතුමව් ශ ොශේ.  

  විශේ  විි මාත  පදල  න් ලිහිල් කිරීමාත ශ්රී ලංකදව 
තුමළ රශ ෝජ   කිරීමාතට විශේ  රශ ෝජකන්න් 
ිනරිමාත්ත කර  අතර, එමාතඟින් විශේ  විි මාත  රට 
තුමළට ලැබීමාත ඉ ළ  න්.  ඳද් දවකින් ශතොරව විවි  ්
ශ ේතුම සාා ද විශේ  රශ ෝජකන්න්ට විශේ  
විි මාත  රැශු  ඒමාතට සා  ඔවුන්ශ  
රශ ෝජ  න්හි ලදා, ලදාදං  සා  ශපොලී සාමාතඟ 
රැශු   ෑමාතට :  ැකි වනු ඇත. එවැි  ලැබීේ සා  
ශුවීේ සාේඳන්්ව ශ ේතුම ප්රකද  කිරීමාත 
රශ ෝජකන්න්  ට පැවරී ඇති අතයව ය 
වුකීමාත් ශ ොශේ. එඳැවින් ඉල්ලද සිටි  
ශතොරතුමන් මාත  ඳැංකුව සාතුමව ශ ොමාතැත. 

(ර)  පැ  ශ ො ඟී. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  පළුවැි  අතුමන් ප්ර  ් . ුන් 
රදජය ඇමාතතිතුමමාති , ශ ේතුම තමාතන් තුන් දන්ශසාේ කිේශේ. ශේක 

කරන්ශන් ශමාතන්  ශේ ි සාද , ිනරිමාත්ත කරන්  ඕ ෑ ි සාද , 
ශමාත දට අේ:ද ුන්  ඕ ෑ ි සාද  රදී ව ශ න් ශ ේතුම කිේවද. 
තුන් දන්ශසාේශුන් මාතමාත අ ලද තිශඳන්ශන් ශපොලී අනුපදත  වැඩි 
කිරීමාත ි සාද, අපි ු්ත ණ  සාා ද ශුවන් ට සිදු ව  රපසු 

ශුවීේවල වැඩිවීමාත ශකොපමාතණ: කි   එකන්. ඊළඟට මාතමාත අ  වද, 
න්පි ල අවප්රමාතදණ  වීමාත -සිදු ව   ැටි මාතමාත :න් වද. ඒ  න්ත්රණ  
:න් වද. - කරණ ශකොට ශු  අපශ  ණ  පැටේ ුැසූ ප්රමාතදණ  - 

ණ  ඳර- ශකොපමාතණ: කි ලද. මාතමාත ශමාතන්  ශේවද තමාතන් අ න්ශන්. 
තුන් දන්ශසාේ කි  වද,  "ඉල්ලද සිටි  ශතොරතුමන් මාත  ඳැංකුව 
සාතුමව  ැත." කි ලද. ශමාතොක්:, ශේශ් ශ්තන්මාත? 

  
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔඳතුමමාතද අ   ප්ර  ් ට,  එශ මාත පිිබතුමර්  ැ ැ. මාත  

ඳැංකුශේ ඒ වදශ  :්තත  ැ ැ. විශේ - 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මාත  ඳැංකුශේ ශමාතො වද: තිශඳන්ශන්?   

 
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 ැ ැ, ඒක මාතමාත- 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
න්පි ල අවප්රමාතදණ  වීමාත උඩ, ඒ වදශ මාත  ශපොලී අනුපදත  

වැඩි කිරීමාත ි සාද අපි ු්තත විශේ  ණ වලට  වැඩිපුර ශුවන්  සිදු 

වුණු ු:ල්  ප්රමාතදණ  ශකොපමාතණ: කි ලද කි න්  මාත  ඳැංකුවට 
පුළුවන්කමාත්  ැ්ත ේ, ඇ්තත ව ශ න්මාත මාත  ඳැංකුශේ ගිණුේ 
පිිබඳාව  කවුන්ව්ත වි ්වදසා  ති න්ශන්  ැ ැ.  

 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

 ැ ැ, මාත  ඳැංකුශේ ගිණුේ පිිබඳාව වි ව්දසා  තිශඳ වද. 
මාති න්  පුළුවන් ශේවල් තිශඳ වද. මාත  ඳැංකුශවන් ඒවද 
මාති  වද. අ:ට ශ ොශවන්, අවුන්දු 51කටමාත ඒවද මාතැ ලදන් 

තිශඳන්ශන්. ඒ කි න්ශන් අප     කී :, ර     කී :, 
ඒශ් ඉතිරි  ශමාතොක්:, විශේ  විි මාත  ශ ේෂ  කී : කි   
එකන්. ශේ වසාශර් පළුවැි  කදර්තුමව අවසාන් ව  විට ඉති දසාශේ 
වැඩිමාත විශේ  විි මාත  ශ ේෂ  තිබුශණ් 018  අශප්රේල් මාතදසාශේන්. 

ඒවදන්න් තමාතන් මාති න්ශන්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , "ශේ ප්රමාතදණ  
: මාත කින් ඉ ළ ගි ද. : මාත කින් ප ළ රවද." කි ද ඔඳතුමමාතද 
කිේව්ත, ශකොපමාතණ එිබ ට ගි ද:, ශකොපමාතණ ඇතුමළට රවද: 

කි   එක මාත  ඳැංකුවට මාති න්  විධි ්  ැ ැ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොාන්. ශ:ව  අතුමන් ප්ර ්   අ න් , ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති .   
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතට එක කන්ණ් පැ ැිනලි කර 
ුැීමමාතට අව යන්. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ:ව  අතුමන් ප්ර  ්  අ න් , ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . පළුව  
අතුමන් ප්ර  ් ට එතුමමාතද ඊට වැඩි  පිිබතුමර් ශ:න්ශන්  ැ ැ. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , ''ශේලි මිරර්'' පත්රශේ තිශඳ වද, 

පසුගි  ශ:ොශළොසා් මාතදසා  තුමළ අශප් විශේ  ණ  ිලලි   38.6් 

ඳව. පසුගි  ශ:ොශළොසා් මාතදසා  ු්තතදමාත ඒක සි  ට 03ක 
වැඩිවීමාත්. ශේ ිලලි   38.6 තුමළ, ඔඳතුමමාතද කි   සාද්ක මාතත 
අශප් ණ  ඳරට එකතුම වූ ු:ල් ප්රමාතදණ  ශකොපමාතණ : කි ද ුණන් 

 :න්  ඳැරි තරමාතට ඉල්කේ ශ ො:න් ද මිි සා්සු: මාත  ඳැංකුශේ 
ඉන්ශන්?  

 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ණ  ඳර ඉ ළ  න්  එක එක ශ ේතුම 

තිශඳ වද. එක කදරණ ් තමාතන්, පසුගි  කදලශේ විශේ  ණ  
ලඳද ුන් ද අවසාථ්දවල ඒක න්පි ල්වලින් මාති   විට එ  
න්පි ශල් අනුපදත  අනුව තමාතන් මාති න්ශන්. න්පි ල අවුන්දු 
:  කට කෘත්රිමාතව තඳද ශු  ගි දමාත, එක ඉල්කමාත් ලැශඳ වද. 

ඊට පසුව න්පි ල ශවළා ශපොළ අු ට :ැේමාතදමාත, ඒ ශඩොලර් 
ප්රමාතදණ ටමාත වැඩි න්පි ල් ුණ ් ලැශඳ වද. එන්න් වැඩි 
ප්රමාතදණ කට පිිබතුමර තමාතන්, ඔඳතුමමාතද කි   කදරණ . 
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2018 ූනලි  15  

අශ ් කදරණ , පසුගි  කදලශේ ණ  ශුවන් ්ත ණ  

ුන්  සිදු ශවලද තිශඳ වද. ඒ ි සාද අපට එපමාතණ ණ  ුන්  සිදු 
වුණද. [ඳද් ද කිරීමාත්] 

 
ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
Devaluation results in extra payments.  

 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
I do not agree with that, Hon. Member, because 

devaluation does two things. One is, when you measure it 
in rupees, yes you are right that the rupee amount of debt 
increases. But the devaluation does something else. It 
makes the exports competitive and the exports increase. I 
might make one more point about devaluation.   

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
You are avoiding the question.  

 
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
No, I am not avoiding it. I have no reason to avoid it.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
You both have two different views. I think we have to 

proceed to the next Question.  

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
You have not answered my question.  

 
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
No, no. We never avoid questions. We will not do so.  
 

වයඹ පළාවත් සිදුවන ළමා අපවයෝනන : වැළැක්වීම 
வடமைல் ைொகொைத்தில் இடம்தபறும் சிறுவர் 

துஷ்பிரமயொகங்கள்: தடுத்தல் 
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13.ගු අවශ්ෝක ප්රිය්දත මහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

කදන්තද  ද ළමාතද කටුතතුම අමාතදතයතුමමි ශුන් ඇසූ ප්ර  ් - (8)  

(අ) (i) 2010 වර්ෂශේ සිට ව ඹ පළදශ්ත, පු්තතලමාත  ද 
කුන්ණෑු ල ිනසාත්්රි්කවලින් වදර්තද වූ ළමාතද 
අපශ ෝජ  සිේධින් සාංඛ්යදව ශකොපමාතණ:; 

 (ii) එමාත සිදුවීේ වදර්තද වූ ප්රදශේය   ශල්කේ 
ශකොේඨදසාවල  ේ කවශර්:; 

 (iii) එමාත සිදුවීේ සාේඳන්්ව ජදතික ළමාතද රර්ෂක 
අධිකදරි  ශු  ඇති පි වර කවශර්:; 

 (iv) ඉිනරිශේදී ව ඹ පළදත තුමළ සිදුව  ළමාතද 
අපශ ෝජ  අවමාත කිරීමාත සාා ද අමාතදතයදං   
ුැීමමාතට ඳලදශපොශරෝතතුම ව  පි වර කවශර්:; 

  න්  එතුමමි  ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

 
ைகளிர் ைற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அலைச்சலரக் மகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) 2010 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் வடமைல் 

ைொகொைத்தில் புத்தளம் ைற்றும் குருைொகல் 

ைொவட்டங்களில் பதிவொகியுள்ள சிறுவர் 

துஷ்பிரமயொக சம்பவங்களின் எண்ைிக்லக 

எவ்வளவு; 

 (ii) அந்த சம்பவங்கள் பதிவொகியுள்ள பிரமதச 

தசயலொளர் பிொிவுகளின் தபயர்கள் யொலவ; 

 (iii) மைற்படி சம்பவங்கள் ததொடர்பொக மதசிய சிறுவர் 

பொதுகொப்பு அதிகொரசலப எடுத்துள்ள 

நடவடிக்லககள் யொலவ; 

 (iv) எதிர்வரும் கொலத்தில் வடமைல் ைகொைத்தில் 

இடம்தபறும் சிறுவர் துஷ்பிரமயொகங்கலள 

குலறப்பதற்கு அலைச்சு மைற்தகொள்வதற்கு 

எதிர்பொர்க்கும் நடவடிக்லககள் யொலவ; 

 என்பலத அவர் இச் சலபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன் ? 
 

asked the Minister of Women and Child Affairs: 

(a) Will she inform this House- 

 (i) the number of child abuse incidents 
reported  from Puttalam and Kurunegala 
Districts in the North-Western Province 
from the year 2010; 

 (ii) the names of the Divisional Secretaries' 
Divisions from which the aforesaid 
incidents were reported; 

 (iii) the steps taken by the  National Child 
Protection Authority in regard to the 
aforesaid incidents; and 

 (iv) the steps expected to be taken by the 
Ministry in the future to minimize the 
incidents of child abuse that would occur in 
the North-Western Province? 

(b)    If not, why? 

 
ගු ච්දද්රානි බණ්ඩාර මහසත්මිය (කා්දතා  හසා ළමා ක යුුර 

අමාතයුරමිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொைி  பண்டொர - ைகளிர் ைற்றும் 

சிறுவர் அலுவல்கள் அலைச்சர்) 

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

ුන් කථද ද කතුමමාති ,  එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ශමාතශසාේන්. 

(අ) (i) ජදතික ළමාතද රර්ෂක අධිකදරිශේ පරිුණක :්තත 
පේ්ති  0188 වර්ෂශේ සිට රරේා කර ඇති 
ඳැවින් 0181 වර්ෂ ට අ:දළ ශතොරතුමන් ලඳදු ත 
ශ ො ැකි අතර, 0188 වර්ෂශේ සිට 0187 වර්ෂ  
:්වද ශතොරතුමන් ප ත පරිින ශේ.  
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පදර්ලිශේන්තුමව 

 

 

 

 

  

 

 

 (ii) ව ඹ පළදශ්ත සි දෙ ප්රදශේය   ශල්කේ 
ශකොේඨදසාවලට අ:දළව පැමිණිලි ලැබී ඇති අතර, 
ප්රදශේය   ශල්කේ ශකොේඨදසා මාතේටමින් ශතොරතුමන් 
ඇතුමළ්ත කර ශ ොමාතැත. 

 (iii)   

  ජදතික ළමාතද රර්ෂක අධිකදරි  ශවත ශ ොු  ව  
පැමිණිල්ශල් සාව්ාදව  අනුව විශ ේෂ ශපොලිසා ්
විමාතර්   අං  , ීමති අං  , මාතශ ෝ සාමාතදජ අං  , 
විමාතර්   අං    ද අන්තර්ජදල රශේ්ෂණ අං   
මාතඟින් විමාතර්   කටුතතුම සිදු ශකශර්. ලැබී ඇති 
සි දෙ පැමිණිලිවලට අ:දළව මූලික පි වර ශු  
ඇති අතර, ිනසාත්්රි් ළමාතද රර්ෂක ි ල්දරි, 
ිනසාත්්රි් මාතශ ෝ සාමාතදජී  ි ල්දරි  ද ප්රදශේය   ළමාතද 
රර්ෂක ි ල්දරි ශවත ශ ොු  කර ඇති 
පැමිණිලිවලින් සි  ට 41් පමාතණ පසු විපරේ 
කටුතතුම සිදු කරමින් පව ම. ීමතිමාත  
ක්රි දමාතදර්ුවලට ශ ොු  කර ඇති පැමිණිලි එමාත ීමති 
කටුතතුම අවසාන් කිරීශමාතන් පසු අවසාන් කිරීමාතට 
 ැකි ශේ.  

 (iv)  ුන් කථද ද කතුමමාති , (අ) (iv) ප්ර  ් ට අ:දළ 

පිිබතුමර දීර්  ි සාද මාතමාත ්භාගත* කර වද.  

(ර) අ:දළ ශ ොශේ. 
 

* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරවරහි ඉිනරි වකො ්: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலடயின் எஞ்சிய பகுதி : 

* Rest of the Answer tabled: 
 

 (iv)  ිනවන්ශන් සි දෙමාත :න්වන්ට එශරහිව සිදුව  අපශ ෝජ  න් 
වැළැ්වීමාතට්ත, :න්වන්ශ  රර්ෂදව ත වුන් කර, ඔවු ට 
හිතකදමි  ද ඔවුන්ශ  පූර්ණ සාංවර්්   ඇති කරමින් 
සාමාතදජ : :න්වන් පිිබඳාව සාංශේදී කිරීශේ අරුණින් "ළමාතද 
අපශ ෝජ  අවමාත කිරීමාත සාා ද ජදතික ඒකදඳේ්තද ප්රදශේය   
ළමාතද රර්ෂක ක්රි දකදරි සාැලැස්ාමාත (018 -0101)" 
ක්රි ද්තමාතක කර  අතර එමාත සාැලැස්ාමාත  ටශ්ත ව ඹ පළදත 
රවරණ  ශකශර්.  

    ප්ත ශ:මාතදපි ාදව   ද :න්වන් ඇති :ැඩි කිරීශේදී 

ශ:මාතදපි  කදර්  ාදර , ශව ස්ා ව  පරිසාර  තුමළ ළුන්ට 
ුහුණ දීමාතට සිදුව  අභිශ ෝ  ු  ද එමාත අභිශ ෝුවලට 
සාදර්ථකව ු හුණ දීමාතට ළුන් සාවිඳල ු ැන්වීමාත  ද ශතොරතුමන් 
තද් ෂණ ශමාතවලේ ඵල:දන්    ාදවිත     මාතදතෘකද 
ඔස්ාශසාේ :ැනුව්ත කිරීශේ වැඩසාට න් පැවැ්තවීමාත සාා ද 
කටුතතුම කිරීමාත, කුන්ණෑුල ිනස්ාත්රි්කශේ වැඩසාට න්  1් 
පැවැ්තවීමාත සාා ද න්පි ල් 301,111 ,් පු්තතලමාත 
ිනස්ාත්රි්කශේ වැඩසාට න් 30  ් පැවැ්තවීමාත සාා ද න්පි ල් 
80 ,111  ් පරිවදසා  ද ළමාතදර්ෂක ශසාේවද 
ශ:පදර්තශේන්තුමව මාතඟින් ශවන් කිරීමාත. 

  විවි් ශ ේතුම සාද් ක ි සාද අපශ ෝජ  ට ප්ත වීශේ ඉඩකඩ 
ඇති ළුන්  ඳු ද ුැීමමාත, එමාත ළුන්ශ  අව:ද ේ 
ත්ත්තව  වළ්වදලීමාත සාා ද ඔවුන්ශ  පවුල්  ්තිමාත්ත 
කිරීමාත අරුණු කර ුි මින් රර්ෂද සාැලසුේ (care plans) 
පරිවදසා  ද ළමාතදර්ෂක ශසාේවද ශ:පදර්තශේන්තුමව  ටශ්ත 
සාැකසීමාත. ශේ  ටශ්ත කුන්ණෑුල ිනස්ාත්රි්කශේ රර්ෂද 
සාැලසුේ 411  ් පු්තතලමාත ිනස්ාත්රි්කශේ රර්ෂද සාැලසුේ 
861  ් සාකස්ා කිරීමාතට ි  මිත . ඒ සාා ද න්පි ල් 
00,411,111ක ප්රතිපද:  ු:ල  ්ලඳද දීමාතට අශප්්ෂිත .  

  ජදතික ළමාතද රර්ෂක අධිකදරි   ටශ්ත පදසාල් ළමාතද 
රර්ෂක කමිටු පිහිටුවීමාත  ද ඒවද  ්තිමාත්ත කිරීමාත 
කුන්ණෑු ල  ද පු්තතලමාත ිනස්ාත්රි්කශේ ප්රදශේය   ශල්කේ 
ශකොේඨදසා මාතේටමින් ක්රි ද්තමාතක ශකශර්.  

  ළමාතද මිතුමන් ුේමාතද  වැඩසාට    ටශ්ත මාත්තද්රවයවලින් 
:න්වන් රර්ෂද කිරීශේ වැඩසාට න් ජදතික ළමාතද 
රර්ෂක අධිකදරි  මාතඟින් ප්රදශේය   ශල්කේ ශකොේඨදසා 
මාතේටමින් ක්රි ද්තමාතක ශකශර්. 

  කුන්ණෑු ල  ද පු්තතලමාත ිනස්ාත්රි් : ඇතුමළ්තව සි දෙමාත 
පළද්තවල ක්රි දකදරි සිවිල්  ද ස්ාශේච්ඡද සාංවි්ද , 
මාතරණද් දර සාමිති, පදසාල් සිසුන් ඇතුමළු සි දෙමාත :න්වන් ළමාතද 
අපශ ෝජ  ි වදරණ  පිිබඳා :ැනුව්ත කිරීශේ වැඩසාට න් 
ජදතික ළමාතද රර්ෂක අධිකදරි  මාතඟින් ක්රි ද්තමාතක ශකශර්. 

 
ගු අවශ්ෝක ප්රිය්දත මහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ුන් ඇමාතතිතුමමි  මාතශ  ප්ර  ් ට 

පිිබතුමන් ලඳද දීමාත පිිබඳාව ශඳශ වින් සා්තුමතිවන්ත ශව වද. 
"ශ ොාමාත ශේ :න්වන්ටන්" කි ලද කි මාත ් තිශඳ වද. එමාත ි සාද 
ුන් ඇමාතතිතුමමි ට ශමාතමාත අමාතදතයදං   ලැබීමාත පිිබඳාව මාතමාත සාතුමටු 
ශව වද.  ැඳැන්, ශේ සාංඛ්යදශල්ඛ්  :්තත ින ද ඳැදෙවදමාත 

වර්ෂශ න් වර්ෂ  පුංචි :න්වන් අපශ ෝජ  ට ල්වීශේ ප්රමාතදණ  
වැඩි වී තිශඳ  ඳව ශපීම   වද. ශේ සාා ද ඇමාතතිතුමමි ට කරන්  
ශ: ්  ැ ැ. ශේවද ඇමාතතිතුමමි  අමාතදතයදං   ාදර ුැීමමාතට 

කලින් සිදු වුණු ශේවල්. විමාතර්   කටුතතුමවලදී්ත  ේ කිසි 
පසුඳෑමාත්, එශ මාත  ැ්ත ේ මාතන්:ුදමී ත්ත්තව ් තිශඳ  ඳව 
අපට ශපීම   වද.  

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  පළුවැි  අතුමන් ප්ර  ්  
ශමාත න්. ලංකදශේමාත :න්වන්ට සිදු ව  ළමාතද අපශ ෝජ  වළ්වද 
ුැීමමාතට ඔඳතුමමි   ේ කිසි ි ර්මාතදණය ලි වැඩ පිිබශවළ් සාකසා ්

කර වද:, ඒ ශවනුශවන් අව ය කර  ීමති පේ්ති  සාපුරද 
ුැීමමාතට ඔඳතුමමි ට අව ය කර   ්ති  තිශඳ වද:, එශ මාත 
 ැ්ත ේ ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ  ්ති , ඳල  අරශු     

පදල  රජ   ටශ්ත එමාත කදර්  ඉිනරි ට සිදු කිරීමාතට 
ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද: කි ලද මාතව් විධි ට ුන් 
ඇමාතතිතුමමි ශුන් :ැ  ු න්  කැමාතතින්.  

 
ගු ච්දද්රානි බණ්ඩාර මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொைி  பண்டொர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

:න්වන්ට සිදු ව   දි කර සිදුවීේ අවමාත කර ුැීමමාතට ශේ ව  

විට්ත කටුතතුම රදශි ් රරේා කර තිශඳ වද. ශේ ව  විට ීමති  
පැ්තශතන්  ඩු වි දල සාංඛ්යදව් ශුොනු ශවලද තිශඳ වද. ඒවද 
ඉ්මාති න් අවසාන් කර ුැීමමාතට අපි විශ ේෂ අධිකරණ පේ්ති ් 

1393 1394 

[ුන් ්න්ද්රදි  ඳණ්ඩදර මාත ්තමි ] 

වර්ෂ  පු්තතලමාත කුන්ණෑුල 

2011 295 442 

2012 344 636 

2013 491 785 

2014 452 756 

2015 540 827 

2016 463 722 

2017 403 681 

වර්ෂ  පු්තතලමාත කුන්ණෑුල 

  වදර්තද වූ ළමාතද 

අපශ ෝජ  

සිේධි සාංඛ්යදව 

පි වර ශු  

අවසාන් වූ 

පැමිණිලි 

සාංඛ්යදව 

වදර්තද වූ ළමාතද 

අපශ ෝජ  

සිේධි සාංඛ්යදව 

පි වර ශු  

අවසාන් වූ 

පැමිණිලි 

සාංඛ්යදව 

2011 295 147 442 201 

2012 344 203 636 402 

2013 491 217 785 413 

2014 452 234 756 364 

2015 540 273 827 418 

2016 463 161 722 286 

2017 403 99 681 176 



2018 ූනලි  15  

ඉල්ලද තිශඳ වද. ඒ සාා ද අශප් අධිකරණ  ද ඳන්් දුදර 

ප්රතිසාංසාක්රණ ඇමාතතිතුමමි  අවසා්ථදව ලඳද ශ: වද  කි ලද 
සාා න් කරලද තිශඳ වද. අඩු ුදශන් සාති කට වතදව්ව්ත 
ිනසා්ත්රි්ක මාතේටමින් එ්  උසාදවි ් ි : සා ් කර එමාත කටුතතුම 
අවසාන් කර ුැීමමාතට ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. අපි 

ි රන්තරශ න් උ්තසාද  ුන්ශන් අශප් :න්වන්ට සිදුව  අ  ප්ත 
සිදුවීේ අවමාත කර ුැීමමාතටන්. :න්වන්ට අව ය වටපිටදව, ි : සා 
ලඳද දීමාතට තමාතන් අමාතදතයදං  ්  ැටි ට, අමාතදතයවරි   ැටි ට 

 ැමාත ත්තපර ් පදසාදමාත අපි කටුතතුම කරශු   න්ශන්.  

 

ගු අවශ්ෝක ප්රිය්දත මහසතා 
(ைொண்புைிகு அமசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතශ  ශ:වැි  අතුමන් ප්ර  ්  ශමාත න්. 

ුන් ඇමාතතිතුමමි ි , පුංචි :න්වන්ට ව: හිංසාද සා  අපශ ෝජ  

සිදුව  රමාතශේ: ුණ දව් තිශඳ වද. එක පැ්තතකින් ලිංගික 
ව ශ න් හිංසා  සිදු ව වද. තව්ත පැ්තතකින් මාතද සික ව ශ න් 
හිංසා  සිදු ව වද. ඒ වදශ මාත පීඩදවන්ට ල් ව වද. ඔඳතුමමි  

ප්ර  ්වලට උ්තතර ශ:න්  පැමිණි ි සාද මාතද කි න්  කැමාතැතින්, 
"ශේ රටට  ැවත හිේලර් පදල  ් ඕ ෑ" කි ලද පසුගි  :වසා්වල 
ුන්තර සා්වදමින් ව න්සා  මාත් කරපු ප්රකද  ්ත එ්ක ශේ පුංචි 
:න්ශවෝ භීතිකදවට ප්ත ශවලද සිටි වද. එ:ද කුඩද :න්වන්ට කවද 

ුන්  ඕ ෑ වුණදමාත කිේශේ, "ිලල්ශලෝ එ වද" කි ලද. එ:ද කෑමාත 
කවද ු්තශ්ත "ිලල්ශලෝ එ වද" කි ලද. :ැන් හිේලර් පදල  ් 
ශේ රටට ශු  එ වද කි ේින, ළමාතද ශසාොල්:දදුශවෝ විධි ට රශ ්ත 

ඳාවද ුීමවි කි ලද අේමාතලද ා  ශවලද; :න්ශවෝ ා  ශවලද. මාතමාත 
ඔඳතුමමි ට ශ ෝජ ද කර වද, ඒ පිිබඳාව :ැනුව්ත කිරීශේ 
වැඩසාට  ් රට තුමළ ක්රි ද්තමාතක කරන්  කි ලද. 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

විජ කලද මාතශ ේසාව්රන් රදජය අමාතදතයවරි  තමාතන්. 

 

ගු ච්දද්රානි බණ්ඩාර මහසත්මිය  
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சந்திரொைி  பண்டொர) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara) 

හිටපු ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද ා  ශවන්  එපද. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද 
ා  ශවන් ්ත එපද. ජ තදව ශේ ව්තමාතන් රණ්ඩුව ප්ත කර 
ු්තශ්ත ඒ භීතිකදව ි සාද තමාතන්. අශප් අතිුන් ජ දධිපතිතුමමාතද්ත, 

ුන් අුමාතැතිතුමමාතද්ත ශේ රට පදල   කර  තුමන් හිේලර් පදල  ් 
 ැවත ශේ රටට එන්ශන්  ැ ැ. අශප් ළමාතන්න් අපි රර්ෂද 
කර වද. 

 
කෘෂි කාර්මික හසා වගොවිනන රක්ෂණ මණ්ඩලවය්ද 

ලබා දු්ද ව්දින : කුුණෑගල ින්පත්රික්කය 
கைத்ததொழில் ைற்றும் கைநலச் மசலவ கொப்புறுதிச் 

சலபயினொல் வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு: குருநொகல் 

ைொவட்டம் 
COMPENSATION PAID BY AGRICULTURAL AND AGRARIAN 

INSURANCE BOARD: KURUNEGALA DISTRICT 
572/’8  

14.ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරව ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කෘෂිකර්මාත අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර  ්  - (8)   

(අ) (i) පවති  ි  ඟ  ශ ේතුමශවන් කෘෂි කදර්මික  ද 
ශුොවිජ  ර්ෂණ මාතණ්ඩලශ න් වන්ින ලඳද දුන් 
ශුොවීන් සාංඛ්යදව ශකොපමාතණ:; 

 (ii) කුන්ණෑු ල ිනසාත්්රි්කශේ එශලසා වන්ින ලඳද දුන් 
ශුොවි මාත තුමන්ශ   දමාත ශල්ඛ්   එ් එ  ්
ප්රදශේය   ශල්කේ ශකොේඨදසා  අනුව ඉිනරිප්ත 
කරන්ශන්:; 

 (iii) කුන්ණෑු ල ිනසාත්්රි්කශේ එ් එ් ශුොවි මාත තදට 
ලඳද දුන් වන්ින ු:ල ශවන් ශවන් ව ශ න් 
ශකොපමාතණ:; 

 (iv) ශමාතමාත වන්ින ලඳද දීශේදී සාලකද ඳල  ල: 
ි ර්ණද ක කවශර්:; 

   න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර)  ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

  
கைத்ததொழில் அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) நிலவுகின்ற வரட்சி கொரைைொக கைத்ததொழில் 

ைற்றும் கைநல மசலவ கொப்புறுதிச் சலபயினொல் 

இழப்பீடு வழங்கப்பட்ட விவசொயிகளின் 

எண்ைிக்லக யொது; 

 (ii) குருநொகல் ைொவட்டத்தில் இவ்வொறு இழப்பீடு 

வழங்கப்பட்ட விவசொயிகளின் தபயர்ப் 

பட்டியலல ஒவ்தவொரு பிரமதச தசயலொளர் 

பிொிவின்படி தவவ்மவறொக சைர்ப்பிப்பொரொ; 

 (iii) குருநொகல் ைொவட்டத்தில் ஒவ்தவொரு 

விவசொயிக்கும் வழங்கப்பட்ட இழப்பீட்டுத் 

ததொலக  தவவ்மவறொக எவ்வளவு; 

 (iv) மைற்படி இழப்பீடு வழங்கப்படுலகயில் 

கவனத்திற் தகொள்ளப்பட்ட அளவுமகொல்கள் 

யொலவ; 

 என்பலத அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of farmers that received 
compensation from the Agricultural and 
Agrarian Insurance Board due to the 
prevalent drought; 

 (ii) whether the list of farmers in Kurunegala 
District who received compensation in the 
above manner will be submitted separately 
on the basis of each Divisional Secretary's 
Division; 

 (iii) separately, the amount of money paid  as 
compensation to each farmer in the 
Kurunegala District; and 

 (iv) the criteria taken into consideration when 
granting the aforementioned compensation? 

(b)    If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , කෘෂිකර්මාත අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් 

මාතමාත එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ශ: වද. 

(අ) (i) 2017  ල කන්   සාා ද වන්ින ශුවීේ කළ 
ශුොවීන් සාංඛ්යදව 8 , 50කි. (: අට : සා ්අටසි  
ප සා ්ශ:කකි.) 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

 (ii) කුන්ණෑු ල ිනසාත්්රි්කශේ එ් එ් ප්රදශේය   
ශල්කේ ශකොේඨදසා අනුව වන්ින ලඳද දීේ සිදු කර 
ශ ොමාතැති අතර ශුොවිජ  ශසාේවද මාත්යසාථ්ද  
මාතේටමින් වන්ින ලඳද දීේ සිදු කර ඇත. එ ට අ:දළ 
CD තැටි ශේ සාමාතඟ  ද කර ඇති අතර එහි 
ශතොරතුමන් ි රී්ෂණ  කර  රකදර  ඇුණුමාත 

(I) මාතඟින් :්වද ඇත. (ඇුණුමාත ් භාගත* කරමි.) 

 (iii) කුන්ණෑු ල ිනසාත්්රි්කශේ එ් එ් ශුොවි මාත තදට 
ලඳද දුන් වන්ින ු:ල පිිබඳා විසාත්ර ඉ ත (ii) 
ප්ර  ් ට අ:දළ CD තැටි මාතඟින් ඇුණුමාත (I) හි 
සාා න් පරිින ි රී්ෂණ  කරුත  ැක. 

 (iv) ශමාතමාත වන්ින ලඳද දීශේදී ු:ල් අමාතදතයදං ශේ 
්රශල්ඛ් අංක DFD/Circular/2014-03  ද 
0184.80.81 ින ැති ්රශල්ඛ්ශේ සාා න් 
ි ර්ණද ක පරිින කටුතතුම කර ඇත. විසාත්ර 
ඇුණුමාත (II) මාතඟින් :්වද ඇත. (ඇුණුමාත 

්භාගත* කරමි.) 

(ර) අ:දළ  ැත. 
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරව ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතට අතුමන් ප්ර ්  අ න්  ඕ ෑ. අශප් 
ුන් ු න්ත කන්ණදතිලක ඇමාතතිතුමමාතදශුන් අතුමන් ප්ර  ් අ ලද 

වැඩ්  ැ ැ.  

 ැඳැන්, ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතට කි න්  තිශඳන්ශන් 
ශේකන්. ශේ වන්ින ලඳද දීශේදී එක එක විෂමාතතද සිදුව  රකදර  
අපි :ැ් කද.  ේ  ේ අසාද්දරණ ත්ත්තව න් අපි :ැ්කද. ුන් 
අමාතදතයතුමමාතදමාත ශේ අවසාථ්දශේදී ුන් සාාද ුැශබ් සිටි ද  ේ, අපට 
ඒක පැ ැිනලි කර ු න්  තිබුණද.  

ඒ එ්කමාත කි න්  ඕ ෑ, කෘෂිකදර්මික  ද ශුොවිජ  ර්ෂණ 
මාතණ්ඩල  ුැ . ශේ අවසා්ථදශේදී මාතමාත සි දෙශ: දශ මාත අව්ද   
ශේ කෘෂිකදර්මික  ද ශුොවිජ  ර්ෂණ මාතණ්ඩල  ුැ  ශ ොු  
කරවන්  කැමාතැතින්. අවුන්දු ුණ දවක ඉාලද, -මාතමාත ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමවට එන්  කලින් පවද, පැවැති රජ  තිබුණු 
වකවදනුශේ්ත, ශේ රජ  පැවැති වකවදනුශේ්ත- ශමාතො වද ශ ෝ 
කදරණ ් විමාතසාද ශමාතමාත ර්ෂණ මාතණ්ඩල ට අඩුමාත තරශේ 
දුරකථ  ඇමාතතුමමාත්ව්ත ුන්  ඳැ ැ. සාමාත ර ශේලදවට 
කෘෂිකදර්මික  ද ශුොවිජ  ර්ෂණ මාතණ්ඩල ට ඇමාතතුමමාත් ුැීමමාත 
සාා ද පැ  ශ:ක-තුම ් මාත න්සි ශවන්  ශව වද. සාමාත ර 
ශේලදවට ඇමාතතුමමාත් ු්තත්ත, අපි විමාතසා  ි ල්දරි දශ   මාත 
කිේවදමාත, කවුන්න් ශ ෝ "මාතමාත කි න් ේ" කි ලද phone එක cut 
කර වද.  

මාතමාත පළද්ත සාාද මාතන්ත්රීවරශ ්  ැටි ට සිටි කදලශේ මාතමාත 

ශපෞේුලිකව එමාත ර ත  ට ගි   අවසාථ්ද අ න්තන්; අප්රමාතදණන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි ඉිනරිශේදී Consultative Committees 
රරේා කර වද. අ: ඇමාතතිතුමමාතද්ත ශමාතතැ   ැති ි සාද, ශේ කන්ණු 
එතැ දී ුන්  පුළුවන්. අපි එශ මාත කරු.  

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරව ේ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரமசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

කෘෂිකදර්මික  ද ශුොවිජ  ර්ෂණ මාතණ්ඩල  ුැ  මීට වඩද 
සි දෙශ: දශ  අව්ද   ශ ොු ශවන්  ඕ ෑ  කි   එක මාතමාත 
ශේ අවසා්ථදශේදී සාා න් කර වද. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. ශ:ව  වට . 
 

ිනගම්පතන රක්ෂිත වනා්දතරය  කුු බැහසැර 
කිරීම : වැලැක්වීම 

திகம்பத்தன பிரமதசத்தில் குப்லபகள் குவித்தல்: 

தடுத்தல் 
 GARBAGE DUMPING IN DIGAMPATHAN FOREST RESERVE: 

PREVENTION 
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2. ගු ිනව්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා (ගු වරෝහිණී කුමාරි 

විවජ්රත්න මහසත්මිය වවනුව   
     (ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன - ைொண்புைிகு (திருைதி) 

மரொஹினி குைொொி விமஜரத்ன சொர்பொக) 

     (The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of The Hon. 
(Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ 
ප්ර  ්  - (8)  

(අ) (i)  :ඹුල්ල, ිනුේපත  ප්රශේ ශේ ර්ෂිත 
ව දන්තර ් පිහිටද තිශඳ  ඳව්ත; 

 (ii) ප්රශේ ශේ පළද්ත පදල  ර ත  විසින් එමාත 
සාථ්ද  ට කුණු ඳැ ැර කර  ඳව්ත; 

 (iii) කුණු ඳැ ැර කිරීමාත ශ ේතුමශවන් ප්රශේ ශේ ව  
අලින් ශමාතමාත සාථ්ද ශේ ි තර ු ැවශසා  ඳව්ත;  

 (iv) එහි ර දර ශ ොමාතැති අවසාථ්දවල එමාත අලින් අවට 
ුේමාතද වලට කඩද වින  ඳව්ත; 

 එතුමමාතද :න්ශන්:? 

(ර) මිි සුන්ශ   ද අලින්ශ  රර් ෂදව සාා ද ශමාතමාත 
සාථ්ද  ට කුණු ඳැ ැර කිරීමාත  ැවැ්තවීමාතට අමාතදතයදං   
ුනු ලඳ  පි වර කවශර්:  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට 
:න්වන්ශන්:? 

(ඇ) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 
ைொகொை சலபகள், உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விலளயொட்டுத் 

துலற அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) தம்புள்ள, திகம்பத்தன பிரமதசத்தில் பொதுகொப்பு 

வனதைொன்று அலைந்துள்ளது என்பலதயும்; 

 (ii) பிரமதசத்திலுள்ள உள்ளூரொட்சி நிறுவனத்தி 

னொல் இந்த இடத்தில் குப்லபகள் குவிக்கப் 

படுகின்றன என்பலதயும்; 

 (iii) குப்லபகள் குவிக்கப்படுவதன் கொரைைொக 

பிரமதசத்திலுள்ள கொட்டு யொலனகள் இவ் 

விடத்தில் அடிக்கடி நடைொடுகின்றன என்ப 

லதயும்;  

 (iv) இங்கு உைவு இல்லொதமபொது இந்த யொலனகள் 

சுற்றுப்புறக் கிரொைங்களுக்குள் 

பிரமவசிக்கின்றன என்பலதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

1397 1398 

[ුන් ු න්ත කන්ණදතිලක මාත තද] 

————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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(ஆ) ஆதைனில், ைனிதர்களினதும் யொலனகளினதும் 

பொதுகொப்புக் கருதி இவ்விடத்தில் குப்லபகள் குவிக்கப் 

படுவலத நிறுத்த அலைச்சு மைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்லககள் யொலவ என்பலத அவர் இச்சலபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils, Local 
Government and Sports: 

(a) Is he aware that- 

 (i) whether a forest reserve is located in 
Digampathana, Dambulla; 

 (ii) the local government institutions of the area 
dump garbage in aforesaid place; 

 (iii) the wild elephants of the area constantly 
roam in aforesaid  locale by reason of 
garbage dumping; and 

 (iv) aforesaid elephants storm into neighbouring 
villages when no food is found in 
aforementioned site? 

(b) Will he inform this House, as to what  measures 
would be taken by the Ministry  to prevent 
dumping of garbage in aforesaid site in support of  
the safety of both the humans and the elephants ? 

(c) If not, why? 

 
ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 

ුන් කථද ද කතුමමාති , පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද 

අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ්භාගත* 
කර වද. 

 
* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ඔේ. 

 (iv) ඔේ. 
 

(ර) කසාළ ඳැ ැර කිරීමාත විධිමාත්ත කිරීමාත සාා ද :ැ ටමාත්ත ශමාතමාත අමාතදතයදං   

මාතඟින්  දන්ත්රිකව ශකොේශපෝසා්ේ ි ෂප්ද:   කිරීමාත පිණිසා ජපද ශේ 

ි ෂප්දිනත කවෂිමාතද ශකොේශපෝසා්ේ  න්ත්ර  ් :ඹුල්ල ිනුේපත  

ප්රශේ ශේ ස්ාථදපිත කිරීමාතට කටුතතුම ශ ො:ද ඇති අතර, ඒ සාා ද 

ශුොඩ ැඟිල්ල ඉිනකිරීශේ ශකොන්ත්රද්තතුමව: ප්ර:ද   කර ඇති අතර, 
ඉිනරි මාතදසා 13ක කදල  තුමළ ඉිනකිරීේ අවසාන් කිරීමාතට ි  මිත . 

ශමාතමාතඟින් ින කට ශමාතට්රි  ්ශටොන් 51  ්ශකොේශපෝස්ාේ සාැකසීමාත සාා ද 

ශ ො:ද ුත  ැකි අතර ඉිනරි මාතදසා කිහිප  තුමළ ශකොේශපෝස්ාේ 

ි ෂප්ද:   රරේා කිරීමාතට: ඳලදශපොශරෝතතුම ශේ. ඊට සාමාතුදමීව 

ව ජීවී අමාතදතයදං ශේ අනුග්ර ශ න් අලිවැට් ඉිනකිරීමාත :ැ ටමාත්ත 

අවසාන් කර ඇත. 

(ඇ) අ:දළ ශ ොශේ. 

්ම්පත වකො ්ප මිල ා ර්ශ්කය : වවන්පවීවම් 
ප්රිනශ්තය 

தைொத்தப் பங்கு விலலச் சுட்தடண்: ைொற்ற ைலடந்த 

சதவீதம்  
 ALL SHARE PRICE INDEX: PERCENTAGE OF CHANGE 
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4.  ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා (ගු උා ය ප්රභාත් ගම්ම්දිළල 
මහසතා වවනුව   

      (ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச - ைொண்புைிகு உதய பிரபொத் 

கம்ைன்பில சொர்பொக) 

      (The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. 
Udaya Prabhath Gammanpila) 

ු:ල්  ද ජ මාතද්ය අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර  ්  - (8)  
 

(අ) (i) 2016.12.31 ින ට සාමාතසාත් ශකොටසා ්මිල :ර් කශේ 
අු  කවශර්:; 

 (ii) 0184.80.38 සා  0185.80.38 ින ට සාදශප්්ෂව, 
0186.80.38 ින ට සාමාතසාත් ශකොටසා ්මිල :ර් කශේ 
අු  ශකොපමාතණ ප්රති ත කින් ශව සා ්වී තිශබ්:; 

 (iii) 2016 වර්ෂ  තුමළදී ශුේ් විශේය   මිලදී ුැීමේවල 
අු  ශකොපමාතණ:; 

  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 

 
நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  2016.12.31  ஆம் திகதியிலுள்ளவொறு தைொத்த 

பங்கு விலலச் சுட்தடண்ைின் தபறுைதி 

யொததன்பலதயும்; 

 (ii) 2014.12.31 ைற்றும்  2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு 

ஒப்பீட்டளவில், 2016.12.31 ஆம் திகதிக்கு தைொத்த 

பங்கு விலலச் சுட்தடண்ைின் தபறுைதி 

எத்தலன சதவீதத்தினொல் ைொற்றைலடந்துள்ள 

ததன்பலதயும்; 

 (iii )  2016 ஆம் ஆண்டில் மதறிய தவ ிநொட்டு 

தகொள்வனவுகளின் தபறுைதி எவ்வளதவன்ப 

லதயும்; 

 அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்மறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the value of All Share Price Index by 
31.12.2016; 

 (ii) from which percentage the All Share Price 
Index has changed by 31.12.2016 in 
comparison to 31.12.2014 and 31.12.2015; 
and 

 (iii) the value of net foreign purchases within the 
year 2016? 

(b) If not, why? 

1399 1400 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ු:ල්  ද ජ මාතද්ය අමාතදතයතුමමාතද 

ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර ්  ට පිිබතුමර ්භාගත* කර වද. 
 
* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2016.12.31 ින ට සාමාතස්ාත මිල :ර් කශේ අු  ඒකක 

6,00 .0කි. 

 (ii) 2015 සා  0186 වර්ෂ රරේාශේදී 0186.80.38 ින ට 
සාදශප්්ෂව සාමාතස්ාත ශකොටස්ා මිල :ර් ක  ශව ස්ා වීශේ 
ප්රති ත න් ප ත පරිින ශේ. 

 (iii) වසාර 0186 තුමළ වදර්තද වූ ශුේ් විශේ  මිලදී ු ැනුේ ප්රමාතදණ  
ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් මිලි   04කි. 

(ර) පැ  ශ ො ඟී. 
 

වාරිමාර්ග ප්රින්ං්පකරණය: කිලිවනොච්ිකය 
ින්පත්රික්කය 

நீர்ப்பொசனத் திட்டங்களின் புனரலைப்பு: கிளிதநொச்சி 

ைொவட்டம் 
RESTORATION OF IRRIGATION SYSTEMS: KILINOCHCHI 

DISTRICT 
 

416/’8  
 

7. ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
    (ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ 
ප්ර  ්  - (8)  

 

(අ) කිලිශ ොච්චි  ිනසාත්්රි්ක  තුමළ 89 3 වර්ෂ  ව විට තිබූ,

 (i) වදරිමාතදර්ු සාංඛ්යදව; 

 (ii)  කුඩද වැේ, අුණු සා  ඇළ මාතදර්ු සාංඛ්යදව; 

 (iii) අසාව්ේ:  ල: ශුොවිිලේ ප්රමාතදණ ; 

  ශකොපමාතණ:  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට 
:න්වන්ශන්:?

(ර) (i)  1983 සිට 0119 වර්ෂශේ ුත:මාත  ත්ත්තව  ි මාත 
ව ශත් වදරිමාතදර්ු, වැේ, අුණු සා  ඇළ මාතදර්ු 
ප්රතිසාංසාක්රණ  සාා ද ශවන් කර  ල: ු :ල; 

 (ii)  ුත:මාත  ත්ත්තව  ි මාත වීශමාතන් පසු 0185 වර්ෂ  
:්වද, සාමාතසාත් වදරිමාතදර්ු, වැේ, අුණු සා  ඇළ 
මාතදර්ු ප්රතිසාංසාක්රණ ට රජ  විසින් ශවන් කර  
ල: ු :ල; 

 එ් එ් වර්ෂ  අනුව ශකොපමාතණ:  න් ්ත එතුමමාතද ශමාතමාත 
සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ඇ) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 

 ைொகொை சலபகள், உள்ளூரொட்சி ைற்றும் விலளயொட்டுத் 

துலற அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) 1983 ஆண்டளவில் கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தினுள் 

கொைப்பட்ட, 

 (i )  நீர்ப்பொசனங்களின் எண்ைிக்லக; 

 ( i i )  சிறு குளங்கள், அலைக்கட்டுகள், கொல்வொய் 

களின் எண்ைிக்லக; 

 (iii )  அவற்றின் மூலம் பயிர்தசய்லக மைற்தகொள்ளப் 

பட்ட விவசொய நிலங்களின் அளவு; 

 எவ்வளதவன்பலத அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i )  1983 முதல் 2009  ஆம் ஆண்டில் யுத்தம் 

முடிவலடயும் வலர நீர்ப்பொசனங்கள், குளங்கள், 

அலைக்கட்டுகள், கொல்வொய்கலள புனரலைப் 

பதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட பைத்ததொலக ஆண்டு 

வொொியொக எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (ii )  யுத்த நிலவரம் முடிவலடந்த பின்னர் 2015 ஆம் 

ஆண்டு வலர ஒட்டுதைொத்த நீர்ப்பொசனங்கள், 

குளங்கள், அலைக்கட்டுகள், கொல்வொய்களின் 

புனரலைப்புக்கொக அரசொங்கத்தினொல் ஒதுக்கப் 

பட்ட பைத்ததொலக ஆண்டு வொொியொக 

எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 அவர் இச்சலபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

 

இ) இன்மறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Provincial Councils, Local 
Government and Sports: 

 

(a) Will he inform this House in relation to the 
Kilinochchi  District by the year 1983 - 

 (i) the number of irrigation systems that had 
existed; 

 (ii) the number of small-scale tanks, anicuts 
and canals that had existed; and 

 (iii) the extent of lands that had been brought 
under cultivation?  

(b) Will he also inform this House, separately, on per 
year basis - 

 (i) from year 1983 until the war situation had 
ended in 2009, the amount of money that 
had been allocated for restoration of 
irrigation systems, tanks, anicuts and 
canals; and   

 (ii) from the time the war situation ended until 
year 2015, the total amount of money the 
Government had allocated for the 
restoration of irrigations systems, tanks, 
anicuts and canals?  

(c) If not, why? 
 
ුන් කථද ද කතුමමාති , ශේ ප්ර  ්  අ   ුමාතන්මාත, මාතට 

ඔඳතුමමාතදශුන් අ න්  කදරණ ් තිශඳ වද. ශේක, මාතමාත ඊශේ 

 ඟපු ප්ර  ් ට සාමාතද  වූ ප්ර  ් ්.   

1401 1402 

[ුන් විමාතල් වීරවං  මාත තද] 

වසාර ඉ ළ/ප ළ  ෑමාත 

2014.12.31ට සාදශප්්ෂව 0186.80.38ට ශව සා (14.7)% 

2015.12.31ට සාදශප්්ෂව 0186.80.38ට ශව සා (9.7)% 
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ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ: සි දෙ වැඩ කටුතතුම ප්රමාතද: ශවලදන් 

තිශඳන්ශන්. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතට ශපොඩි අවසා්ථදව් ශ:න්  ශේ 

ුැ  අ න් . ඔඳතුමමාතදට වුකීමාත් තිශඳ වද, ශේ මාතශ  වරප්රසාද: 
ප්ර  ් ්.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
වරප්රසාද: ප්ර ්  ් තිශඳ වද  ේ  ඇවිල්ලද කථද කරන් .  
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

මාතමාත පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවරශ ්  ැටි ට ශේ ප්ර  ්  අසාද 
තිශඳන්ශන් මාත්යමාත රජශේ වදරිමාතදර්ු අමාතදතයවර දශුන්.  ු්ත 
මාතට - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශේ ශේලදශේ ඒ ුැ  අ න්  ඳැ ැ, ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . 

ඔඳතුමමාතද  ශේ ු ැ  මාතට උශේ කි න්  තිබුණද ශන්.  
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

මාතට ශේක විසාාලද ශ:න් . 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
:ැ ටමාත්ත සාාදශේ කටුතතුම ප්රමාතද: ශවලද තිශඳන්ශන්. අ: 

වැ:ු්ත ප ්ත ශකටුේපත් විවද: ට තිශඳ වද. 

ුන් ු න්ත කන්ණදතිලක මාතැතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද එමාත ප්ර ්  ට 
පිිබතුමර සාාදුත කර වද:? 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද 

අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර සාාදු ත 
කර වද. ුන් කථද ද කතුමමාති , පළුවැි  වටශේදී ශමාතමාත ප්ර ්   
අ  ශකොට, ශමාතතුමමාතද සිටිශේ  ැ ැ. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔඳතුමමාතද සිටිශේ  ැ ැශන්, ප්ර ්   අ  ශකොට. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

ඒක  රි.  ු්ත ශේ අ   ප්ර  ් ට උ්තතර ්  ැ ැශන්, 

ුන් කථද ද කතුමමාති . 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
:ැන් අ න්  ඳැ ැශන්. ඔඳතුමමාතද ඔශ ොමාත අසාද් දරණ ශවන්  

එපද. 
 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

මාතමාත ුන් ු න්ත කන්ණදතිලක මාතැතිතුමමාතදශුන් ශ ොශවන්, ශේ 
ප්ර  ්  අ න්ශන්. මාතමාත ශේක අ න්ශන් ුන් ඇමාතතිතුමමාතදශුන්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශේක ුන් සාාදව්. ශමාතහි සාථ්දවර ි ශ ෝු තිශඳ වද; 

රමාතශේ: ් තිශඳ වද. ඔඳතුමමාතද බුේධිමාත්ත පුේුලශ ්. ඒක ි සාද 
ශේ ුැ  ශ්තන්ේ ුන් . :ැන් ඒ ප්ර ්   අ න්  ඳැ ැ. :ැන් 
ප්ර  ්වල ශ:ව  වට . 

 

ගු ආර්. එම්. පද්ම උා යශ්ා්දත ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு  ஆர். எம். பத்ை உதயசொந்த குைமசகர) 

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

මාතමාත අ න්ශන් ඔඳතුමමාතදශුන්. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , පළද්ත සාාද, පළද්ත පදල  සා  ක්රීඩද 

අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර ්  ට පිිබතුමර ්භාගත* 
කර වද. 

 
* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇුණුේ අංක 18** මාතඟින් :්වද ඇත. 

 (ii) උතුමන් පළද්ත ප්ර්ද  ශල්කේ එවද ඇති ශතොරතුමන්වලට 
අනුව ශමාතමාත ප්ර ්  ට අ:දළ පිිබතුමන් මාත්යමාත රජශේ 
කෘෂිකර්මාත අමාතදතයදං   ටශ්ත පදල   ව  ශුොවිජ  
සාංවර්්  ශ:පදර්තශේන්තුමශවන් ලඳද ුත ුතතුම ඳව :න්වද 
ඇත. 

 (iii) 2009 වසාශරන් පසු වූ වුද කටුතතුම පිිබඳා ශතොරතුමන් 
ඇුණුේ අංක 10** මාතඟින් :්වද ඇත. 

(ර) (i) 2008-2009 වර්ෂවල ඇති වූ ුත: වදතදවරණ  ශ ේතුමශවන් 
වදරිමාතදර්  ු ශ:පදර්තශේන්තුමවට අ ්ත ශල්ඛ්  වි දල 
ප්රමාතදණ  ්වි ද  ට ප්ත වි . තව:, එමාත ලි කි විලි  ැවත 
ලඳද ුත  ැකි මාතදර්ු : :් ට ශ ොතිබුණි. එඳැවින් 89 3 
වර්ෂශේ සිට 0119 වර්ෂ  :්වද පැවති ුත:මාත  ත්ත්තව  
ි මාත ව ශත  ් වදරිමාතදර්ු, වැේ, අුණු සා  ඇළ මාතදර්ු 
ප්රතිසාංස්ාකරණ  සාා ද ශවන් කර  ල: ු:ල් පිිබඳා 
ශතොරතුමන් : ලඳදු ත ශ ො ැක. 

 (ii) ඇුණුේ අංක 13** මාතඟින් :්වද ඇත. 

(ඇ) අ:දළ ශ ොශේ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර  ් අංක   -440/'8 - (8), ුන් ජ න්ත සාමාතරවීර මාත තද. 
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————————— 
**  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
**    நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , ුන් ජ න්ත සාමාතරවීර මාතන්ත්රීතුමමාතද 
ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර ්   අ  වද. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාත දමාතදර්ු  ද මාතදර්ු සාංවර්්  
අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතමාත එමාත ප්ර ්  ට පිිබතුමන් දීමාත සාා ද සාති 
ශ:කක කදල ් ඉල්ලද සිටි වද. 

 
ප්රශ්පනය මුර ිනනකීප ඉිනරිපත් කිරීම  නිවයෝග කරන ලීප. 
வினொலவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

නාිනක හසා පළාත් පා්ල් ්ඳහසා බඳවාගත් ගුුවු්ද: 
වි්පතර 

மதசிய ைற்றும் ைொகொைப் பொடசொலலகளுக்கு 

ஆட்மசர்க்கப்பட்ட ஆசிொியர்கள்: விபரம் 

TEACHERS RECRUITED TO NATIONAL AND PROVINCIAL 
SCHOOLS: DETAILS 
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11.  ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා (ගු ඉ්දිනක අනුුද්ධා 
වහසේරත් මහසතා වවනුව   

        (ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச - ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த 

மஹரத் சொர்பொக) 

       (The Hon. Wimal Weerawansa on behalf of the Hon. 
Indika Anuruddha Herath) 

    අ්යදප  අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඇසූ ප්ර ්   - (8)  

(අ) (i) ිනවන්ශන් ඇති ුළු රජශේ පදසාල් සාංඛ්යදව 
ශකොපමාතණ:; 

 (ii) ිනවන්ශන් ඇති ුළු ජදතයන්තර පදසාල් සාංඛ්යදව 
ශකොපමාතණ:; 

 (iii) 2015, 0186 සා  0187 වර්ෂවලදී ිනවන්ශන් ජදතික 
පදසාල් සාා ද ඳාවදු ්ත ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව  වර්ෂ  
අනුව ශකොපමාතණ:; 

 (iv) 2015, 0186 සා  0187 වර්ෂවලදී ිනවන්ශන් ඇති 
පළද්ත පදසාල් සාා ද ඳාවදු ්ත ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව 
 වර්ෂ  අනුව ශකොපමාතණ:; 

 (v) 2016 වර්ෂශේ පළු ාදු   තුමළ ඳදහිර  ද 
අායන්තර ඇුයීේ පේ්ති මාතඟින් ඇුයීමාතට ල  ්
කළ ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව ශකොපමාතණ:; 

 (vi) 0186 අ වැශ න් ග්රදමී   ද ප්රදශේය   පදසාල්වල 
ගුන් ි ල ි වදසා/ විශේකදු දර සාථ්දපිත කිරීමාත 
ශවනුශවන් ශවන් කළ ු :ල  ශකොපමාතණ:; 

 (vii)  එමාත වයදපෘතශේ වර්තමාතද  ප්රුති  කවශර්:; 

  න්  එතුමමාතද ශමාතමාත සාාදවට :න්වන්ශන්:? 

(ර) ශ ොඑශසාේ  ේ, ඒ මාතන්:? 
 
கல்வி அலைச்சலரக் மகட்ட வினொ: 
(அ) (i) நொட்டிலுள்ள தைொத்த அரசொங்க பொடசொலல 

களின் எண்ைிக்லக எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (ii) நொட்டிலுள்ள தைொத்த சர்வமதச 

பொடசொலலகளின் எண்ைிக்லக 

எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (iii) 2015, 2016 ைற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

நொட்டிலுள்ள மதசிய பொடசொலலகளுக்கு 

ஆட்மசர்க்கப்பட்ட ஆசிொியர்களின் எண்ைிக்லக 

ஆண்டு அடிப்பலடயில் எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (iv) 2015, 2016 ைற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் 

நொட்டிலுள்ள ைொகொை பொடசொலலகளுக்கு 

ஆட்மசர்க்கப்பட்ட ஆசிொியர்களின் எண்ைிக்லக 

ஆண்டு அடிப்பலடயில் எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (v) 2016 ஆம் ஆண்டின் முதல் பகுதியினுள் 

தவளிவொொி ைற்றும் உள்வொொி ைதிப்பீட்டு 

முலறலையின் ஊடொக ைதிப்பீட்டுக்கு உட்படுத் 

தப்பட்ட ஆசிொியர்களின் எண்ைிக்லக எவ்வள 

தவன்பலதயும்; 

 (vi) 2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன வரவு தசலவுத் 
திட்டத்தின் மூலம் கிரொைிய ைற்றும் பிரொந்திய 
பொடசொலலகளில் ஆசிொியர் பைிைலனகள்/
ஓய்வலறகலள நிறுவுவதற்கொக ஒதுக்கப்பட்ட 

நிதி எவ்வளதவன்பலதயும்; 

 (vii) மைற்படி கருத்திட்டத்தின் தற்மபொலதய 

முன்மனற்றம் யொததன்பலதயும்; 

 அவர் இச்சலபயில் அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) இன்மறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total number of government schools in 
the island;  

 (ii) the total number of international schools in 
the island;  

 (iii) the number of teachers recruited for 
national schools in the years of 2015, 2016 
and 2017, according to each year;  

 (iv) the number of teachers recruited for 
provincial schools in the years of 2015, 
2016 and 2017, according to each year;  

 (v) the number of teachers appraised from the 
external and internal appraisal systems in 
the first half of year 2016;  

 (vi) the amount of money allocated to establish 
teachers’ quarters / rest rooms in rural and 
regional schools from the 2016 Budget; and 

 (vii) the present progress of the project?  

(b) If not, why?  
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , අ්යදප  අමාතදතයතුමමාතද ශවනුශවන් මාතද 

එමාත ප්ර  ් ට පිිබතුමර ්භාගත* කර වද. 
 

* ්භාවම්්ය මත තබන ලා  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட விலட : 

* Answer tabled: 

1405 1406 
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(අ) (i)    10,894කි. 

 (ii)      265කි. 

 (iii)   
 
 

 

 

 

 (iv)   

 

 

 

 
 

  

 (v)  ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව 830,9 4කි. (එ්ල්ෂ තිස්ාශ:: ස්ා 
 වසි  අසූ තරකි) 

 (vi) න්පි ල් මිලි   0,0 9.150 

 (vii) ඔේ. 

   "ළඟමාත පදසාල ශ ොාමාත පදසාල" වයදපෘති   ටශ්ත කදර්  න් 
004  ් රරේා කර ඉන් 838  ් 018 .13.38 ින  ව විට 
අවසාන් කර ඇත. ශේ :්වද ශමාතමාත කදර්  න් සාා ද මිලි   
869  ්වි :ේ :රද ඇත. 

(ර) අ:දළ ශ ොශේ. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට සා්ථදවර ි ශ ෝු අංක 07 (0)  ටශ්ත ප්ර  ් , ුන් 

ඩ ලසා් ශේවද න්:ද මාතන්ත්රීතුමමාතද. එතුමමාතද එකඟ වුණද, අ: ින  
ශේලදව ඉතිරි කර ුැීමමාත සාා ද එ  ශ ට ින ශේ ඉිනරිප්ත 
කරන් .  

ඊළඟට අමාතදතයදං  ි ශේ: , අග්රදමාතදතයතුමමාතද සා  ජදතික 
ප්රතිප්තති  ද රර්ිකක කටුතතුම අමාතදතයතුමමාතද. 

 

": ි ේශ ෝර්් ටන්ේසා්" පුව්ත ප්ත වදර්තදව   
අග්රදමාතදතයතුමමාතද සා  ජදතික ප්රතිප්තති  ද 
රර්ිකක කටුතතුම අමාතදතයතුමමාතදශ  ප්රකද   

“ நியூமயொர்க் லடம்ஸ்” பத்திொிலக 

அறிக்லக : பிரதை அலைச்சரும் மதசிய 

தகொள்லககள் ைற்றும் தபொருளொதொர 

அலுவல்கள் அலைச்சருைொனவொின் கூற்று  
 "THE NEW YORK TIMES" REPORT: STATEMENT BY 

PRIME MINISTER, MINISTER OF NATIONAL POLICIES 
AND ECONOMIC AFFAIRS 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා (අග්රාමාතයුරමා ්හස නාිනක 
ප්රිනපත්ින හසා ආර්කයක ක යුුර අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அலைச்சரும் மதசிய 

தகொள்லககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அலைச்சரும்) 

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

ුන් කථද ද කතුමමාති ,  ේඳන්ශතොට වරද  පිිබඳාව පසුගි  

ින  ": ි ේශ ෝර්් ටන්ේසා්" පුව්ත පශ්ත පළ වූ වදර්තදව් 

සාේඳන්්ශ න් ජ තදව අතර්ත, මාතද්ය අතර්ත වි දල කථද ඳ ් 

ඇති වුණද. ශේ සාේඳන්්ව ශමාතමාත ුන් සාාදව ඉිනරිශේ කන්ණු 
කිහිප ් පැ ැිනලි කිරීමාත සුදුසු  ැන් මාතද කල්ප ද කළද.  

 ේඳන්ශතොට වරද  ඉිනකිරීමාත සාා ද මාතහින්: රදජප්ෂ 
රණ්ඩුව විසින් ශඩොලර් මිලි   8,301ක ණ  ු:ල් චී ශ න් 

ු්තතද.  ු්ත වරද ට  ැේ ශුන්වද ුන්   ්ති ් ශ්රී ලංකද 
වරද  අධිකදරි ට ශ ෝ ශ්රී ලංකද රණ්ඩුවට තිබුශණ්  ැ ැ. 

2015 ජ දධිපතිවරණ අවසා්ථදව ව  විට ශමාත  වි දල 

ප්ර  ් ්ව තිබුණද.  ැේ එන්ශන්  ැති වරද ්  :න්  ලඳදු්ත 
ශේ ණ  කන්:රදව ශුවන්  රජ ට ර:ද මාත් තිබුශණ්  ැ ැ. 
ශමාතමාත ණ  ශුවීමාත වි දල ප්ර ්  ්ව තිබුණද. වරදශ න් කිසිමාත 

ර:ද මාත් ලැබුශණ්  ැ ැ. සිදු වුශණ් තව තව්ත පදඩු වුණු එකන්. 
ශේ ඳර ශකොළඹ වරද ට කර ු න්  සිදු වුණද. 0188 සිට ශේ 
:්වද  ේඳන්ශතොට වරදශේ පදඩුව න්පි ල් ිලලි   47න්. රටට 

ඉතද අහිතකර ශමාතමාත වරද  ප්ර  ් ට විසාඳුමාත් ශසාවීමාත    පදල  
රජශේ මාතැතිවරණ ශපොශරොන්දුව් : වුණද. 

අපට තිබුශණ් ශතෝරද ුැීමේ ශ:කන්. එක්, ශේ ණ  ගිවිසුමාත 
ීමති විශරෝධී ඳවට  මරණ  කරලද ඉිනරි කටුතතුම කර  එකන්. 

අශ ් විකල්ප  වුශණ් චී  රජ  සාමාතඟ සාදකච්ඡද කිරීමාතන්. අපි 
ප්රුඛ්්තව  දුන්ශන් චී  රජ  සාමාතඟ සාදකච්ඡද කරලද විසාඳුමාත් ලඳද 
ුැීමමාතටන්.   

ුන් කථද ද කතුමමාති , අප රජ  ඳල ට ප්ත වූ ව දමාත ශමාතමාත 
ප්ර  ්  විසාඳීමාත පිිබඳා සාදකච්ඡද රරේා කළද. සුදු අලිශ ්ව තිබූ 
වරදශ න් ප්රශ ෝජ  ් ුත  ැකි රකදර ්ත, මාත ද ණ  

කන්ශ:න් ි : සා් වි   ැකි රකදර ්ත අපි සාදකච්ඡද කළද. 
ජ දධිපතිතුමමාතද්ත පළුව චී  රජ  සාමාතඟ සාදකච්ඡද කළද. ඊට පසුව 
මාතමාත්ත, ි මාතල් සිරිපදල : සිල්වද ඇමාතතිතුමමාතද්ත, මාතලි් සාමාතරවිරමාත 

ඇමාතතිතුමමාතද්ත ඇතුමළු ඇමාතති කණ්ඩද මාත චී  රජ  සාමාතඟ ශේ 
පිිබඳාව බීජිං නුවරදී සාදකච්ඡද කළද. ශේ සාේඳන්්ශ න් චී ශේ 
අුමාතැතිතුමමාතද්ත, චී ශේ ජ දධිපතිතුමමාතද්ත ුණ ුැසුණද. 

අප රජශේ මාතත  වූශේ, වරදශේ ශමාතශ ුතේ රදජය - ශපෞේුලික 
 වුල්කදරි්තව සාමාතදුමාතකට පැවරීමාත තුමිබන් ණ  ඳරින් ි : සා ්

වීමාත්ත,  ේඳන්ශතොට වරද  ලදා ලඳ ,  ැේ ශුන්වද ුත  ැකි 
වරද ් ඳවට ප්ත කිරීමාත්ත . අප රජ  ශමාතමාත සා්ථදවරශේ ිනුටමාත 
රැඳී සිටි ද. ශමාතමාත සාථ්දවර  සාා ද චී  රජශ න් කිසිදු පීඩ  ් 

එල්ල ශ ොවූ ඳව මාතද වු කීශමාතන් ප්රකද  කර සිටි වද. There, we 
had no pressure. We had many options and we could have 
followed whatever we wanted.  

චී  රජශ න් කළ ඉල්ලීමාත වූශේ වරද  ශමාතශ ුතේ කටුතතුම 
සාා ද පළුශවන් චී  සාමාතදුේවලින් ශ ෝජ ද කැාව  ශලසාන්. ඒ 

අනුව චී  සාමාතදුේවලින් විවෘත ශ ෝජ ද කැාවනු ලැබුවද. අප 
ශවත ලැබුණු ශ ෝජ ද අතරින්  වඩද්තමාත වදසි:ද ක ශ ෝජ දව 
වූශේ ්න් ද මාතර්්න්ේ ශපෝර්ේ ශ ෝල්ඩිං සා ් සාමාතදුමාත විසින් 

ඉිනරිප්ත කර  ල: ශ ෝජ දවන්. එතැ දී ශ ෝජ ද කශළේ ශේ 
ප්රශේ ශේ කර්මාතදන්තකරණ ් ඇති කරලද,  ැේ කැාවද ශු  
ශේ වරද  ලදා:ද ක ශලසා : කශ න් පසුව ශුි   න් න්. ඒ 
 ්ති  ශේ සාමාතදුමාතට තිබුණද. ශඩොලර් මිලි   එ්: සා් අසූවක 

රශ ෝජ  කට ඔවුන් එකඟ වුණද.  චී  ජ දධිපතිතුමමාතද්ත, චී  
රජ ්ත ශේ සාේඳන්්ව පූර්ණ එකඟතදව පළ කළද. ඒ අනුව ්න් ද 
මාතර්්න්ේ ශපෝර්ේ ශ ෝල්ඩිං සා් සාමාතදුමාත  ද ශ්රී ලංකද වරද  

අධිකදරි  එ්ව පිහිටුවනු ලඳ  සාමාතදුමාත්  ටශ්ත  ේඳන්ශතොට 
වරදශේ ශමාතශ ුතේ කටුතතුම සිදු කිරීමාත සාා ද අමාතදතය මාතණ්ඩල 
අනුමාතැති  මාතත 0186 ශ:සාැේඳර් 1 ව  ින  ගිවිසුමාතකට ඇතුමළ්ත 

වුණද. ඒ අනුව ්න් ද මාතර්්න්ේ ශපෝර්ේ ශ ෝල්ඩිං සා් සාමාතදුශමාතන් 

1407 1408 

වර්ෂ  ඳාවදු්ත ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව 

2015 1,151 

2016 2,421 

2017 2,606 

එකතුමව 6,178 

වර්ෂ  ඳාවදු්ත ගුන්වන්න් සාංඛ්යදව 

2015 5,145 

2016 9,671 

2017 11,031 

එකතුමව 25,847 



පදර්ලිශේන්තුමව 

0187 ශ:සාැේඳර් 00 ින  ශඩොලර් මිලි   093කු්ත, 018  ජ වදරි 
0  ින  ශඩොලර් මිලි   97කු්ත ශ්රී ලංකද රජ ට ශුවනු ලැබුවද. 
ඉතිරි ශඩොලර් මිලි   5 4 ශේ ව විට ශ්රී ලංකද වරද  අධිකදරි ට 

ශුවද තිශඳ වද. මීට අමාතතරව  ේඳන්ශතොට ප්රශේ ශේ 
කර්මාතදන්ත සාා ද  ටිතල ප සුකේ සාකසා් කිරීශේ සාැලැසාම්ාත 
ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳ වද. :ැ ට LNG විදුලි ඳලදුදර ් අනුමාතත 

කරලද තිශඳ වද. අි කු්ත රශ ෝජ ්ත :ැන් ශ්රී ලංකද ර ශ ෝජ  
මාතණ්ඩල ට ඉල්ලීේ ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳ වද. ශමාත  අප රජ  
ශමාතන්මාත ශේ රශේ ජ තදව ලැබූ වි දල ජ ග්ර ණ ් ඳව මාතද 

කි න්  කැමාතතින්. 

මාතහින්: රදජප්ෂ රණ්ඩුශවන් ශඩොලර් මිලි   ුණි න් 
ණ ශවලද  ැේ  ැති වරද ්  ැදුවද. ණශ නු්ත ි : සා ් ශවලද 

 ේඳන්ශතොට වරද   ැේ එ  වරද ් ඳවට ප්ත කරන් ්ත අපට 
 ැකි වුණද. වරද  විකිණීමාත් ශමාතතැ  කිසිශසාේ්තමාත සිදු ශවලද 
 ැ ැ.  වරදශේ ශමාතශ ුතේ රදජය - ශපෞේුලික   වුල්කදරි්තව 
සාමාතදුමාතකින් සිදු කිරීමාත පමාතණන් සිදු වන්ශන්. ශේ කටුත්තත චී  ට 

ඳදර දීලද  ැ ැ.  ේඳන්ශතොට වරද  ඉිනරිශේදී ිනුතණු වරද ් 
ඳවට ප්ත ශේවි. එශසාේමාත ශමාතමාත වරද  කිසිදු ුත:මාත  අරුණ් සාා ද 
ශ ො:ද ුන්ශන්  ැ ැ. අශප් වරද න්, අශප් භූමි  ශව ්ත රටවල 

ුත: කටුතතුමවලට අපි ශ ො:වන්ශන්  ැ ැ. ඒ ඳව පැ ැිනලිව ්න් ද 
මාතර්්න්ේ ගිවිසුශේ සාා න් ශව වද. චී  ජ දධිපතිතුමමාතද සාමාතඟ 
පැවති සාදකච්ඡදශේදී්ත අපශ  සාථ්දවර  ඉතද පැ ැිනලිව ප්රකද  කර 

තිශඳ වද. එතුමමාතද ඒ සා්ථදවර  පිිබු්තතද.  

ුන් කථද ද කතුමමාති ,  ැේ  ැති වරද  වදශ මාත අ සා්  ද ද 
එන්ශන්  ැති ගුවන් ශතොටුශපොළකු්ත මාත්තතල තිශඳ වද. ඒක්ත 

මාතහින්: රදජප්ෂ රණ්ඩුශේ ණ ්. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 
පිිබඳාව්ත අප පළුව චී  සාමාතදුමාත් සාමාතඟ සාදකච්ඡද කළද .  ු්ත 
එතැි න්   ප්ත ප්රති්දර ් ලැබුශණ්  ැ ැ. ඒ ි සාද අප 

ඉන්ින දව සාමාතඟ ඒ ුැ  සාදකච්ඡද කරමින් සිටි වද.  

ඉිනරිශේදී මාත්තතල ගුවන් ශතොටුපශළේ ණශ නු්ත ි : සා් වී 
ගුවන්  ද ද පැමිශණ  ගුවන් ශතොටුශපොළ් ඳවට මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොළ ප්තශව  ඳව මාතට වි ව්දසාන්. 

ඇ්තතව ශ න්මාත චී   අපට ඳල කළද  ේ, ශේ වරද ්ත 
ගුවන් ශතොටුශපොළ්ත චී  ට ශ:න්  -[ඳද්ද කිරීමාත්] අපි චී   
එ්ක්ත, ඉන්ින දව එ්ක්ත ුනුශ:නු කරන්ශන් සාව්දධී  

රදජය ්  ැටි ට කි ලද මාතමාත කි න්  කැමාතතින්.  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ ුැ  විවද: ් කරන්   ේ අමාතදන්න්. අුමාතැතිතුමමාතද කැමාතති 
 ේ පැ ැිනලි කිරීමාත් කරන්  පමාතණ් අවසාථ්දව ශ:න් ේ. 
ඔඳතුමමාතද point of Order එක් අරශු  ිනුටමාත කථද කර වද. 

අුමාතැතිතුමමාතද සූ:ද ේ:? [ඳද්ද කිරීමාත්] Yes, Hon. Prime 
Minister? 

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , මාතමාත ප්ර  ්  අ  වද. [ඳද්ද කිරීමාත්] 
කථද ද කතුමමාතද අ න්  කිේවද. 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ැ ැ.  ැ ැ. මාතට කි න්  ඳැ ැ. ුන් අුමාතැතිතුමමාතද කැමාතති 
 ේ මාතමාත අවසා්ථදව ශ:න් ේ.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශ ොාන්. අ න්  කි න් ශකෝ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශකටිශ න් ප්ර  ්  අ න් . 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 ැඳැන්, පිිබතුමශරන් පසුව වදඩි ශවන්  ඕ ෑ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රශ ්ත ඒ ුැ  argument එක්  ැ ැ. [ඳද්ද කිරීේ] 
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

අ න්  ශ:න් ශකෝ. [ඳද් ද කිරීේ] අ න්  ශ:න් ශකෝ.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉතින්, අ න් ශකෝ.  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , තුන් දන්ශසාේ ශේ අවසාථ්දව මාතට ලඳද 

දීමාත පිිබඳා සා්තුමතිවන්ත ශව වද. මාතද :න් ද විධි ට :ැ ට්ත 
 ේඳන්ශතොට වරද  සාා ද ුනු ලැබූ ණ  ු:ල් වරද  
අධිකදරිශ න් ශුව වද. ඒ ණ  ු:ල් පිශ ේවදට පසුව වරද  
අධිකදරි  එ:ද සිට ශේ :්වද  ලදාන්. ඒ වදශ මාත  ේඳන්ශතොට, 
මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ සාා ද ලඳද ු්ත ණ  ගුවන් 
ශතොටුශපොළ  ද ගුවන් ශසාේවද (ශ්රී ලංකද) සාමාතදු ශමාතන් -Airport and 
Aviation Services (Sri Lanka) Limited එශකන් - ශුව වද. ඒ 
ණ  වදරික ශුවලද්ත එමාත ර ත   ලදා:දයී ර ත  ්. 
එතශකොට ශේ ර ත  ශ:ශ්මාත ණ  ඳර මාත ද ාදණ්ඩදුදර ට 
ඳලපදලද  ැ ැ. එක ණ ් වරද  අධිකදරිශ න් ශුවද ශු  
  වද; තවමාත්ත ශුව වද. ඔඳතුමමාතන්ලද විකුණලද සාල්ලි ටික 
ු්තත්ත තවමාත්ත ශුව වද. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ සාා ද 
ලඳද ු්ත ණශ හි ණ  වදරික ඒ ගුවන් ශසාේවද ර ත   
ශුව වද. ඒ ගුවන් ශසාේවද ර ත   ලදා:දයී ර ත  ්. ඒ 
ි සාද ඔඳතුමමාතද කි   තර්ක  වැරිනන්. ණශ න් ි : සා්වීමාත්  ැ ැ. 
ඒ අ:දළ ර ත  ණ  වදරික තවමාත්ත ශුව වද; ලදා:දයීව 
පව්තවදශු    වද. ඒ ි සාද ශේ රශේ සාේප්ත විකුණදශු  ක  
එක රඩේඳර ට කදරණ ් කි ද ඔඳතුමමාතද -[ඳද්ද කිරීමාත්] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොාන්. ුන් අුමාතැතිතුමමාතද. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ශේ ු:ල් ටික අශප් සාංචිතශේ 
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[ුන් රි ල් විරමාතසිං  මාත තද] 
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ශ ො:වලද තිශඳන්ශන්. වරද  අධිකදරිශ න් ශුවුව්ත, කවුන් 

ශුවුව්ත ශේ ු:ල් අපි එ්ක තිශඳන්ශන්. ඒ ි සාද අශප් ණ  ඳර 
අඩුශවලද තිශඳ වද. අශප් සාංචිත  වැඩි ශවලද තිශඳ වද. "The 
New York Times"හි කථදශේ ශකොටසා් ශ:ක් තිබුණද. මාතට 
ඳලපෑශේ එක ශකොටසා් විතරන්. මාතමාත ඒ කදරණ  ුැ  ප්රකද  ් 

කළද. මාතමාත හිතුමවද මාතශ  මිත්ර මාතන්ත්රීතුමමාතද අශ ් ශකොටසා ුැ  
ප්රකද  ් කරන්    වද කි ලද. ඒ ුැ  සාේපූර්ණශ න්මාත 
ි   ්බ්: ශවලද ඉන්ශන්.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ ොාන්. ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. මීළඟට, අමාතදතයදං  ි ශේ: . 
වදරිමාතදර්ු සා  ජල සාේප්ත  ද රප:ද කළමාත දකරණ අමාතදතය, ුන් 

දුමින්: ිනසාද ද ක මාත තද. 
 

ගු ම්දත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ුන් කථද ද කතුමමාති , වරද  සාේඳන්් අශ ් ශකොටසා 

අ  වද: කි ලද අ න් .  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 විමාතල් වීරවං  මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද අ  වද:? [ඳද්ද 
කිරීමාත්]  ැ ැ.  ැ ැ. ඔඳතුමමාතද ඉල්දෙශවෝත විතරන්. එශ මාත 

 ැතිව මාතට ඳශලන් ශ:න්  ඕ ෑ  ැ ැ. ඔඳතුමමාතද ඉල්ල වද  ේ 
අුමාතැතිතුමමාතදශ  එකඟ්තව ් තිශඳ වද  ේ මාතට අවසා්ථදව 
ශ:න්  පුළුවන්.  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

මාතමාත අ  වද. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේලදව ුතශවලද තිශඳන්ශන්.  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉල්ල වද: කි ද ඔඳතුමමාතද අ  වද; ඉල්ල  ශකොට තව එක් 
කි  වද.  

ුන් කථද ද කතුමමාති ,- 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , වරද  ුැ  :ැන් වද: කළද ඇති. තව 
වද: ් වුවමාත ද  ැ ැ. එහි අශ ් ශකොටසා ුැ  ඕ ෑ  ේ 
වද: ් කරු. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අ: ඉතද වැ:ු්ත ප ්ත ශකටුේපත් ුැ  සාදකච්ඡද කරන් ්ත 
තිශඳ වද.  

 
ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔඳතුමමාතද ශන් මාතට ශවලදව ශ:න් ේ කි ලද කිේශේ.  පසා්ශසාේ 

ඳ  වුණද.  

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් දුමින්: ිනසාද ද ක මාතැතිතුමමාතද - [සාාද ුර්ා  තුමළ  ැත.]  
 

වරප්ර්ාා   වයෝනනා 
சிறப்புொிலைப் பிமரரலைகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 

පාර්ලිවම්්දුර ම්දත්රීවු්ද ්ඳහසා වන චර්යා ධාර්ම 

්ංග්රහසය කඩ කිරීම  
 உறுப்பினர்களுக்கொன நடத்லதக் மகொலவலய 

ைீறுதல் 
BREACH OF CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF 

PARLIAMENT 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
Sir, I move, 
 

“That the question of privilege arising out of the matter raised by 
the Hon. Ajith P. Perera, M.P. on 04th July, 2018 in Parliament to 
the effect that privileges of the Members of Parliament have been 
infringed, be referred to the Committee on Ethics and Privileges 
under Standing Order No. 118 of the Parliament.” 

 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශ:වැි වර කි ැවීමාත.  

අ: ින  විවද: කිරීමාතට ි  මිත,  යද  පත්රශේ විෂ  අංක 8 
ශලසා සාා න් ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 018  අශප්රේල් මාතසා 
3වැි  ින  පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කර  ලදුව, 018  ූනලි මාතසා 
3වැි  ින  රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදශේදී සාලකද ඳලද, එකී 
කදරක සාාදශේ වදර්තද ව 018  ූනලි මාතසා 4වැි  ින  
පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කර ඇති ඳව :ැනුේ දීමාතට කැමාතැ්තශතමි.  

ුන් අුමාතැතිතුමමාතද.  
 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
மதசிய கைக்கொய்வு சட்டமூலம்  

NATIONAL AUDIT BILL 

වා  වන වර කියවීවම් නිවයෝගය කියවන ලීප. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டலள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 

[11.28a.m.] 
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා (අග්රාමාතයුරමා ්හස නාිනක 
ප්රිනපත්ින හසා ආර්කයක ක යුුර අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க - பிரதை அலைச்சரும் மதசிய 

தகொள்லககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் அலைச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs} 
Hon. Speaker, I move,  

“That the Bill be now read a Second time” 

Hon. Speaker, a lot of time has been taken, so I will be 
very brief because there are  a large number of Members 
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who want to express their views on this important piece 
of legislation. The House has been waiting for this piece 
of legislation for long and the Government and I have 
been criticized for the delay.  

Firstly, I would like to remind this House that the 
National Audit Bill and the Right to Information Bill were 
things proposed by  the  Government in 2003 of which 
you and I were Members.  Unfortunately, before these 
Bills could see the light of day, the Government changed. 
The succeeding governments promised to carry on, but no 
one ever produced this Bill again. So, while we are going 
to get criticized that we did not want to bring in  this Bill 
and we have delayed it, I just want to remind everyone 
that everyone here had a chance of bringing  in the Bill. 
But they did not do that.  Then, we decided when we 
backed the present President Maithripala Sirisena that we 
will again produce the Right to Information Bill and the 
National Audit Bill before this House.  

There were two Committees appointed. When the 
Right to Information Bill was produced before this House, 
it differed slightly from the older draft and therefore it 
went through the House without too much of discussion 
outside this House. But, when the National Audit Bill 
came, it was different from the original one and the whole 
power structure of the Constitution came into play. 
Because, you had the Executive power which was 
wielded by the President, the Prime Minister and the 
Ministers; then you had the Judicial power and we also 
had Parliament’s Legislative power. It was under the 
power of Parliament that the Auditor-General operated. 
This is an important power of Parliament.  

The Parliament’s powers came around as a result of a 
conflict with the Executive or the King of England as to 
who had the right to control finance - the King or 
Parliament. It was a matter not resolved in the court, it 
was resolved by a war in which the Parliament won and 
the King was executed. That is how the Parliament’s 
supremacy on financial matters has been established.  

Firstly, it was a question that taxation could not take 
place without the consent of Parliament and secondly, that 
the annual spending of the government must be approved 
by Parliament. Firstly, it was a three-year budget. Then, it 
came down to a one-year budget. Then, Parliament also 
set up what was called a “Ways and Means Committee” 
to look at ways and means of raising money required to 
run the government. That was the first part.  

Once that was established, then Parliament started 
looking at controlling the expenditure and they realized 
that to control expenditure the accounts had to be audited. 
Therefore, the audit also became a very important part of 
the Parliament and there came around the office of the 
Auditor-General. So, our office of the Auditor-General is 
fairly old. Some of the countries have a Controller 
General. Then, the importance of an audit and the 
independence to ensure efficient functioning of 
government and to ensure that proper data was available 
before Parliament became an important issue. At the 66th  

General Assembly of the United Nations it was decided 
that a supreme audit body should be strengthened for the 
promotion and efficiency,  responsibility, effectiveness, 
transparency and accountability of public administration 
and it indicates that the legality of the audit body should 
be enshrined in the Constitution of a State or in any other 
law.  So, this is what we accepted.  

In 2003, we only envisaged legislation, but we 
brought in the Audit Service Commission by an 
Amendment to the Constitution. It was enshrined in the 
Nineteenth Amendment.  

This law seeks to give the details for exercising the 
powers of the Commission so that it becomes an 
independent Commission operating under Parliament. We 
have some bodies which operate with the Judiciary. 
There are other bodies which operate with the Executive. 
But, this is a body that operates under the sovereignty of 
Parliament. So, this is the main purpose of the National 
Audit  Bill.  

Now, the issues we have had been about the 
imposition of surcharges. I thought I will underline it. 
Who has the power? Because, surcharges were imposed 
by the Secretary to the Ministry or the Chief Accounting 
Officer. Can it go to the Audit Service Commission? Can  
the Audit Service Commission exercise any power which 
is judicial of nature or  is the Secretary’s power executive 
in nature? So, we had actually different number of 
committees. There is a subcommittee of Ministers, there 
is a committee of Secretaries, there is a committee of 
other government officials. Then, there were discussions 
with the Auditor-General, discussions here, and finally 
with the Public Service Commission. All of them came 
and they have made their representations to ensure that 
their powers are not infringed. Of course, there have been 
changes.  

One of the big areas of concern was the power of 
audit.  The second  has been the duties of the  Secretary 
as the Chief Accounting Officer  and of the Accounting 
Officers. They are held responsible. How are the 
directions to be given?  Actually, it was only when the 
Audit Service Commission Bill came in and these 
disputes were taking place I realized, having been in 
government, how detailed the working out of the 
Government expenditure and the audit was; that it cuts 
through all the three different branches of the 
government.  

So, these were issues that had been sorted out. Even 
after we tabled the Bill in April, there were still 
amendments coming in from some of the public bodies. 
But all have been accommodated now. I hope this is a 
satisfactory Bill and when it becomes a law, we must 
give a chance for this law  to be executed and thereafter, 
Parliament can, from time to time, exercise the oversight 
powers to ensure what amendments are required.  

Auditing of the government itself is a big issue.  
Firstly, audit must be timely. It is useless us having Audit 
Reports of four years  hence. This Parliament is, at the 
moment, looking at Audit Reports of the last Parliament 
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and Parliament before that. Current Audit Reports must 
be available. Secondly, on the principles of auditing, 
some of the Auditor-Generals, some of the Audit 
Commissions have come under criticism in those 
countries about the auditing techniques used. But it is not 
only confined to the State sector, it happens even with the 
private auditors. Private Auditors are coming under audit 
firms in South Africa. Recently, the regulator in  the UK 
has pulled up the four leading audit firms for not having 
audited properly and being responsible for the collapse of 
some of the largest companies in the United Kingdom. 
So, auditing itself is now coming under scrutiny and 
Parliament must now exercise its powers to ensure that 
proper auditing principles are taken.   

Some of the issues would  arise. For instance, some 
public servants would say, “No, we cannot take this 
decision because we will come under audit query.” Now 
we have to sort this out. The Government must also 
function. Auditing must also take place. So, these are 
issues that are going to arise and this House will have to 
go into the matters.  

Then, there is also other powers of Parliament. I think 
this will be completed when we pass the law on the 
Parliamentary Budget Office. Then, the Parliamentary 
Budget Office will be the final authority looking at the 
estimates given by the Executive and the reports given by 
the National Audit Commission. I think the specialist 
knowledge that is required will have to be carried in the 
Parliamentary Budget Office. National Audit Commission 
will have to be in the auditing side and where specialist 
knowledge is concerned, we will have to meet up or we 
have to find some system. So, I think the Parliamentary 
Budget Office will have to carry specialization, separate 
from the specialization, a specialist available to the 
Government.  

So, I do not want to take any more of your time on 
this, but would like to say that we can be happy that since 
2015, after the election of Maithripala Sirisena as 
President, after the election of this Parliament, a total 
democratic structure has come into place and you can 
enjoy the freedoms today. You have all the Independent 
Commissions - the Judicial Service Commission, the 
Election Commission, the Public Service Commission, 
the National Police Commission and the Constitutional 
Council; independence of the Supreme Court and the 
other courts. Then, we will be having the Audit Service 
Commission and the Right to Information law as well.  

These are all legislations brought in by this 
Government which has put a democratic structure in 
place.  There will be shortcomings - the Police 
Commission and all have shortcomings.  We can correct 
those.  But the fact is we have put a structure in place 
where the Executive or the Administration can function 
and the Judiciary can function without coming under 
undue political pressure in the work that they have to do.   
So, we have to look at the National Audit Commission in 
the background of democracy and how democracy has 
been established.   

Now, for the first time, the Prime Minister comes to 
Parliament and answers to questions in Parliament. So, 

this Parliament is becoming more and more powerful.  As 
we go along and take over the new offices and get the J. 
R. Jayewardene Centre legislation amended by the end of 
this year, we will have a Parliament which we can be 
proud of  and would be on par or even have more 
functions available than the Lok Sabha in India.   

Thank you.  
 

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලීප. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතන්ලදශ  අව්ද   ශේ කදරණ  ශකශරහි 
ශ ොු කරන්  කැමාතැතින්. අ: කදල  හුඟ් ඉ්මාත ශුොසා් තිශඳ  
ි සාද ුන් සාාදශේ එකඟ්තව ් තිශඳ වද  ේ අපට ිනවද 

ශාෝජ   සාා ද කදල  ුන්ශන්  ැතුමව විවද:  කරන්  පුළුවන්. 
ඒකට ඔඳතුමමාතන්ලදශ  එකඟ්තව  ලැශඳ වද:? Does the House 
agree?  

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට, ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතැතිතුමමාතද.  
 

[පූ.ාද. 88.39] 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් කථද ද කතුමමාති , ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ඉතදමාත වැ:ු්ත, 

ඓති දසික ව ශ න් වටි ද, ජදතික වැ:ු්තකමාත් සාහිත ප ්ත 
ශකටුේපත්  ැටි ට තමාතන් ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
අ: ින ශේ දී සාලකද ඳලන්ශන්; සාදකච්ඡද කරන්ශන්. ඒ ි සාදමාත 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමශේ විවද: කර  
ශේ ශමාතොශ ොත :්වද රපු ුමාත  පිිබඳාව්ත, අ: ින ශේ දී අපි ශේ 
ඉිනරිප්ත කර  ප ්ත ශකටුේපශ්ත ඇ්තතටමාත ජදතික විුණ  
ක්රි දවලි ් සාා ද ඳලදශපොශරෝතතුමව  අශප්්ෂදවන් සාද් ෂද්ත 

කර ුන්  අන්තර්ුත   ්තිමාත්ත කරලද තිශඳ වද:, එශ මාත 
 ැ්ත ේ ඒ අන්තර්ුත  අඩපණ කරලද, දුර්වල කරලද 
තිශඳ වද: කි   එක ුැ ්ත ුලින්මාත අපි  ශ්තන්ේ ුන්  ඕ ෑ  

කි ලද අපි වි ්වදසා කර වද.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශේ අවසා්ථදශේ දී ුන් ි ශ ෝජය කදරක 

සාාදපතිතුමමාතද මූලදසා   සාා ද පැමිශණ වද ඇති. 
 

අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා්නවය්ද ඉවත් වූවය්ද, 
නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා [ගු ව්ල්වම් අවඩක්කලනාා ්ද 
මහසතා] මුලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு தசல்வம் அலடக்கலநொதன்]  தலலலை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 
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ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත ශේ ශමාතොශ ොත :්වද රපු ුමාත  පිිබඳාව ඳල  විට, 
අශප් රශේ විුණකදධිපති ුදමිණී විශේසිං  මාතැතිතුමමාතද්ත, ඒ 

වදශ මාත හිටපු විුණකදධිපතිවන්නු්ත ඒ ශවනුශවන් :්වපු වි දල 
:ද ක්තව ් තිශඳ වද. විශ ේෂශ න්මාත 89 3 දී 
විුණකදධිපතිවරශ ් ශවලද හිටපු ුදමිණී  දපද මාතැතිතුමමාතද තමාතන් 

ුලින්මාත  විුණ  ප ්ත ශකටුේපත් සාකසා් කශළේ. එතුමමාතදශ  
ඉාලද 0110 විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ්දරිතද වර්්  
වයදපෘති ් මාතඟින් විුණ  ප ත් පිිබඳාව සාදකච්ඡද කළද. මාතමාත 
ශේ කදරණ ්ත කි න්  කැමාතැතින්. 0113දී පළුවරට කැිල ේ 

මාතණ්ඩලශේ ශමාතවැි  ප ්ත ශකටුේපත් අනුමාතත කළද. 0113 
ඉාලද 0185 ින  811 වැඩසාට   :්වද වරින් වර අමාතදතය 
මාතණ්ඩල ට ඒ ශකටුේපත ඉිනරිප්ත වුණ්ත අවසාද  ව ශ න් 

සාේමාතත වුශණ්  ැ ැ.  

අවසාද ශේ දී, 0185 ජ වදරි  වැි  :ද ප්ත වුණු පදල   
විසින් තමාතන් ජදතික විුණ  ශකටුේපත් සාකසා් කිරීමාත පිිබඳා 

කදරණදව  ැවත සාදකච්ඡදවට ු්තශ්ත.  ැඳැන්, 0185 ශපඳරවදරි 
89වැි  :ද විුණ  ශකටුේපත අමාතදතය මාතණ්ඩල  සාේමාතත 
කරන් ්ත, 0185 මාතදර්තුම 89වැි :ද විුණ  ශකටුේපත 

පදර්ලිශේන්තුමශේ සාේමාතත කරන් ්ත තමාතන් ින  ි  මාත කරශු  
තිබුශණ්.  

2015 මාතදර්තුම 89 ඉාලද අවුන්දු තුම කු්ත මාතදසා තුම ් ුතවුණදට 
පසුව තමාතන් අ: ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද 

තිශඳන්ශන්.  ැඳැන්, අපි ඒ ුැ  සාතුමටු ශව වද. මාතමාත කලින් කිේවද 
වදශ මාත ඒ විධි ට  රි ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්  :ද ක වුශණ් වර්තමාතද  

විුණකදධිපති ුදමිණී විශේසිං  මාතැතිතුමමාතද්ත, හිටපු 
විුණකදධිපතිවන්නු්ත, විශ ේෂශ න්මාත මාතද දදුන්ශන් මාතැතිතුමමාතද වැි  
අ  සා  විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමශේ සි දෙමාත ි ල්දරින්, සි දෙමාත 

වෘ්ත ම  සාමිති ශේ ශවනුශවන් අතිමාත ්ත කැප කිරීමාත් කරපු ි සාද 
සා  අතිමාත ්ත ශවශ සා් :රපු ි සාන්. වර්තමාතද  
විුණකදධිපතිතුමමාතදට්ත, එමාත සි දෙමාත ි ල්දරින්ට්ත මාතමාත 

පළුශවන්මාත සා්තුමතිවන්ත ශව වද. ශමාතොක:, ඔවුන් ශමාතමාත විුණ  
ප ්ත ශකටුේපශ්ත අඩංගු ඇ්තත  ර  රර්ෂද කර ුැීමමාත 
ශවනුශවන් අතිමාත ්ත ශවශ සා් :ැන්වද; මාත න්සි ් ු්තතද. :ැන් 

ශේ පදර්ලිශේන්තුමව  ුශේ ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත තිශඳ වද. 
ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපතට ඇ්තත ජීව ් දීලද, ඇට, ශල්, මාතසා්, 
  ර එකතුම කරලද ජ තදව ඉිනරි ට ශු    වද:, එශ මාත 
 ැ්ත ේ ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපතට විුණකදධිපතිතුමමාතද, 

විුණකවන්න්, ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ි ල්දරින් ඳලදශපොශරෝතතුම 
වුණු ඇට, ශල්, මාතසා්,   ර ුලවලද හිසා් පඹශ ් කරලද, "ජදතික  
විුණ  ප ත" කි ලද  මාත් :දලද සාමාතදජුත කර වද: කි   

එක තමාතන් අපට :ැන් තිශඳ  ප්ර ්  . ශමාතොක:, ශමාතමාත ප ්ත 
ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්ශන්  ැතිව කල් අරිේදී; 
මාතඟ  රිේදී; කැිල ේ මාතණ්ඩල  තුමළ වරින් වර, වරින් වර එ දට 

ශමාත දට වීසි කරේදී, ඒ වදශ මාත පරිපදල  ශසාේවද සාංුේ  
ි ල්දරින්, අමාතදතයදං වල ශල්කේවන් මාතේටමින් ශමාතමාත ප ්ත 
ශකටුේපත වීසි කරලද, අධි ාදර  ි සාද තමාතන්ට ශ්ෝ: ද ඉිනරිප්ත 

ශවන්, තමාතන්ට :ඩ කන්  ශවන්, ඒ ි සාද තමාතන්ට :ඩ ශුවන්  
සිේ් ශවන් කි ලද  ෑල්දෙ කරේදී, ශේක  ටප්ත කරන්   :පු 
වෑ ශේදී තමාතන් එ් අවසාථ්දවක ජ තද විු්ති ශපරුශණ් 
පදර්ලිශේන්තුම කණ්ඩද මාත  ැටි ට අපි  මරණ  කරන්ශන්, 

ශපෞේුලික මාතන්ත්රී ශ ෝජ ද ප ්ත ශකටුේපත්  ැටි ට ශ ෝ 
ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ශ  වද කි ලද. :ැන් 
ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද තිශඳ වද. ශමාතමාත 

ප ්ත ශකටුේපත රජ  විසින් ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳ වද.  ැඳැන්, 

රජ  විසින් ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත 
ඇ්තතටමාත ඇට, ශල්, මාතසා්,   ර සාහිතව, න්ධිර  සාහිතව,  ෘ:  
වසා්තුමව් සාහිතව, ජීව ් සාහිතව ුල  ක්රි දවලි ් සාහිත, 
ජදතික විුණ    ්තිමාත්ත කරන්  පුළුවන් ප ්ත ශකටුේපත් 

 ැටි ට: තිශඳන්ශන්, එශ මාත  ැ්ත ේ හිසා් පඹශ කුට "ජදතික 
විුණ  ප ත" කි ලද  මාත් :දලද: තිශඳන්ශන් කි   එක ුැ  
ශේ ුන් පදර්ලිශේන්තුමශේ සි දෙ ශ: ද විතර් ශ ොශවන්, රශේ 

ජ තදව්ත අව්ද  ට ුන්  ඕ ෑ. 

අපට මාතතකන් ජදතික ඖෂ් ප්රතිප්තති   ැටි ට "ශසාේ ක 
ිලිලශල් ඖෂ් ප්රතිප්තති "  ේ කළදට, ඒශ් පිටකවරශේ තමාතන් 

ශසාේ ක ිලිලශල් මාත ්තමාත ද සිටිශේ. ඒක ඇතුමශළේ ශසාේ ක ිලිලශල් 
මාත ්තමාත දට ඒ ක්රි දවලි  කරශු   න්  ඉඩ් තිබුශණ්  ැ ැ. 
ඒක අවුන්දු ුණ ් තිසා්ශසාේ ඇිනලද, ඇිනලද, වද: විවද: කරලද, අ: 

ව  විට්ත ශසාේ ක ිලිලශල් ප්රතිප්තති , ජදතික ඖෂ් ප්රතිප්තති  
 ැටි ට  රි මාතේටමින් ක්රි ද්තමාතක ශව වද: කි ලද සාැක සාහිතන්, 
ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති . ඒ වදශ මාත අ: ින ශේදී ශමාතමාත 
ප ්ත ශකටුේපතට සාද්දරණ  ඉෂට් කරන්  පුළුවන්, ුත්ති 

සා ුත කරන්  පුළුවන්, පණ ශ:න්  පුළුවන් ශ ෝජ ද 86් 
සාංශ ෝ්   ැටි ට අපි ඉිනරිප්ත කර වද. එමාත සාංශ ෝ්  
පිිබුන්  කි ලද මාතමාත රණ්ඩුශවන් ඉල්ලද සිටි වද. අපි එමාත 

සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කරන්ශන් ඉතද පැ ැිනලිව ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ඉතදමාත්තමාත ජීව  සාහිත ප ත්  ැටි ට 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ සාේමාතත කර ුැීමශේ අව යතදව 

ශවනුශවන්මාතන්. ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත සාංශ ෝ්   ශවලද, 
ජදතික විුණ  ක්රි දවලිශ න් ශමාත දට ඇවිල්ලද, අ: ව  විට 
ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත ඇවිල්ලද තිශඳන්ශන් ශකොතැ ට: කි ලද 

මාතමාත මාතශ  කථදශේදී කි න් ේ. ඒ ශවනුශවන් මාතමාත කන්ණු 
:්වන් ේ.  ැඳැන්, මාතමාත ශේ ශේ අව්දරණ  කරන් ට ඕ ෑ.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශේ තිශඳ  රකදර ට 

 ේ ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත ශවන්ශන්, ශ ොන්න්, 
වං්දකදරන්න්, රදජය මූලය ූරෂිතන්න්, අපරද්කදරන්න්, මාත  ඳැංකු 
ඳැඳුේකර වං්දකදරශ ෝ වදශ  අ  ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපතට ා  
ශවන්  ඕ ෑ  ැ ැ. ශමාතොක:, ඒ අ ට ශමාතොකු්ත ශවන්ශන්  ැ ැ. 

රදජය අං ශේ - රදජය ර ත , මාතණ්ඩල, ශ:පදර්තශේන්තුම, 
අධිකදරිවල -  කවුන් ශ ෝ මාතං  ශකොල්ල කන්  ඳලදශු  සිටි  
ි ල්දරින් ඉන් වද  ේ,  ශේ තිශඳ  විධි ට  ේ ශමාතමාත ප ්ත 

ශකටුේපත අ: සාේමාතත ශවන්ශන්, ඒ අ  තමාතන්ට :ඩ වින වද 
කි ලද හිතදශු  ඉන් වද  ේ ා  ශවන්  එපද, ඒ අ ට 
ශමාතොකු්ත ශවන්ශන්  ැ ැ. ශව  එක් ති ද, :ැන් ඉිනරිප්ත කර 

තිශඳ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත තිශඳ වද, :ණ්ඩ  ් සාා ද ශුවි  
ුතතුම උපරිමාත :ඩ  න්පි ල් ල්ෂ ් කරන්  කි ලද. ඔඳතුමමාතන්ලද 
ඒ සාා ද අ: සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කර වද. එමාත සාංශ ෝ් ශේ 

තිශඳ වද, එමාත න්පි ල් ල්ෂශේ :ඩ  න්පි ල් 5,111ට අඩු 
කරන්  කි ලද. ඒ කි න්ශන්, ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත ක්රි ද්තමාතක 
වුශණෝත අි වදර් ශ න්මාත සිේ් ශවන්ශන්, උපරිමාත :ඩ  -
surcharge-, අධිාදර ප ව  :ඩ  විධි ට විනන්ශන් න්පි ල් 

5,111න්. 

ශකෝටි ු ණ ් මාතං ශකොල්ල කෑව්ත; මාත  ඳැංකුව මාතං ශකොල්ල 
කෑව්ත; මාත  ඳැංකුව මාතං ශකොල්ල කන්  උ:ේ කළ ි ල්දරින්ට්ත; 

අමාතදතයදං  ශල්කේවර කුට්ත; විදුලිඳල මාතණ්ඩල  මාතං ශකොල්ල 
කෑව්ත; ඒක විකුණන්  උ:ේ කළ්ත -ඒ ඕ ෑමාත ශ: කට- ජදතික 
විුණ  ප ත අනුව  ේ උපරිමාත :ඩ  න්පි ල් 5,111න්; රදජය 

මූලය අවාදවිතදව් සාේඳන්්ශ න් :ඩ  න්පි ල් 5,111න්. ුන් 
ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , අවමාත :ඩ  න්පි ල් 5,111 
කරන්  ඕ ෑ  කි ද අපි  සාංශ ෝ්  ් ශුශ  වද. න්පි ල් 

5,111න් තමාතන් එ  පටන් ුන්  ඕ ෑ. "න්පි ල් ල්ෂ ්" කි ද 
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ප ්ත ශකටුේපශ්ත්ත සාා න් ශවලද තිශඳ වද,  ැඳැන්, පසුගි  

:වසාක ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට පළුව  වර 
ඉිනරිප්ත කළදට පසුව, ඒ ුැ  රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදශේ්ත, 
රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදශේ්ත සාදකච්ඡද කළදට පසුව, 
කැිල ේ මාතණ්ඩල   ැවත රැසා්ශවලද, ජදතික ප්රතිප්තති සාේපද:   

කර  ඇමාතතිතුමමාතද ව  රි ල් විරමාතසිං  මාතැතිතුමමාතදශ  අ්තසාි න් 

ුතතුමව කැිල ේ පත්රිකදව් ි කු්ත කළද. එමාත කැිල ේ පත්රිකදව මාතද 
ළඟ :ැන් තිශඳ වද. මාතමාත එ  ් භාගත* කර වද.  

න්පි ල් ල්ෂ , න්පි ල් 5,111ට අඩු කරන්  කි ද එමාත 

කැිල ේ පත්රිකදශවන් ශ ෝජ ද කර වද. :ැන් අපිට හිතදු න්  
පුළුවන්, ශේ ප තට කර තිශඳන්ශන් ශමාතොක්: කි ද.  

ඊළඟට, විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  ඳලතල ින ද ඳලන් . අශප් 
රශේ විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව් තිශඳ වද; එහි 

විුණකදධිපතිවරශ ් ඉන් වද; විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  
මාතණ්ඩල ් තිශඳ වද. ශේ ප ත ශ න්ශන් විුණකදධිපතිශ  
ඳලතල අඩු කරන්  ශ ොශවන්; කප්පදදු කරන්  ශ ොශවන්. ශේ 

ප ශ්ත අරුණ වුශණ්, එතුමමාතදශ  ඳලතල වැඩි කිරීමාත,  ්තිමාත්ත 
කිරීමාත සා  එතුමමාතදට වැඩිපුර වුකීමාත පවරද දීමාතන්.  ැඳැන් :ැන් කර 
තිශඳන්ශන් ශමාතොකේ:? ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත Iව  

ශකොටශසාේමාත ඇතුමළ්ත ව , "විුණකදධිපතිවර ද විසින් සිදු කර  
විුණ වල විෂ  පථ " කි   මාතදතෘකදව  ටශ්ත, "ඒකදඳේ් 
අරු:ශලන් ව  සි දෙ වි :ේ විුණ   කරනු ලැිල  ුතතුම  ;" 

කි   තැ ට එ  සීමාතද කර තිශඳ වද. වි :ේ විතර් ශ ොශවන්, 
ර:ද මාත්ත ඇතුමළ්ත කරන්  ඕ ෑ  කි ද පසුව අපි රංශික 
අධී්ෂණ කදරක සාාදශේදී කිේවද. මාතමාත ශපෞේුලිකව සාතුමටු 

ශව වද, ඒ සාංශ ෝ්   ශුශ න්  පුළුවන් වීමාත ුැ . ඒ 
කදරණ ්ත එකතුම කර වද  කි ද ඔඳතුමමාතන්ලද :ැන් සාංශ ෝ්  
ඉිනරිප්ත කරන්  ඳලදශපොශරෝතතුමශවන් ඉන් වද. එතශකොට, 
"ඒකදඳේ් අරු:ශලන් කර  වි :ේ විතර් විුණ   කිරීමාත: 

විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  විෂ  පථ ?" කි ද අ න්  ඇසා් ශපශ  , 
කන් ඇශසා  කවුන් ශ ෝ හිටිශේ  ැේ:?  ඒකදඳේ් අරු:ශලන් 
කර  වි :ේ විතර:, එතුමමාතදශ  විෂ  පථ  වන්ශන්? ඒකදඳේ් 

අරු:ලට එ  ර:ද මාත එතුමමාතදශ  විෂ  පථ  ශ ොශවන්:? 
"ඒකදඳේ් අරු:ලට පිටින් ර:ද ේ එක එක ර ත වලට 
අරශු  තිශඳ වද; රට ණ  කරලද තිශඳන්ශන් 

ාදණ්ඩදුදරශ න් විතර් ශ ොශවන්, ාදණ්ඩදු දර ට ඍජුව 
ශ ොව  වරව එ  වයදපෘතිවලින් එක එක ර ත  ශව  ශව මාත 
ගිණුේ  :ලද විවි් රටවලින් ණ  අරශු  තිශඳ වද, ඒවද්ත 

විුණ   ශවලද  ැ ැ" කි ද විුණකදධිපති ුදමිණී විශේසිං  
මාත ්තමාත ද පසුගි  :වසාව්ල වදර්තද ඉිනරිප්ත කළද. ඒවද්ත එකතුම 
ශවන්  ඕ ෑ  කි ද එතුමමාතද සාා න් කළද. මාතඟ  ැඟුමාත, ු මාත  ැඟුමාත, 

අර  ැඟුමාත, ශේ  ැඟුමාත කි ද ඕ ෑ තරේ වයදපෘති තිශඳ වද. ඒවදට 
පිටින් ණ  ු්තතද. ඒවද විුණ   ශවන්  ඕ ෑ  කි  වද. 
[ඳද්ද කිරීමාත්]  ැඳැන්, ඒක පිිබු්තත ඔඳතුමමාතන්ලද :ැන් ශේ 
ප ්ත ශකටුේපතට ඇතුමළ්ත කර වද, "ඒකදඳේ් අරු:ශලන් ව  

සි දෙ වි :ේ විුණ   කරනු ලැිල  ුතතුම " කි ද.  ැඳැන් අශප් 
රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දශේ 854ව  වයවසා්ථදශේ සාා න් ව , 
"විුණකදධිපතිවර දශ  කදර්   ද කර්තවය"  ට ශ්තමාත එතුමමාතදට 

රදජය මූලය පදල  ඳල  තිශඳ වද. විුණකදධිපතිවර දට රදජය 
මූලය පදල  ඳල  තිශඳ වද  ේ, ඒ වදකය  ශේ විෂ  පථ ට 
ඇතුමළ්ත කරන්  ඳැරි ඇන්? ඒ ි සාද ශමාතතැ දී ඉතද පැ ැිනලිව 

අපට ශ්තශර වද, විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  ඳලතල, එතුමමාතදශ  විෂ  
පථ  ශකොන්තරේ දුරට කප්පදදු ශවලද තිශඳ වද: කි ද.   

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත උ:ද රණ ් 

කි න් ේ. 0185 ශ:සාැේඳර් 04වැි  :ද ශකන් දශේ ශේ වදශ මාත 
විුණ  ප ත් සාේමාතත කළද. ශකන් දව ුැසාේ ි ශේ:  කින් 
ඒ විුණ  ප ත ඉිනරිප්ත කළද. ුන් ි ශ ෝජය කදරක 
සාාදපතිතුමමාති , එහි විුණකදධිපතිවර දශ  ඳලතල සාා න් ව  

64. (8) උපවුන්තිශේ ශමාතශසාේ සාා න් වී තිශඳ වද  

"Where the Auditor-General establishes that any person, supplier or 
company has been involved in fraud or corrupt practice, the Auditor
-General shall report to the police." 

 ේ පුේුල කු ශ ෝ ර ත  ් කුමාත  ශ ෝ වං්දවකට ශ ෝ 
ූරෂණ කට සාේඳන්්න් කි ද විුණකදධිපතිවර ද  ඳු ද ුන් වද 
 ේ, ඒ ප ත අනුව ඒ ුැ  ඍජුව ශපොලීසි ට පැමිණිලි කරන්  

එතුමමාතදට පුළුවන්. වශේ  න්ශන්  ැතුමව පැමිණිලි කරන්  එතුමමාතදට 
පුළුවන්. එහි තවදුරට්ත ශමාතශසාේ සාා න් ශව වද  

"Ethics and Anti-Corruption Commission or the Public Procurement 
Oversight Authority for their action."  

විුණකදධිපතිවර දට ශපොලීසි ට වදර්තද කරන්  පුළුවන්; 
ූරෂණ විශරෝධී ශකොමාතසාදරිසාව්ර දට වදර්තද කරන්  පුළුවන්;  Public 

Procurement Oversight Authority එකට වදර්තද කරන්  පුළුවන්. 
ශමාතන් , එතුමමාතදශ  ඳලතල. ශකන් දව කි න්ශන්, ශේ පදල මාත  
ව ශ න්, සාංසාක්ෘතිකමාත  ව ශ න්, මූලය පදල   පැ්තශතන් 
අපට වඩද  ්තිමාත්ත රට්  කි ද මාතමාත  ේ හිතන්ශන්  ැ ැ. 
අප්රිකදනු රදජය පේ්තිශේ තිශඳ  ශකන් දව අපට වඩද  ්තිමාත්ත 
රට් ශ ොශවන්.  ු්ත ඔවුන් ඔවුන්ශ  ඳලතල 
විුණකදධිපතිවර දට දීලද තිශඳන්ශන් ඒ විධි ටන්. ුන් 
ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශේ අවසාථ්දශේදී එමාත විුණ  
ප ත මාතමාත ්භාගත* කර වද.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශේ ඳලතල සාේඳන්් 
ප්ර  ්  ශමාතොක්:?  ේකිසි විුණ  ් සාේඳන්්ශ න් ප්ර ්  
කිරීමාත් සාා ද විුණකදධිපතිවර ද  ේකිසි පුේුල කු කැාවනු 
ලඳ  අවසාථ්දවක ඒ පුේුල දට එන්  ඳැරි  ේ, ඒ 
සාේඳන්්ශ න් කටුතතුම කර  රකදර  ුැ  ශමාතමාත ප ්ත 
ශකටුේපශ්ත 7. (4)උප වුන්තිශේ සාා න් වී තිශඳ වද. 

".......එකී තැ ැ්තතදට ශ ොවැළැ් වි   ැකි ත්ත්තව ් 
ශ ේතුමශවන් ශපෞේුලිකව ශපීම සිටීමාතට ශ ො ැකි අවසාථ්දවක දී, 
ඔහු විසින් ඒ ශවනුශවන් විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් 
ඳල  පවර  ල: ශව ්ත  ේ තැ ැ්තතකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටීමාත 
සාා ද එමාත විෂ   පිිබඳා මාත ද :ැනුමාත් ඇති ශව ්ත තැ ැ්තතකු 
 ේ කරනු ලැිල   ැකි  ." කි ද එමාත උපවුන්තිශේ සාා න් 
ශව වද. 

 ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ශේ උ:ද රණ ් 
කි න්ශන්. විුණකදධිපතිතුමමාතද කි  වද, අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන්ට 
එන්  කි ද. එශ මාත  ැ්ත ේ විුණ  ට අ:දළ කර  
පුේුල කුට එන්  කි  වද.  

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා (උ් ප් අධායාපන 
හසා ්ං ප්කෘිනක ක යුුර අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ - உயர் கல்வி 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - (Minister of 
Higher Education and Cultural Affairs) 

ඔඳතුමමාතදශ  අකමාතැ්තත්  ැ්ත ේ මාතමාත ඒ කදරණ  පැ ැිනලි 

කරන් ේ, ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ශේ ජදතික විුණ  ප ත 

1419 1420 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉිනරිපත් වනොකරන ලීප. 
  ஆவைம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்லல. 

  Document not tendered. 

————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පදර්ලිශේන්තුමව 

කි න්ශන්, කිසි ඳලතල ්  ැති, මාත ද පරිමාතදණ ශ ොන් අල්ලන්  
ශ ො ැකි, කිසිමාත ප්රතිඵල ්  ැති එක් කි ද තමාතන් ඔඳතුමමාතද 
කන්ණු ඉිනරිප්ත කර  විධි ට ශ්තන්ේ  න්ශන්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 

විුණ  කදර් ශේදී  ේ ශ:ෝෂ ්, වර:්, ූරෂණ ් සිේ් ශවලද 
තිශඳ වද  ේ, ඒ පිිබඳාව ුත ුතතුම වි   ක්රි දමාතදර්ු සා  ීමතිමාත  
ක්රි දමාතදර්ු තමාතන් ශේ ජදතික විුණ  ප ත මාතඟින් ඉිනරිප්ත කර 

තිශඳන්ශන්. ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත වුණදමාත :ණ්ඩ ීමති 
සාංග්ර   අශ ෝසි ශවන්ශන්  ැ ැ, ඒ වදශ මාත අි කු්ත අපරද් ීමති 
එක්ව්ත අශ ෝසි ශවන්ශ ්ත  ැ ැ. ඔඳතුමමාතද උ:ද රණ ් 

විධි ට මාත  ඳැංකු ඳැඳුේකර  ුැ  සාා න් කළද. ඒශ් වං්දව් 
ශවලද තිශඳ වද  ේ, ශේ ීමති  අනුුමාත   කරලද ඒක සුළු 
කදරණ ්  ැටි ට ලඝු කරලද ශමාතතැි න් අවසාන් කර වද කි ද 

කථදව්  ැ ැ. රශේ අපරද් ීමති ඒ විධි ටමාත තිශඳ වද. ඔඳතුමමාතද 
ශේ ප ත ඒ තරේ ලඝු කරන්  එපද. ශේක රශේ පවති  සි දෙමාත 
ීමතිවලට අමාතතරව එ  ීමති ් මිසා, අි ් ීමති  ටප්ත කරශු , 

ඒවද  ෑල්දෙ කරශු  එ  ීමති ් ශ ොශවන්.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක  රි, ුන් ඇමාතතිතුමමාති . ඇ්තතටමාත මාතමාත කි න්ශන්, ශේ 
තිශඳ   ථදර්ථ   ටශ්ත; තිශඳ  ත්ත්තව ට අ:දළව; "උන්නු 
 ැටි ට මාතළද මාත:ැන්" කි  වද වදශ , ශේක ශ ොාන් කි   එකන්. 

ඒක මාතමාත පිිබුන් වද, ඒ වදශ මාත මාතමාත ඔඳතුමමාතද කි   කදරණ ්ත 
පිිබුන් වද. අි කු්ත ීමති රීති්ත තිශඳ වද. ඒක්ත ඇ්තතන්. 
 ැඳැන්, ඒ  ටශ්තදී අපට ශේ ශවනුශවන් තව අර්ථ ි ූපපණ ් 

ශ:න්  පුළුවන්  ේ; තව එකතුම කරන්  පුළුවන්  ේ; ශේ ප ත 
තව  ්තිමාත්ත කරන්  පුළුවන්  ේ ශ ොාන්. අන්  ඒ පැ්තශතන් 
අ: සා් :ැ්වීමාත් පමාතණන් මාතමාත ශේ කරන්ශන්.  ථදර්ථ ්  ැටි ට 
ශේක ශේ මාතේටමින් ශ ෝ;  මාත්  ැටි ට ශ ෝ; "පශතෝල" 

මාතේටශමාතන් ශ ෝ - ඇති වුණු ත්ත්තව   ටශ්ත, ඇති වුණු ඳලපෑේ 
 ටශ්ත - සාේමාතත කිරීමාතට කටුතතුම කිරීමාත අප අු  කර වද. ශමාතමාත 
ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත ශවන්  ඕ ෑ.  ැඳැන්, ශේ ප ශ්ත 

දුර්වල වුණු තැන් ුැ  කි න්  ඒ  ටශ්ත අපට අන්ති  ශ:න් . 
ඒක තමාතන් මාතමාත ශේ කරන්ශන්. ඔඳතුමමාතද කි   ශේ ඇ්තතන්. රශේ 
අි කු්ත ීමති රීති ටික සි ල්ලමාත  ව්තවලද ශේ ීමති  පමාතණ් 

රශේ මූලික ීමති  ශවන්ශන්  ැ ැ. ඒක මාතමාත පිිබුන් වද. ඒ 
වදශ මාත තමාතන්, ශේක ශේ විධි ට  :ේින, තිබුණු තැ  ඉාන් 
ශුොඩද්  පසුපසාට ගිහින් තිශඳ වද. ඒ ුැ  මාතමාත :ැන් කි න් ේ.  

තමාතන් ශවනුශවන් ශව ්ත පුේුල කුට විුණකදධිපතිවර ද 
ඉිනරිශේ ශපෞේුලිකව ශපීම සිටීමාතට පුළුවන්  කි   කදරණ  අපි 

උ:ද රණ කට ුි ු. "ශ ොවැළැ් වි   ැකි ශ ේතුමව් මාතත" කි ද 

ඒ විධි ට පුේුලශ ් එ වද  ේ, අඩු තරමින් ඒ  ේ කර  

තැ ැ්තතද විුණකදධිපතිවර දශ  අනුමාතැති  මාතත එන්  ඕ ෑ  

කි ද අපි සාංශ ෝ්  ් ශ  වද. ඒක ශ ොා  ැේ:? ශේ ප ත  

අනුව චූිනත ද ශවනුවට ඕ ෑමාත ශකශ කු ඉිනරිප්ත කර වද 

ශවනුවට විුණකදධිපතිවර දශ  අනුමාතැති  මාතත පුේුල කු 
ඉිනරිප්ත කිරීමාත ශ ොා  ැේ:? මාතමාත අ වල් පුේුල ද කැාව වද 

 ේ; අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන් කැාව වද  ේ, අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන් 

ශවනුවට එ  පුේුල දශුන් අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන්ශුන් :ැ  ුන්  

තිශඳ  කදරණද ටික :ැ  ුන්  පුළුවන් කි ද 

විුණකදධිපතිවර ද සාෑහීමාතකට ප්ත ශවන්  ඕ ෑ. එශ මාත  ැතිව, 

විුණකදධිපතිවර ද ඉසාස්ාර ට ඕ ෑමාත ශකශ කුට එන්  ඳැ ැ 
ශන්. ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාති , විුණකදධිපතිවර ද 

 ේ තැ ැ්තශත් කැාව වද  ේ, ඒ පුේුල ද ශවනුවට ඕ ෑමාත 

ශකශ කු රවදට  රි න්ශන්  ැ ැ ශන්. ඒ ශවනුවට 

විුණකදධිපතිවර ද සාෑහීමාතකට ප්තව  පුේුල කු; 

විුණකදධිපතිවර ද පිිබුන් ද පුේුල කු; "ඒ" ශවනුවට "බී" 

කි   තැ ැ්තතද ශ ොාන් කි ද විුණකදධිපතිවර දට සාෑහීමාතකට 

ප්ත ශවන්  පුළුවන්  ේ එවැි  පුේුල කු එවන්  කි ද තමාතන් 

අපි කි න්ශන්. ඒශකන් ශේ ප ත  ්තිමාත්ත ශව වද.  

අ: ඉිනරිප්ත කර   ශේ ශ ෝජ ද, සාංශ ෝ්  ඉතදමාත සාද්ීම  

ශලසා ශ්තන්ේ ුන්  කි ද්ත මාතමාත ඉල්ලද සිටි වද. අපි විුණ  

ප ත්  ැදුවද.  ැඳැන් ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කරන්ශන් 

ශේ විධි ට  ේ, ඔඳතුමමාතන්ලද ඳලදශපොශරෝතතුම ව  ශේව්ත ශේ 

ප ත තුමිබන් කරන්  ඳැ ැ. ශේ ප ශ්ත අවුල් වි වුල් තිශඳ වද. 

 ශේ ප ්ත ශකටුේපත වරින් වර කැිල ේ මාතණ්ඩල ට ඉිනරිප්ත 

ශවලද ඇවි්ත තිශඳන්ශන්. ශමාතහි සාා න්  ේ  ේ කදරණද 
සාංශ ෝ්   කරේදී, රදජය ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව ුැ  

ීමතිපතිතුමමාතද දීලද තිශඳ  ි ර්ශේ   ශමාතොක්: කි ද මාතමාත 

කි න් ේ. "රදජය ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව  ි රී්ෂණ ්; 

ි ුමාත  ් කැිල ේ මාතණ්ඩල ට එවද තිශඳ වද, ඒ ි රී්ෂණ  

එවද තිශඳන්ශන් ශේ ප ්ත ශකටුේපත ුැ  ශ ොශවන්, ශමාත ට 

පිටින්, ශව ්ත ප ්ත ශකටුේපත් ුැ න්" කි ද එක ශවලදවකදී 
ීමතිපතිවර ද කි ද තිශඳ වද. එවැි  ත්ත්තව ් තුමළ තමාතන් ශේ 

ප ්ත ශකටුේපත සාේපද:   ශවලද තිශඳන්ශන්. එමාත ි සාද, ශේ 

ප ්ත ශකටුේපත ශේ විධි ට සාේමාතත කර ු්තශතෝත ඔඳතුමමාතන්ලද 

ඳලදශපොශරෝතතුම ව  ශේව්ත ශේ ප ත තුමිබන් ඉෂ්ට කර ුන්  

ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. ඒකන් අපි කි න්ශන්. ශේ ප ්ත ශකටුේපත 

සාේමාතත කරන් .  ැඳැන් ශේ සාද්ීම  ශ ෝජ ද ුැ  හිතන් . 

විුණකදධිපතිවර ද කවුන්න් ශ ෝ ශකශ කු කැ   ශාේශවෝත, 
ශ ොවැළැ්වි   ැකි ශ ේතුමව් මාතත ඔහු ශවනුවට ශව ්ත 

ශකශ කු එව වද.  ැඳැන්, ඒ එව  එ්ශක ද ශමාතශලෝ ශ: ් 

:න්ශන්  ැති ශකශ ්, ඒ ුැ  ශ්තන්මාත්  ැති ශකශ ් 

ශවන්  පුළුවන්.  

එශ මාත  ැ්ත ේ විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  පරී්ෂණ  අඩදළ 
කරන් , දුර්වල කරන්  ඉිනරිප්ත කර  ශකශ ් ශවන්  

පුළුවන්. එශ මාත ශවන්  ඳැරි :? එශ මාත කරන්  පුළුවන්. ශපොදු 

වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදවට එන්  ඕ ෑ ශක ද ශවනුවට 

ශව  ශකශ ් එේශවෝත ශමාතොක: ශවන්ශන්? ඔහු ඇවිල්ලද 

කි  වද, "මාතමාත :න්ශන්  ැ ැ. මාතට එන්  කිේවද. මාතමාත රවද." 
කි ලද. එශ මාත ශව ශකොට ශපොදු වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදව 

පව්තවදශු   න්  ඳැ ැ ශන්. විුණ  පරී්ෂණ ් සාා ද 

ශකොමිෂන් සාාදවට විුණකදධිපතිවර ද කවුන් ශ ෝ ශකශ ් 

කැශාවුශවෝත, එතුමමාතද ශවනුවට ඉිනරිප්ත ශව  ශක ද පිිබඳාව 

අඩු තරශේ විුණකදධිපතිවර ද සාෑහීමාතකට ප්ත ශවන්  ඕ ෑ, 

"රශේ ක ද පිිබුත  ැකි ශකශ ්." කි ලද. අශප් තර්ක  

එච්්රන්. ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශතොරතුමන් 
:ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප තට අ:දළව අපි :න් වද, 

විුණකදධිපතිවර ද පදර්ලිශේන්තුමවටන් වදර්තද කරන්ශන් කි ලද. 

ඒක  රි. පදර්ලිශේන්තුමවට වදර්තද කළදට පසාශ්සාේ 

පදර්ලිශේන්තුමශවන් තමාතන් ඒක publish කරන්ශන්. ඒවද්ත ඇ්තත.  

:ැන් අුමාතැතිතුමමාතද අශප් රශේ ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ 

අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප ත ුැ  කිේවද. ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ 
අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප ශ්ත 5.(8) උප වුන්තිශ නු්ත, 

රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදශේ 84අ. (0) වයවසා්ථදශවනු්ත ශතොරතුමන් 

සීමාතද කිරීමාත කරලද තිශඳ වද. ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද කි පු 

ශව ්ත ීමති-රීති සීමාතද කරලද තිශඳ වද.  ැඳැන්, ඒ අතශර් ජදතික 

විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 9. (ර) උප වුන්ති ්ත, ශතොරතුමන් 

:ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප ශ්ත -RTI Act එශ්- 36 

වැි  වුන්ති ්ත උල්ලං    ශව වද, ඒශ් කදරණද අඩදළ 
ශකශර වද.  

1421 1422 

[ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජප්ෂ මාත තද] 
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ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 83 වැි  වුන්ති  මාතමාත 

ුන් ඇමාතතිතුමමාතදට ශපන්වන් ේ. 83  වැි  වුන්තිශේ ශමාතන්  
ශමාතශ මාත කදරණ ් සාා න් ශව වද   

"...තව :  ේ වදර්තදව්, ශතොරතුමර්, ශල්ඛ්  ්, ශපොත්, ශුොනුව් 

ශ ෝ පරිුණක රරශ න් ලඳදු්ත පිටපත් ඔහු විසින් ීමති  ක්රි ද්තමාතක 

කිරීශේ ර ත  ශවත ලඳද ශ:නු ලැඳ ඇ්ත ේ ශ ෝ එශසාේ ලඳද දීමාතට 

අ: ස්ා කරනු ලඳන්ශන්  ේ එමාත වදර්තදව ප්රකද  ට ප්ත ශ ොකළ ුතතුම  ."  

මාතමාත හිතන්ශන්  ැ ැ, ශේක ුදමිණී විශේසිං  

විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  අ: සා් කි ලද. ඒ කි න්ශන්,  ේ 
ශතොරතුමර් ශ ෝ වදර්තද කර  ශ: ් විුණකදධිපතිවර ද 
හිතදශු  ඉන් වද  ේ අධිකරණ ට ශුි  න්  ශ ෝ ීමති 

කටුත්තතකට ශ ොු  කරන් , "ඒක ප්රකද  ට ප්ත ශ ොකළ 
ුතතුමන්." කි ලන් ශේ කි න්ශන්. එතශකොට ශ ොශර් රර්ෂද 
කරන්  හිතදශු මාත  ේ විුණකදධිපතිවරශ ්  ඇවි්ත කි  වද, 

"ශේක ශ:න්  ඳැ ැ. ශ:න්  ඳැරි, මාතමාත හිතදශු  ඉන් වද ලඳ  
අවුන්ේශේ  ඩු :මාතන් ." කි ලද.  ැ්ත ේ, රණ්ඩුශේ කවුන් ශ ෝ 
ශකශ ් කි  වද, "ශේ සාේඳන්්ශ න්  අපි අධිකරණ ක්රි ද 

මාතදර්ු ුන්  ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. ඳලදශපොශරෝතතුම ශව  
ි සාද ශේක ඉිනරිප්ත කරන්  එපද." කි ලද. ඳලන් ශකෝ, විශ ේෂ 
වදර්තද පිිබඳාව තිශඳන්ශන් එශ මාත කදරණදන්. කලින් කදරණද 

අපට ශ්තශර වද. විුණ   පිිබඳාව විුණකදධිපතිවර ද 
පදර්ලිශේන්තුමවට වදර්තද කරන්  ඕ ෑ. ඒ වදර්තද විුණ  
කදර් දලශේ ශවබ් අඩවිශේ :මාතන්  ඕ ෑ. පදර්ලිශේන්තුමවට වදර්තද 
කළදට පසාශ්සාේ මාත ජ තදවට ඒක ුන්  පුළුවන්. ීමති   ුවට 

ශතොරතුමර් ශ:න්  අ: සා් කරන්ශන්  ේ, -ීමති  ක්රි ද්තමාතක 
කිරීශේ ර ත  ශවත ලඳද ශ:නු ඇ්ත ේ ශ ොශවන්.- ීමති  
ක්රි ද්තමාතක කිරීශේ ර ත වලට ලඳද ශ:න්  හිතදශු  ඉන් වද 

 ේ, CID එකට ශ:න්  හිතදශු  ඉන් වද  ේ, -හිතදශු  
ඉන් වද කි   එක අ න්ත කදල ්. ඒක අ න්ත ශ: ් 
ශවන්  පුළුවන්.- එතශකොට  ේ ශකශ කුට අභිලදෂශ න්මාත,-

[ඳද්ද කිරීමාත්] අශන්! ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ශේ මාතශ  ශවලදව ශන්. 
ඔඳතුමමාතද ඔඳතුමමාතදශ  ශවලදශේදී පැ ැිනලි කරන් . එතශකොට  ේ 
ශකශ කුට අභිලදෂශ න්මාත ඕ ෑ  ේ ශතොරතුමන් වසාන් කිරීමාත් 

සිේ් කරන්  පුළුවන්. ඒක ඳරපතළ කදරණදව්  ැටි ටන් මාතමාත 
:කින්ශන්. ඒ ි සාද මාතමාත කි  වද, ඒ ුැ  සාැලකිලිමාත්ත ශවන්  
කි ලද. විුණ  වදර්තදශේ ක්රි දවලි  මාතමාත ඔඳතුමමාතදට කි න් ේ. 
විුණකදධිපතිවර දශ  ශ:පදර්තශේන්තුමව ර ත  ක විුණ  

පරී්ෂණ ් කර වද. පරී්ෂණ ් කරලද ඉවර ශවලද ඒක ඳදර 
දුන් දට පසාශ්සාේ විුණ  ශකොමිසාමාත විසින්  මරණ  කර වද, "ශේ 
පරී්ෂණ ට අ:දළව :ණ්ඩ  ් ප වන්  තිශඳ වද, 

අධිාදර ් ප වන්  තිශඳ වද; මූලය වං්දව් සිේ් කරලද 
තිශඳ වද, ශේක අපි අ  කරුන්  ඕ ෑ." කි ලද. එශ මාත අ  
කරුැීමශේ ක්රි දවලි  තමාතන් ඊට පසා්ශසාේ ශේශ්දී මූලික ව ශ න් 

සිේ් ශවන්ශන්. එතශකොට අ  කරුැීමශේ ක්රි දවලි  :ැන් 
ඳදරදීලද තිශඳන්ශන් කදට :? එමාත ක්රි දවලි  ඳදරදීලද තිශඳන්ශන් 
ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද  ැටි ට අමාතදතයදං  

ශල්කේවන්න්ටන්. විුණ  ශකොමිසාශේ  මරණ ් අනුව අධිාදර 
පැ වීමාත් ශ ෝ අ කර ුැීමමාත් ඳදර ශ:න්ශන් අමාතදතයදං  
ශල්කේවන්න්ටන්. අමාතදතයදං  ශල්කේවන්න්ට ාදර දුන් දට 

පසාශ්සාේ අධිාදර පැ වීශේ ක්රි දවලි  ක්රි ද්තමාතක කර  පුේුල ද 
අමාතදතයදං  ශල්කේවර ද ශව වද. 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 89. (0) 
උප වුන්ති  ශකශරහි මාතමාත ඔඳතුමමාතදශ  අව්ද   ශ ොු  

කරව වද. එහි ශමාතශ මාත සාා න් ව වද   

"වි   ඳල්දරි ද විසින් ුනු ලඳ  විධිමාත්ත වි   ක්රි දමාතදර්ු කින් ශ ෝ 

අධිකරණ ක්රි දවලි කින් අ තුමන්ව, විුණ   කරනු ලඳ  රස්ාිකතයශේ 

ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්ර ද විසින්,  ේ ඌ තදව ට ශ ෝ පදඩුවට 

වුකිව ුතතුම  ේ තැ ැ්තතකුශුන් එ්ව ශ ෝ ශවන් ශවන් ව, (8) ව  

උපවුන්ති   ටශ්ත වූ අධිාදර ් අ  කර ුනු ලැිල  ුතතුම  ."  

ශේකට වි   ක්රි ද මාතදර්ු ් පටලැශව වද. එතශකොට 
ප්ර්ද  ුණන්දීශේ ි ල්දරි දට ඕ ෑ  ේ පුළුවන් විුණ  
ශකොමිසාශමාතන් අධිාදර ් පැශ වුවදට පසාශ්සාේ ඒ අධිාදර  ුැ  

වි   කමිටුව් ප්ත කරන් , ඒකට වි   ඳල්දරිශ ් ප්ත 
කරන් . ඊට පසාශ්සාේ වි   ඳල්දරි දශ  report එක අනුව වි   
ඳල්දරි ද එ්ශකෝ කි  වද, "ශේ අධිාදර  සුදුසු  ැ ැ." කි ලද. 

එතැි න්මාත කථදව ඉවරන්. ශමාතොක:, අධි ාදර   ැවත රපසා්සාට 
 ැරවීමාත් පිිබඳා ඳල  තිශඳන්ශන් විුණ  ශකොමිසාමාතට 
ශ ොශවන්, ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද ව  ශල්කේතුමමාතදටන්. 

එතශකොට ශල්කේතුමමාතද තමාතන්  මරණ  කරන්ශන් වි   
ක්රි දමාතදර්ු ට අනුව අධි ාදර  රපසා්සාට  ව වද:,  ැේ: කි ලද.  
එතශකොට ප්ර  ්  එන්ශන් ශකොශ ොමාත:? ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා 
රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද කිේවද වදශ  ඕ ෑමාත ර ත  ක 

වි   ක්රි දමාතදර්ු තිශඳ වද, අධිකරණ ක්රි දමාතදර්ු තිශඳ වද.  
කිසිමාත රජශේ ර ත  ක අධිකරණ ට ඉිනරිප්ත වුණු 
කදරණ කට අධිකරණ ක්රි ද මාතදර්ු ් තිශඳ වද කි ලද 

ර ත   වි   ක්රි දමාතදර්ු ුැීමමාත අ්ත  රින්ශන්  ැ ැශන්. 
ර ත   වි   ක්රි දමාතදර්ු ුන් වද. අධිකරණශේ  මරණ ්ත 
එ වද. අධිකරණ  මරණ  ි සාද වි   ක්රි දමාතදර්ු   තර 

ශවන්ශන්  ැ ැ.  ැඳැන්, ශේශකන් ශමාතොක: කරන්ශන්? අධි ාදර 
පැ වීශේ ක්රි දවලි  ඕ ෑ  ේ අ:දළ පුේුල ද pension   තුමන් 
කල් :මාතන්  පුළුවන්. ශමාතොක:, ශේශ් ශකොතැ කව්ත කි ලද 

 ැ ැ, වි   ක්රි දමාතදර්ු   ඉවර කරන්  ඕ ෑ කව:ද : කි ලද. 
අධිකරණ ක්රි දමාතදර්ු  කව:ද ඉවර ශව වද: කි ලද්ත අපි :න්ශන් 
 ැ ැ. එතශකොට ශමාතොක: ශවන්ශන්? ප්ර්ද  ුණන් දීශේ 
ි ල්දරි ද  ැටි ට ශල්කේතුමමාතදට පුළුවන්, ශල්කේතුමමාතදශ  

  ළුශවකු  ේ ශේ අධි ාදරශ න් පරිසා්සාේ කර ුන්  
තිශඳන්ශන්- 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ර ත  සාංග්ර   අනුව, මාතදසා  80් ඇතුමළත 
වි   ක්රි දමාතදර්ු  ඉවර ශවන්  ඕ ෑ. ඒක ශේකට එන්  ඕ ෑ. 

රජශේ ි ල්දරින්ට වි   ක්රි දමාතදර්ු තිශඳ වද. ඒ ි සාද ඒක 
විකෘති කරලද ඉිනරිප්ත කරන්  එපද. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එශ මාත  ේ ඒක ශමාතතැ ට අ:දළ කශළේ ඇන්? මාතමාත අ න්ශන් 
ඒකන්.  අධි ාදර  අ  කරන්  ඕ ෑ ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද 

මාතඟින්  ේ, -ශේක  ි කේ විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  ඔළුශේ 
අමාතදන්වට :දපු අධිාදර ් ශ ොශවන්ශන්.- විුණ  විමාතසුමාත් 
 වලද, විුණ  පරී්ෂණ ් කරලද, ඒ අනුව විුණ  
කණ්ඩද මාත් ඒ  මරණ  අරශු , ඒ ශුොල්ලන්ට  ැවත එ  

ඉිනරිප්ත කරන්  ඉඩ දීලද :මාත  :ණ්ඩ  ්, අ  කිරීමාත් ශේක.  

අධිාදර අභි ද්  ද කමිටුවකු්ත තිශඳ වද.  ේ පුේුල කුට 
අධිාදර  පිිබඳාව අුති ් ඇති ව වද  ේ, ඔහුට වි   

ක්රි දමාතදර්ු  පටලවද ුන්  ඕ ෑ  ැ ැ. ඔහුට අධිාදර අභි ද්  ද 
කමිටුවට  න්  පුළුවන්. ගිහිල්ලද "මාතට පැ වූ අධිාදර  
අසාද්දරණන්. මාතමාත ශේකට අ:දළ  ැ ැ." කි ලද කි න්  පුළුවන්. 

රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථද සාාදවමාත ප්ත කර  අධිාදර අභි ද්  ද 
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කමිටුව් ශේශ් තිශඳ වද. ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ රණ්ඩුරමාත 
වයවසා්ථද සාාදවමාත ප්ත කර  අධිාදර අභි ද් ද කමිටුවකු්ත 
තිශඳ වද. එශ මාත  ේ අධිාදර  final decision  එක ශ ොශවන්. 

ඒක විුණකදධිපතිතුමමාතද ි සාද ශ ෝ විුණ  ශකොමිසාමාත ි සාද 
ුන් ද අවසාද   මරණ  ශ ොශවන්. ඔහුට අධිාදර අභි ද් ද 
කමිටුව් තිිල දී, වි   ඳල්දරි කු ඈාද ු්තශ්ත ඇන්? ඒශකන් 

ශකශරන්ශන් ශමාතොක්:? ශේක අවුල් කර  එකන්. ශේශ් ඉතදමාත 
පැ ැිනලිව තිශඳන්ශන් ඒකන්. ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද ශේ 
 මරණ  ුන්ශන්, :ණ්ඩ   පිිබඳා  මරණ  ුන්ශන් වි   

ක්රි දමාතදර්ු  සා  අධිකරණ ක්රි දමාතදර්ුශ න් පසුවන්. මාතමාත 
කි න්ශන්, :ැ ට තිශඳ  විුණ  කටුත්තත ඊට වඩද ශ ොාන් 
කි   එකන්. 

ුන් විශේ:දසා රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාති ,   ඔඳතුමමාතද COPE එශ් 
සාාදපතිතුමමාතද  ැටි ට "මාතදසා ් ඇතුමළත, අවුන්ේ:් ඇතුමළත 
 මරණ ් ශ:න් ." කි ලද කිේව අවසා්ථද ඕ ෑ තරේ තිශඳ වද.  
එතශකොට ශේක ඇතුමළ්ත කළදට පසාශ්සාේ ශමාතොක: ශවන්ශන්? 

ශේශකන් ුණන් දීශේ ි ල්දරින්ට - ශල්කේතුමමාතන්ලදට- 
රවරණ ් :මාත වද, වි   ක්රි දමාතදර්ු කට්ත ගිහිල්ලද අධිකරණ 
ක්රි දමාතදර්ු කට්ත ගිහිල්ලද ඊට පසාශ්සාේ :ණ්ඩ   ි  මාත කරන් . 

ඊට පසාශ්සාේ අධිාදර අභි ද් ද කමිටුව් තිශඳ වද.  

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , සාේපූර්ණශ න්මාත වැරිනන් 
එතුමමාතද කි   කදරණ . 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රි, කමාත්  ැ ැ. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුළු රටමාත ශ ොමාතඟ  ව  ප්රකද  ් ශේක.  

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඳතුමමාතද පැ ැිනලි කරන් . 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශේ කදරණ  පැ ැිනලි 
කරන්  ඕ ෑ.  වි දඩි ශ:ක තුම ් ඕ ෑ  ේ අශපන් අඩු කර 
ුන් . ඒකට කමාත්  ැ ැ. ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , 
ශමාතවැි  ප ත් මාතඟින් සිේ් කරන්ශන්, රජශේ ි ල්දරින් 

කටුතතුම කිරීශේදී ව  අරමිකතද, මූලය ූරෂණ   දින  සාේඳන්්ව 
පි වර ුැීමමාතන්. ඒකට එක පැ්තතකින් වි   ක්රි දමාතදර්ු  
ුැීමශේ ක්රි දමාතදර්ු  :ැ ට්ත ර ත  සාංග්ර ශේ තිශඳ වද. 

ඒශ් තිශඳ  ක්රි ද පිිබශවත අනුුමාත   කළ ුතතුමමාතන්. ශ:වනුව, 
අපරද් ීමති   ටශ්ත වර:් ශවලද තිශඳ වද  ේ, :ණ්ඩ ීමති 
සාංග්ර    ටශ්ත වර:් ශවලද තිශඳ වද  ේ ඒවද අධිකරණ 

ක්රි දකලදපශේ  ශව මාත   වද.  ැඳැන්, ශේ ි ල්දරින් අතින් 
 ේකිසි මූලය ූරෂණ ්, අරමිකතදව් සිදු ව වදන් කි ලද ජදතික 
විුණ  ප ත  ටශ්ත  ශුශ   වර:කදී අනුුමාත   කරන්  

ඕ ෑ ක්රි ද පිිබශවත විතරන් ශමාතතැ  තිශඳන්ශන්. සාමාත ර විට 

රජශේ ි ල්දරි කු වර:් කළදන් කි ලද ශල්කේ ශ ෝ 
ි ල්දරි කු  වැරින  මන්දුව් ශ: වද  ේ ඒ උ:වි ට 
අභි ද්   ් කරලද ඒ පිිබඳාව සාතය කන්ණු ුශේෂණ  කර 
ුන්   අන්ති  ශ:  එශ්  තිශඳ  වර: ශමාතොක්:? 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒක ශ ොාන්. කිසි වර:්  ැ ැ. 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එශ මාත  ේ ඔඳතුමමාතද ඇන් ඒක වැරිනන් කි ලද කිේශේ? 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති ,  ඔඳතුමමාතද ශේ කදරණ  පටලවද ු්තත  ැටි 
ඳලන් . මාතමාත කිේශේ ඒක ශ ොශවන්. මාතමාත කි න්ශන්, - [ඳද්ද 
කිරීමාත්] මාතට කථද කරන්  ඉඩ ශ:න් . 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔඳතුමමාතදමාත කිේවද, මාතමාත COPE එශ් ඉාශු  කිේවද කි ලද, -
ඔඳතුමමාතද්ත එශ මාත කර වද ඇති.-  ේ  ේ වදර්තද ි රී්ෂණ  
කරලද මාතදසා ් ඇතුමළත ඉිනරිප්ත කරන්  කි ලද.  ැඳැන්, අශප් 

Standing Orders වල කිසිමාත තැ ක කි ලද  ැ ැ, එශ මාත 
ි ශ ෝු ශ:න්  අපට ඳල ් තිශඳ වද කි ලද. 

ඒක ඕ ෑමාත inquiry officer  ශකශ කුශ ; 

විි  ්් කදරවරශ කුශ  තිශඳ  අභිමාතත . එතශකොට අ:දළ 
වි   පරී්ෂණ ට අමාතදතයදං ශේ ශල්කේට එන්  ඳැරි  ේ, 
අතිශර්ක ශල්කේ ශ ෝ ශව ්ත ශකශ ්ව ඔහු එව වද.  ැඳැන්, 
වි   පරී්ෂණ  කර  ි ල්දරි ද එමාත ි ල්දරි ද 

සාේඳන්්ශ න් සාෑහීමාතකට ප්තවන්ශන්  ැ්ත ේ ශමාතොක්: 
කරන්ශන්? " ැ ැ, ඔඳට ශේ ුැ  කථද කරන්  ශ්තශරන්ශන් 
 ැ ැ"න් කි ලද වි   පරී්ෂණ  කර  ි ල්දරි ද අ:දළ 

ශල්කේවර දට එන්  කි ලද ශව ්ත ින  ් ලඳද ශ: වද. ඒක 
තමාතන් ශමාතහිදී සිදුව  ක්රි දවලි . එශ මාත  ැතිව ශේක අුතුම ශ: ් 
ශ ොශවන්.  

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

පැ ැිනලින්. මාතමාත කි න්ශන් ශේකන්. අධිාදර සාේඳන්්ව 
විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව පැ වි  ුතතුම ක්රි දවලි  ශේක 
තමාතන් කි   එක මාතට පැ ැිනලින්; ඒක මාතමාත :න් වද; ඒක මාතට 

ශ ොාටමාත ශ්තශර වද. ඒකට තව්ත ර ත  පේ්ති ් තිශඳ  
ඳව්ත ඇ්තත.  

 ු්ත, ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපශ්ත 89. (0) උප වුන්තිශ  හි 

ඉතද පැ ැිනලිව ශමාතශසාේ සාා න් ව වද   

"වි   ඳල්ර ද විසින් ුනු ලඳ  විධිමාත්ත වි   ක්රි දමාතදර්ු කින් ශ ෝ 

අධිකරණ ක්රි දවලි කින් අ තුමන්ව, විුණ   කරනු ලඳ  රස්ාිකතයශේ 
ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්ර ද විසින්,  ේ ඌ තදව ට ශ ෝ පදඩුවට 

වුකිව ුතතුම  ේ තැ ැ්තතකුශුන් එ්ව ශ ෝ ශවන් ශවන් ව, (8) ව  

උපවුන්ති   ටශ්ත වූ අධිාදර ් අ  කර ුනු ලැිල  ුතතුම  ."  

1425 1426 

[ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාත තද] 
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ශමාතහි ඇති 'අ තුමන්ව' කි   ව්   මාතමාත  ැවත්ත අව්දරණ  

කර වද. මාතමාත කි න්ශන් ශේකන්. අධිාදර අ  කර ුන්  
අභි  ද්   ඉිනරිප්ත කරන්  ශව මාත අභි ද්  ක්රි දවලි කු්ත 
තිශ ේින; ශව මාත අභි ද්   කමිටුවකු්ත තිශ ේින; ශේ 'අ තුමන්ව' 
කි   එක ු්තතදට පසාශ්සාේ ශේ සාා ද ුතව  කදල  ි සාද ශේ 

කටුත්තත දුර්වල ව වද. ඒක එක්. අි ක, 'වි   ඳල්දරි ද' 
කි   පුේුල ද ශේ ි සාද විුණ  ශකොමිසාමාත්ත එ්ක සාමාතද  
මාතේටමාතකට  ැශ: වද. ශේක ි කේ කවුන්ව්ත ු්ත  මරණ ් 

ශ ොශවන්. ශේක ජදතික විුණ  ශකොමිසාමාත ු්ත  මරණ ්. 
ජදතික විුණ  ශකොමිසාමාතන්, වි   ඳල්දරි දන් සාමාතද  වන්ශන් 
ශකොශ ොමාත:? එශ මාත වුශණෝත, වි   ඳල්දරි ද විසින් ජදතික 

විුණ  ශකොමිසාමාතට අභිශ ෝු කර වද ශන්? ශේ :ණ්ඩ   
සාද්දරණ  ැ ැන් කි ලද වි   ඳල්දරි ද කිේශවෝත එශ මාත 
ශමාතොක්: ශවන්ශන්? ඔඳතුමමාතන්ලදට ඕ ෑ  ේ, ශේ ප ්ත 

ශකටුේපත සාේමාතත කර ුන් .  ැඳැන්, ශේ තුමිබන් ුැටුමාත් 
ඇතිව වද. එමාත ි සාද වි   ඳල්දරි දශ   මරණ  සා  ජදතික 
විුණ  ශකොමිසාශේ  මරණ  පටලැවිල්ල් ඳවට ප්තව වද. 
ශේශකන් අුති ට ප්තව  පුේුල දට අභි ද්   කමිටුවට  න්  

කලින්මාත ජදතික විුණ  ශකොමිසාමාතට අභිශ ෝු කරන්  පුළුවන්, 
"වි   ඳල්දරි ද ශමාතශ මාත කි ලද තිශඳ වද, ඔ  ශුොල්ලන් 
ශකොශ ොමාත:, මාතට :ණ්ඩ  ් ප වන්ශන්?" කි ලද. ශේ තුමිබන් ඒ 

ුැටුමාත එ  එක විතරන් මාතමාත කි න්ශන්. ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
සාේමාතත කර ු්තතදට අපට කමාත්  ැ ැ.  තිශඳ  අවුල ශවනුවට 
ශේ තුමිබන් තව අවුල්  : වද  ේ, ඒකට ඉතින් අපට කි න්  

තිශඳන්ශන් "ශසාොරි" කි ලද තමාතන්. 

ඊළඟට, තිශඳ  ප්ර  ්  ශමාත න්. :ැන් අධිාදර අභි ද්   
කමිටුව් තිශඳ වද. අධිාදර අභි ද්   කමිටුව ප්ත කරන්ශන් 

රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද සාාදව මාතඟින්. මාතට තිශඳ  ප්ර  ්  තමාතන්, 
රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථද සාාදවට ඒක කරන්  පුළුවන්:, ඳැරි: කි   
එක.  ු්ත, අ: ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කර වද  ේ, ඒක 

කරන්  පුළුවන්. ඒකට කමාත්  ැ ැ.  

ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපශ්ත 08. (8)  උප වුන්තිශ හි ශමාතශසාේ 
සාා න් ව වද  

"... රණ්ඩුරමාත වයවස්ාථද සාාදව විසින් ප්තකරනු ලැබූ විුණ  , ීමති   ද 

රදජය මූලය කළමාත දකරණ , රදජය පරිපදල   සා  ඉංජිශන්න් වි:යදව 

   ්ශෂේත්ර න්හි පළපුන්ේ:් සාහිත තැ ැ්තතන් අතරින් සාදමාතදජික න් 

පස්ාශ:ශ කුට අඩු ශ ොව  සාංඛ්යදවකින් කමිටුව සාමාතන්විත වි  ුතතුම  ."  

ඒක  රි පැ ැිනලින්. ඒශ් විුණ   තිශඳ වද. එතශකොට 
අභි ද්   කමිටුව, විුණ  ශකොමිසාශමාතන් සා්වදධී  ව වද. ඒක 
ශ ොාන්; checks and balances  තිශඳ වද. අභි ද්   කමිටුව 

ශු  ඒමාත සාව්දධී ්තව  ශවනුශවන් කර  ශ ොා ශ: ්. ඒ 
විධි ට රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද සාාදශවන් ඒ කමිටුව ප්ත කර  
එක්ත ශ ොාන්.  ැඳැන්, විුණ   පිිබඳාව විශ ේෂ පුේුලශ කු 

ශේ කමිටුශේ ඉන්  ඕ ෑ  කි ලද ඒශ් සාා න්ව තිශඳ වද. ඒක 
 රි ශන්? ශේශ් ප්ර්ද  ශේ විුණ   ශන්?  

ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපශ්ත 08. (0) උප වුන්තිශ හි ශමාතශසාේ 

සාා න් ව වද  

"ජදතික විුණ  කදර් දලශේ සා  ශ්රී ලංකද රදජය විුණ  ශසාේවශේ කිසිදු 

සාදමාතදජික කු කමිටුශේ සාදමාතදජික කු ශ ොවි  ුතතුම  . විුණකදධිපතිවර ද 

කමිටුශේ සාදමාතදජික කු ශ ොවි  ුතතුම  . කමිටුව, විුණකදධිපතිවර දශුන් 
ස්ාවදධී ව කටුතතුම කළ ුතතුම  ." 

ඒ සි ල්ලමාත  රි. එතශකොට රදජය විුණ  ශසාේවශේ කිසිදු 

පුේුලශ කුට ශේ කමිටුවට එන්  ඳැ ැ. විුණ   පිිබඳා 
ප්රවීණ්තව ් තිශඳ  ශකශ කුට තමාතන් ශේ කමිටුවට එන්  

ශවන්ශන්. ඒ සාා ද විුණ   පිිබඳා ප්රවීණ්තව ් තිශඳ  

පුේුලශ කු ශකොශ න්: ශ ො ද ුන්ශන්? එතශකොට ශේ සාා ද 
අි වදර් ශ න් ශපෞේුලික විුණකශ කු තමාතන් ශ ො න්  
ශවන්ශන්. ඒ සාා ද රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද සාාදවට විුණකශ කු 
ශ ො න්  ව වද. එමාත විුණක ද රදජය විුණ  ක්රි දවලි  ුැ  

විුණ  අභි ද්   කමිටුවට එ වද. රදජය විුණ ශ න් තමාතන් 
එමාත ි ල්දරි ද අභි ද්  කමිටුශේ ඉන්ශන්.  ැඳැන්, එමාත 
ි ල්දරි ද රදජය විුණ  ශසාේවශේ ශකශ කු ශවන්  ඳැ ැ. 

ශේක ශමාතොක්: කි ලද මාතමාත :න්ශන්  ැ ැ,  ු්ත ශේශ් 
පටලැවිල්ල් තිශඳ වද  කි ලද විතර් මාතට ශ්තශර වද. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

විරදමික විුණ  ශසාේවකශ කු තමාතන් :ැන් ඔ  කමිටුවට 

ප්තවන්ශන්. අි ් ශකොමිෂන් සාාදවලට්ත එමාත ි ල්දරින් රශේ ඒ 
විධි ටන්. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශ ොාන්. ඒක ඔඳතුමමාතන්ලද ශබ්රද ුත ුතතුම ශ: ් විධි ටන් මාතමාත 
මාතතුම කරන්ශන්. ශේක මාත ද ශ: ් ශ ොශවන්.  ු්ත මාතට ශ්තශර  
විධි ට ශේ සාා ද රදජය විුණ   ුැ  විශ ේෂ :ැනුමාත් තිශඳ  

ශකශ කු ප්ත ශවන්  ඕ ෑ. ඒකන් වි  ුත්තශ්ත කි   එක තමාතන් 
මාතමාත අව්දරණ  කරන්ශන්.  

ඊ ළඟට, තිශඳ  ප්ර  ්  ශමාත න්. 

විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව විසින් කරනු ලඳ  ශේ 
කටුත්තශ්තදී ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරින්ශුන්  ට 
ි ල්දරින්ට -අමාතදතයදං  ශල්කේවන්න් ශ ොව  අශ ් 

ි ල්දරින්ට- ශේ :ණ්ඩ   පැ වීශේ, එ  සුදුසු:  ැේ: කි ද 
 මරණ  කිරීශේ ඳල  පවරන්ශන් ශල්කේවන්න්ටන්.  ැඳැන් ශේ 
ප ්ත ශකටුේපත අනුව ශල්කේවර කුට :ණ්ඩ   දීමාත 

පවරන්ශන් ජ දධිපතිතුමමාතදටන්. ජ දධිපතිවර ද තමාතන් ඒ  මරණ  
ුන්ශන්. ජ දධිපතිවර ද තමාතන් ශල්කේවර කුට :ණ්ඩ  ් 
තිශඳ වද:  ැේ: කි ද  මරණ  කරන්ශන්.  ැඳැන් ශේ ප ්ත 

ශකටුේපශතන් ශල්කේවර දට සාද්දරණ ් ඉෂ්ට කරලද  ැ ැ. 
ශල්කේවර දට අභි ද්   ් ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන් රමාතශේ:  
ශමාතොක්: කි ද ශමාතහි සාා න් කරලද  ැ ැ. අධිාදර අභි ද්  ද 
කමිටුව් තිශඳ වද. ශල්කේශුන් :ණ්ඩ  ් පැ ශව  

ශක කුට ඒ සාේඳන්්ශ න් අභි ද්   ් ඉිනරිප්ත කරන්  
පුළුවන්.  ැඳැන් ශල්කේවර කුට එශ මාත කරන්  පුළුවන්:? මාතමාත 
ශල්කේවන්න් ශවනුශවනු්ත ශපීම සිටි වද. ශල්කේවර දට 

:ණ්ඩ   ශ:න්ශන් කවු:? ජ දධිපතින්. ශල්කේවන්න් ප්ත 
කරන්ශන්්ත ජ දධිපතින්. ජ දධිපතිතුමමාතද මාත :ණ්ඩ  ් ශ:න්  
 මරණ  කර  ශකොට ශමාතොක: ශවන්ශන්? එ  විුණ  ශසාේවද 

ශකොමිෂන් සාාදශවන් තමාතන්  වන්ශන්. මාතමාත එ  :න් වද.  ැඳැන් 
ජ දධිපතිවර ද විසින් ප වනු ලඳ  :ණ්ඩ  ට ශල්කේවර කුට 
අභි ද්   ් ඉිනරිප්ත කරන්  ඉඩ තිශඳ  ඳව සාා න් තැ  ශේ 

ප ්ත ශකටුේපශ්ත තිශඳන්ශන් ශකොශ ේ:? එශ මාත  ැති වුශණෝත, 
එ  ශල්කේවර කුට අුති ් කිරීමාත් ව වද.  

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කි න් , ු න් අමාතදතයතුමමාතද.  
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශේ අභි ද්  ද ක්රි ද :දමාතශ න් අ තුමන්ව තමාතන් :ණ්ඩ   
 මරණ  වන්ශන්. ඒ :ණ්ඩ   පැ වීමාත සාදමාතද යශ න් ශේ ක්රි ද 
පිිබශවත අනුව සිේ් ව වද. ශල්කේවර ද පිිබඳාව :ණ්ඩ   

පැ වීමාත  මරණ  වන්ශන්්ත අභි ද් ශ න් පසුවන්. ශල්කේවර ද 
සාේඳන්්ශ න් එ  ක්රි ද්තමාතක කරන්ශන්්ත ජ දධිපතිවර දන්. 
ශමාතොක:, ඒ, ප්ත කිරීශේ ඳල්දරි ද ජ දධිපතිවර ද ව  ි සාද.  

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත කිේශේ ශමාත න්. ුන් 

අමාතදතයතුමමාති , ඔඳතුමමාතද වදකය  ැටි ට කිේවදට, ශල්කේවර දට ඒ 
අන්ති  තිශඳ  ප්රතිපද:  ් ශමාතහි ශකොතැ කව්ත  ැ ැ. 
ශල්කේවර කුට අභි ද්  ද ඉිනරිප්ත කරන්  ප්රතිපද:  ්  ැ ැ. 

අපි ඒ සාේඳන්්ව සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. අශප් 
විජ :දසා රදජප්ෂ උු්ත ීමතිඥ අමාතදතයතුමමාතද පිිබුන් වද  ේ 
ශල්කේවර කුට එවැි  අවසාථ්දව් තිශඳන්  ඕ ෑ කි ද, 

එවැන් ් ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත සාා න්ව  ැති ි සාද අප 
ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  සාංශ ෝ්   පිිබුන් .   

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

තිශඳ වද. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඳතුමමාතද ඒ ුැ  කි  වද  ේ ශ ොාන්. 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ ක්රි ද :දමාතශේ  ැමාත එක්මාත අභි ද් ශ න් පසුවන්  මරණ  

වන්ශන්. ඒ ි සාද ශල්කේවන්න්ට්ත ඒ අන්ති  තිශඳ වද.  
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ු්ත ශල්කේවන්න්ට එ  අ:දළ කර  ැ ැ. ඒ හින්:ද මාතද 
සාංශ ෝ්  ් -වුන්ති ්- ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. එවැන් ් 
තිශඳන්  ඕ ෑ කි ද ඔඳතුමමාතන්ලද පිිබුන් වද  ේ, මාතශ  

සාංශ ෝ්   පිිබුන් . එච්්රන්. ශමාතොක:, ශමාතහි තිශඳ  විධි ට 
 ේ එවැන් ්  ැ ැ.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඊළඟට මාතතුම ව  ප්ර  ්  
ශමාත න්. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 01. (8) ව  උප 

වුන්ති   ටශ්ත ශමාතශසාේ සාා න් ව වද   

"89 ව  වුන්ති   ටශ්ත විුණ   කරනු ලඳ  රස්ාිකතයශේ ප්ර්ද  

ුණන් දීශේ ි ල්ර ද විසින් කර  ල:  මරණ කින් අුති ට ප්ත  ේ 

තැ ැ්තතකු විසින් අධිාදර සා තික  ලැබුණු ින  සිට එ් මාතදසා ් 

ඇතුමළත එමාත  මරණ ට එශරහිව 08 ව  වුන්ති   ටශ්ත ප්ත කරනු ලැබූ 
අධිාදර අභි ද් ද කමිටුව ශවත අභි ද්  ් ඉිනරිප්ත කරනු ලැිල  

 ැකි  ."  

 ැඳැන් " ේ තැ ැ්තතද" කි   එක සාේඳන්්ශ න් 
definition එක් දීලද  ැ ැ.  ේ තැ ැ්තශතකු අභි ද් ද 

කමිටුවට අධිාදර ් සාේඳන්්  මන්දුව් දුන් දට පසුව එ  

 ැවත සාලකද අභි ද්   ශව සා් කර වද:, එන්න් ුණන් හිලේ 

 මරණ  කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:,  මරණ  සාංශ ෝ්   කර වද: 
 ැේ: කි   එක  මරණ  කිරීශේ ඳල  සාේපූර්ණශ න්මාත 
ශ:න්ශන් ුණන් දීශේ ි ල්දරි දටන්.   

 ැඳැන් ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද -ශල්කේතුමමාතද- ඒක කර 

 ැවත වදර්තද කිරීමාත් ුැ  සාා න් වන්ශන්  ැ ැ. ඒ පිිබඳාව 
කදට ශ ෝ වදර්තද කිරීමාත් ශකශරන්  ඕ ෑ. එ ට ශ ේතුමව 
ශමාතොක්:? විුණකදධිපතිවර ද  මරණ  කර  :ණ්ඩ  ් 

ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද ශව සා් කශළෝත පළුශවන් අුති ට 
ප්ත ව  පුේුල ද කවු:? ඒ, විුණකදධිපතිතුමමාතදන්. 
විුණකදධිපතිතුමමාතදට්ත ඉඩ් තිශඳන්  ඕ ෑ ඇවි්ත කි න් , 

"මාතශ   මරණ  අභිශ ෝු ට ල් කර තිශඳ වද. මාතමාත්ත අුති ට 
ප්ත ශවලද තිශඳ වද" කි ද. ඒ ි සාද අපි සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත 
කර වද, අඩු තරමින් විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදවට එ  

වදර්තද කරන්  විුණකදධිපතිතුමමාතදට ඉඩ ශ:න්  කි ද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත තව්ත ශ: ් කි න්  
ඕ ෑ. මාතද ළඟ තිශඳ වද, ්ර ශල්ඛ් ්. මාතමාත එ   ැන්සාදේ 
වදර්තදවට ඇතුමළ්ත කිරීමාත සාා ද සාාදුත කරන්  

ඳලදශපොශරෝතතුම ව වද. :ැන් ඔඳතුමමාතන්ලද ප්ර්ද  ුණන් දීශේ 
ි ල්දරින්  ැටි ට ශල්කේතුමමාතන්ලදට ශන් ශේ ඳල  -අධිාදර 
ක්රි ද්තමාතක කිරීශේ ඳල - පවරද තිශඳන්ශන්. අ: ශ ොශවන්, 

8993.17.08 පදසාක්රලිංුේ මාත තද ාදණ්ඩදුදර ශල්කේ  ැටි ට 
්ර ශල්ඛ් ් -ාදණ්ඩදු දර ්රශල්ඛ් ලිපි අංක ු:ල් 301- ි කු්ත 
කර තිශඳ වද, "රදජය ි ල්දරින් මාතත අධිාදර පැ වීමාත" කි   

ය ර්ෂ   ටශ්ත. ශල්කේවන්න්ට තමාතන් ඳල  පවරද තිශඳන්ශන්. 
8993 ඉාලද අ: ව  කල් ශල්කේවන්න් අධිාදර ් ප වද 
තිශඳන්ශන් කදට:? ඒ සාා ද ශල්කේවන්න්ට ඳල  දී තිශඳ වද, 

8993 වර්ෂශේ ඉාලද. ුන් ල්ෂම්ාතන් ශසාශ විර්ත  රදජය 
අමාතදතයතුමමාති ,  ු්ත කවුන්ව්ත අධිාදර ් ප වද  ැ ැ. ශමාතන්  
්ර ශල්ඛ් . මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතද ශමාතමාත ශල්ඛ්    

 ැන්සාදේ වදර්තදවට ඇතුමළ්ත කිරීමාත සාා ද ්භාගත* කර වද.  

එශ මාත  ේ, ශමාත  ක්රි ද්තමාතක කරන් මාත හිතදශු  කරපු 
ශ: ් ශ ොශවන්. ශල්කේවන්න්ට ඒ ඳල  -අධිාදර පැ වීශේ 

ඳල - දුන් ද කිේව්ත, ඒ ඳල  8993 වර්ෂශේ ඉාලද 
ශල්කේවන්න්ට තිබුණද.   

 ු්ත ක්රි ද්තමාතකශවලද  ැ ැ.  ශේ කරන්ශන් ශමාතොක්:?  
ශේක ශල්කේවර දට පටව වද.  ැඳැන්,  ැවත විුණ  

ශකොමිසාමාතට වදර්තද කරන් ව්ත ක්රි දවලි ්  :ලද  ැ ැ.   රි 
 ේ, ශල්කේතුමමාතද ශේක ක්රි ද්තමාතක කර ශකොට අධිාදර, 
අභි ද්  ද කමිටුශවන් ප්රති්ශෂේප ශව වද  ේ, :ණ්ඩ   ශව සා ්

ශව වද  ේ ශල්කේතුමමාතද ඒක වදර්තදුත කරන්  ඕ ෑ. 
ශල්කේතුමමාතද විුණ  ශකොමිසාමාතට :ැනුේ ශ:න්  ඕ ෑ, 
"ඔ ශුොල්ශලෝ ු්තත  මරණ  වැරැිනන්,  ැ්ත ේ ඒක අභි ද්  ද 

කමිටුශවන් ශව සා ්වුණද, ශමාතන්  අදේත   මරණ " කි ලද.  ඒක 
එතැි න්මාත ඉවර කර වද. 8993 ඉාන් ශල්කේතුමමාතන්ලද ශේක 
ක්රි ද්තමාතක කර  ැ්ත ේ  අදෙතින් ක්රි ද්තමාතක කරදවි  කි ලද 

ශපශ න්ශන්  ැ ැ.  

අශ ් කදරණදව ශේකන්. විුණ  ශකොමිසාමාත ශේ 
පරී්ෂණ  කර වද  කි ලද විුණකදධිපතිතුමමාතද්ත, ඒ කමිටුව්ත 

අතර conflict of interest එක් ඇති වන්ශන්  ැ ැ. ශල්කේවන් 
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————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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සාේඳන්්ශ න් ඕ ෑ  ේ; ශල්කේවන්න්ට අධිාදර ් පැ වීමාත 

සාේඳන්්ශ න් ඕ ෑ  ේ  විුණ  ශකොමිසාශමාතන් ශව ්ත 
ි ල්දරින් ප්ත කරන්  පුළුවන්.  ශේ විුණ  ශකොමිසාශේ 
විි  ්් කදරතුමශමාත් -මාතශ සා්ත්රද්තවරශ ්- ඉන් වද. ඒ 
විි  ්් කදරතුමමාතදශුන් ශව මාත කමිටුව් ප්ත කරන්  පුළුවන්.  

ඒ ි සාද ශල්කේවන් සාේඳන්් අධිාදර ක කදරණදව් රශවෝත 
ජ දධිපතිවර ද අතට  වන්  එපද. ඒක  විුණ  ශකොමිසාශේ 
කමිටුවකට ශ ොු  කරන් . ඒ ශකොමිසාශේ මාතශ සා්ත්රද්තවරශ ් 

ඉන් වද.  අධිකරණ ක්රි දවලි කට තරේ වටි ද ශකශ ්. 
ඔහුශුන් ප්ත කරන් . එතැි න් විුණකදධිපතිතුමමාතද අන්න් 
කරන් . කමාත්  ැ ැ. ඇන්, විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  

විුණ  කින් වර:කන්ශව් ව  ශක කුට විුණකදධිපතිතුමමාතදමාත 
ඉන්  කමිටුවකින් :ණ්ඩ  ් ප ව  එක සාද් දරණ  ැ ැ. ඒ 
ි සාද අපි ළඳැඳි දවකින් එතැ  ුැටුමාත ඉව්ත කරු. ඒ සාා ද අපි 

ශ ෝජ දව් කර වද, ශල්කේවරශ ් සාේඳන්්ශ න් 
අධිාදර කදී විුණකදධිපතිතුමමාතද ඉව්ත කළ කමිටුවකින් ඒක 
කරන්  කි ලද. එශ මාත කශළෝත ශේ විුණ  ප තට පණ 
එ වද;  ්ති  එ වද. ඒකට කමාත්  ැ ැ. ශේ තිශඳන්ශන් 

විුණ  ශකොමිසාමාත්.  ශේශකන් කර තිශඳන්ශන් "අපි ජදතික  
විුණ  ප ත්  ැදුවද; ශමාතන්  ප ත තිශඳ වද; අපි ඒක්ත 
කළද"  කි ලද ශපන්වන්   :  එක  ේ, ශසාේ ක ිලිලශල් 

ප්රතිප්තති ට වුණ ශේමාත තමාතන්, ශේ ජදතික විුණ  ප තට්ත 
ශවන්ශන්. ඒක  ේ සා සුේශ:න්මාත ඇ්තත.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , තව්ත කදරණද 

ුණ දව් කි න්  තිශඳ වද. ඒ සාේඳන්්ශ න්  අපි සාංශ ෝ්  
ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. සාංශ ෝ්  86් ශේකට ඇතුමළ්ත කර  
තිශඳ වද.  ඒ වදශ මාත ඔඳතුමමාතන්ලද ශඳොශ ොමාත වැරැින වැඩ් කර 

තිශඳ වද.  ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ශු දවදට 
පසාශ්සාේ, ඒක රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදවට්ත ගි දට පසා්ශසාේ, 
කැිල ේ මාතණ්ඩල   ැවත රැසාශ්වලද විුණකදධිපතිවර දශ  

ඳල   ැවත ශුේ් කර තිශඳ වද.  ඒ ශමාතොක්:?  අායන්තර 
විුණ   සාේඳන්්ශ න් විුණකදධිපතිතුමමාතදට ි ර්ශේ , 
වි්ද  න් ශ:න්  පුළුවන් ඳල  ඔඳතුමමාතන්ලද අ: ශේ 
සාංශ ෝ් වලින් ඉව්ත කර තිශඳ වද.   

ඒ විතර් ශ ොශවන්, ඔඳතුමමාතන්ලද විුණ  කමිටු තිශ න්  
ඕ ෑ  ැ ැන් කි ලද සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. මාතමාත 
:න්ශන්  ැ ැ, ශේවද ශකොශ ොමාත කර වද: කි ලද. කළමාත දකරණ 

 ද විුණ  කමිටුව  ැමාත ර ත  කමාත තිශ න්  ඕ ෑ කි ලද  
අපි ශකෝප් කමිටුශේදී ශුොඩ් කථද කර වද. ඒ ුැ   ුන් 
ල්ෂ්මාතන් ශසාශ විර්ත  රදජය  ඇමාතතිතුමමාතද :න් වද.  ැඳැන්, 

ඔඳතුමමාතන්ලද ශමාතොක්: කරන්ශන්? ීමති කින් රජ ට පවරද ු්ත 
ර ත වල කළමාත දකරණ  ද විුණ  කමිටුව  තිශ න්  ඕ ෑ 
 ැ ැන් කි ලද සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද.  

ඊළඟට ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත කි ද ති ශඳ වද, අායන්තර 
විුණකවන්න්ශ  වදර්තද විුණකදධිපතිතුමමාතදට ඉිනරිප්ත කරන්  
කි ලද. ඒක ශ ොා ශ: ්. අායන්තර විුණ   සාේඳන්් වදර්තද 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට එවන්  ඕ ෑ කි ලද තිබුණද. 

ඔඳතුමමාතන්ලද ඒක අන්න් කරලද තිශඳ වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
පදර්ලිශේන්තුමවට :ැේමාතදට පසුව්ත, අදෙතින් කැිල ේ සාංශ ෝ්  
එ වද . අ: උශේ කි  වද,  ල්ෂශේ :ඩ  5111ට අඩු කරන් ,  

අායන්තර විුණ  වදර්තද විුණකදධිපතිවර දට එව  එක  තර 
කරන් , විුණකවන්න්ට ි ර්ශේ , වි්ද  න් ි කු්ත කර  එක 
විුණකදධිපතිවර දශුන් අන්න් කරන් .  

ඊළඟට, රජ ට පවරද ු්ත ර ත  ුැ  කි  වද. :ැන් ඒවද 
රජශේ ර ත . හිඟුරද  සීි  සාමාතදුමාත රජ ට පවරද ු්තතදට 
පසාශ්සාේ, ඒක රජශේ ශ ොශවන්  ේ ශව  කදශ :? රජ ට පවරද 

ු්ත ර ත වලට විුණ  කළමාත දකරණ කමිටු ඕ ෑ  ැ ැන් 

කි  වද.  ඇන්, ශමාතශ මාත කරන්ශන්?  තිශ   එක්ත  ැති 
කර වද ශන්. එශ මාත කි ලද ශඳෝේ එක :මාත වද, "ඔන්  ජදතික 
විුණ  ප ත ශු දවද, ඒක ක්රි ද්තමාතක කර වද"  කි ලද. ශේ 
ශු ැල්ලද තිශඳන්ශන් ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත   

ශ ොශවන්, ශල්කේවන්න්ශ  ප ්ත ශකටුේපත.  ශල්කේවන්න්ශ  
ප ්ත ශකටුේපත ශු ැල්ලද ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
ශු දවද කි  වද. ඒ ි සාද ඔඳතුමමාතන්ලද සාද් දරණ ශවන් . 

ඔඳතුමමාතන්ලද ඉති දසා ට තව්ත ශ: ් එකතුම කරන්  එපද. ශමාත  
විසින් ඉති දසා ට ශලොකු කළු පැල්ලමාත් ඇති කර වද. ඒ ි සාද 
කන්ණදකරලද, අපි සාද් දරණව, ුත්ති සා ුත ශලසා ඉිනරිප්ත 

කර  සාංශ ෝ් වලින් ශේ ප තට ශල් ශ:න් ; ව්ර්   
ශ:න් ; පණ ශ:න් . පණ දීලද ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත 
කරන්  කි ලද  ශේ ුන් සාාදශේ සිටි  සි දෙමාත මාත ජ  

ි ශ ෝජිතන්න්ශුන් ශඳොශ ොමාත ඳැුෑප්තව, කදන්ණිකව ඉල්ලද 
සිටිමින්  මාතශ  අ: සා ් :ැ්වීමාත අවසාන් කර වද. ශඳොශ ොමාත 
සා්තුමතින්. 

 
[අ.ාද.80.08] 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා (නාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ආර්කයක ක යුුර රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ - மதசிய தகொள்லககள் 

ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

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

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , අ: ින   ශ:ව  වර 
කි ැවීමාත සාා ද ඉිනරිප්ත කර තිශඳ   ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත පිිබඳා විවද: ට සා ාදගි වීමාතට මාතට්ත අවසා්ථදව ලඳද 

දීමාත ුැ  සි දෙ ශ: දටමාත සා්තුමතිවන්ත ශව වද.  

ශේ රශේ රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දවට අනුව රදජය ු:ල් පදල   
පදර්ලිශේන්තුමවට ාදර දීලද තිශඳ වද. රශේ ජ තදව ි ශ ෝජ   

කර  මාත  ජ  ි ශ ෝජිතන්න්ශුන් සාමාතන්විත පදර්ලිශේන්තුමවට ඒ 
ඳලතල ාදර දී තිශඳන්ශන්, තමාතන් ශුව  ඳදු ු:ල්, ඒ වදශ මාත 
ශේ රටට එ  ර:ද ේ  වි :ේ ශවන්ශන් ශකොශ ොමාත:, ඒවද ජ තද 
ශසාේව ට  කැප කරන්ශන් ශකොශ ොමාත: කි ද :ැ ුැීමශේ අන්ති  

ජ තදවට ත වුන් කිරීමාතටන්. ශේ රශේ වි දල ු:ල් රදජය ශසාේව  
 ර ද පරි රණ  ශව වද. සාංවර්්  වැඩ කටුතතුම, මාත  ජ  
ශසාේවදවන් ඇතුමළු ශසාේවදවන් රදශි ් ශේ රදජය ශසාේවදව තුමිබන්, 

රජ  තුමිබන් සිේ් ව  ි සාද වං්දව  ද ූරෂණ , ඒ වදශ මාත ු:ල් 
 දසා්ති  වැි  ශේවල් අශප් රශේ ඉති දසා  පුරදමාත අපට අ න්  
සිේ් ශවලද තිශඳ වද. කදර් ්ෂමාත රදජය ශසාේව ්  ර ද 

ජ තදවට ශසාේව  කිරීමාත, ඒ වදශ මාත අශප් රශේ රර්ිකක  ඉිනරි ට 
ශු   ෑමාත වැි  ඉතදමාත ාදරූරර කදර්  න් කර  අවසාථ්දශේදී, 
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත මාතඟින් ු:ල්  දසාත්ි කින් 

ශතොරව, ු:ල් වං්දවකින් ශතොරව ඒවද ි සි දකදරශ න් සිදු කිරීමාත 
සාා ද අපි ප්රශේ  ් අරශු  තිශඳ වද.  

අ: ශමාතමාත විවද:ශේදී අපට අ න් ට ලැබුණද, ජදතික විුණ  
ප ්ත ශකටුේපත ශ ෝජ ද කර තිබුශණ් 0113 වසාශර් ඳවට. එ:ද 

සිට අ: ව  තුමන් ශකොපමාතණ කදල ් ගිහිල්ලද: ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කශළේ? ඒ කදල 
සීමාතදශවන්මාත අපට ඳලදුන්  පුළුවන්, ඇ්තතටමාත ශේ රශේ 

ප්රජදතන්ත්රවද:   ්තිමාත්ත කිරීමාතට ක්රි ද කර තිශඳන්ශන් කවු: 
කි ලද.  

ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත  ේ  ේ අඩු පදඩු ුැ  මාතට ශපර කථද 

කළ ජ තද විු්ති ශප රුශණ් ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද සාා න් කළද. අපි 
ජ තද විු්ති ශපරුණට කි ද සිටි වද, 0101දී ශේ රටට එන්  

1431 1432 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ඉන්ශන් කවු: කි ලද ශ ොාට හිතන්  කි ලද. එක පැ්තතකින්, 

ශේ රටට එන්  ඉන්ශන් හිේලර් ශකශ ්. ශේ රටට හිේලර් 
රවදමාත, ජදතික විුණ  ප ශතන් හිේලර්ට වැඩ් තිශඳ වද:? 
ශේ රශේ මූලය පදල   කරන්  හිේලර් ජදතික විුණ  ප ත 
පදවිච්චි කරන්:? ශේ පදර්ලිශේන්තුමව කි   රකදර ට හිේලර් 

තමාතන්ශ  වැඩ කටුතතුම කරන්: කි ලද අපි ජ තද විු්ති 
ශපරුශණන් අ  වද. [ඳද්ද කිරීමාත්]  ැ ැ, මාතමාත :න් වද. ුන් 
ි  දල් ුලප්ප්තති මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි, ඔඳතුමමාතන්ලද ඒක ශු දශේ 

 ැ ැ.  ු්ත ඒ අව:ද මාත තිශඳ වද, ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ඒ 
අව:ද මාත ුන්  එපද.  

එ:ද හිේලර් ජර්මාති   ිනුතණු කළද  කි ද සාමාත ර අන්තවදදී 
කල්ලි අ: හිතදශු  ඉන් වද.  ු්ත හිේලර් කශළේ ුළුමාති න්මාත 
ජර්මාති ශේ තිබුණු රර්ිකක , ජර්මාති ශේ තිබුණු සාමාතදජ  වි ද  
කරලද, විශ ේෂශ න්මාත තන්ණ ජීවිත ිලල්ලට දීලද අවසාද ශේ ිනවි 
 සාදුැීමමාතන්. සාමාත ර ඇශමාතරිකන් ුත:  ු:ද කාවුන් අ: ව  විට්ත 
ජර්මාති ශේ තිශඳ වද. ශඳොශ ෝ කදල ්    කල් න්සි දශේ 
කාවුන් ජර්මාති ශේ තිබුණද. ජර්මාති   ුළුමාති න්මාත සාව්දධී  
රදජය ්  ැටි ට : ක ුණ දව් ක්රි ද්තමාතක කරන්  ඳැරි 
තැ ට තල්දෙ කර තමාතන් එ:ද හිේලර් ිනවි  සාදු්තශ්ත. ශේ රටට්ත 
0101දී  හිේලර්ලද ඕ ෑ  කි   අ ට අපි කි  වද, ඒ තැ ට අපව 
තල්දෙ කරන්  රශවෝත, මාතරද ශු  මාතැශර  සාට ්  තමාතන් 
0101දී අපි කරන්ශන් කි ද. ශේ රටට 894 දී සුේ:දශුන් ු්තත 
ි : සා  ැවත කදටව්ත පූජද කරන් ට අපි ලැ ැසාත්ි  ැ ැ කි ද 
ශේ අවසා්ථදශේදී මාතත් කර වද. 

කවුන් ශමාතො වද කිේව්ත, ූරෂණ මාතර්:  ක්රි දවලි  අ: අපි 
රරේා කර තිශඳ  ඳව විශ ේෂශ න්මාත මාතත් කරන් ට ඕ ෑ. අ:  
ූරෂණ   ඳු ද ශු  තිශඳ වද. ඒවද සාේඳන්්ශ න් පරී්ෂණ 
කරශු    වද. අ: ව  විට අශප් අධිකරණවල තිශඳ  ප්රමාතද: 
ශ:ෝෂ න් ි වැරැින කරුන් ට අව ය ප ්ත සාේමාතත කරශු , 
ඒවද කඩි ේ කරලද, ඒ කන්ණු-කදරණද ඉිනරි ට කරශු     
ශකොට ශ ොරකේ කරපු සාමාත ර අ මාත අ  වද, ''අ: ශමාතො වද: 
ශවලද තිශඳන්ශන්?'' කි ලද. එ:ද ශේ රශේ  ේඳන්ශතොට වරද  
වැි  ශේවල්  ැදුවද.  ේඳන්ශතොට වරද   :ලද, ශේ රටට වි දල 
ණ ් ඉතුමන් කරලද,  ේඳන්ශතොට වරද ට  ැේ එන්ශන්  ැති 
ත්ත්තව ට ප්ත කරන්  එ:ද ක්රි ද කළ  ද ක ද ඇතුමළු රජ ට 
එ:ද තිබුණු විුණ ශ න් ශමාතො වද: වුශණ් කි ලද අපට අ න්  
සිදු ශව වද. එ:ද අපට විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමව්ත තිබුණද.   
:ැන්  "The New York Times" පුව්තපත වදර්තද කරලද තිශඳ වද, 
China Harbour සාමාතදු මාත එ:ද හිටපු මාතහින්: රදජප්ෂ 
ජ දධිපතිතුමමාතදශ  ඡන්: වයදපදර ට ශඩොලර් මිලි   ශකෝටි 
ුණ ් දීලද කි ලද. ශකොශ ොමාත: ඒ වැඩ කටුතතුම කශළේ? පරිසාර 
අ්ය   කින් ශතොරව, එතැ ට  ැේ එන්  පුළුවන්: කි ලද 
ඳලන්ශන්  ැතුමව වි දල ු:ල් කන්:රදව් චී  ට ණ  ශවලද 
තමාතන් ඒ වැඩ කටුතතුම කශළේ. ඒ එ්කමාත  මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොළ  ැදුවද. එක ගුවන් සාමාතදුමාතන් එතැ ට රශේ. ඒ තමාතන් 
flydubai ගුවන් සාමාතදුමාත.  ු්ත ඒ අ ්ත කිේවද, ජ තදව එන්ශන් 
 ැ ැ, සාං්දරක න් එන්ශන්  ැ ැ,   ැමාත ශවලදශේමාත කුන්ල්ශලෝ  
planeවල  ැප්ශප වද, ඒ ි සාද අපි්ත මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළට 
එන්ශන්  ැ ැ කි ලද.  

 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔේ. ඒවද කි  ශකොට ටික්- 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගු විමල් වීරවංශ් මහසතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ඉන්ින දව ඒක ු්තතදමාත 
කුන්ල්ශලෝ  ැප්ශප  එක  තර ශව වද:?  

 
ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

It is not a point of Order. 
 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එතුමමාතද :ැන් ඉන්ින දව ුැ  කි  වද. ුන් ි ශ ෝජය කදරක 
සාාදපතිතුමමාති , මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ එතැ   :න්  එපද 
කි ේදී, ජ තදවශ  වි දල විශරෝ්  මාතැ: එ:ද හිේලර් ශකශ ් 
වදශ  කදටව්ත ඇහුේකන් ශ:න්ශන්  ැතුමව ජ තදව ුළද කරලද, 
ඒ ජ තද  ඬ  ටප්ත කරලද, ඒ වයදපෘති  ක්රි ද්තමාතක කරලද අ: 
ව  විට ජ තදවට ඒ ණ  ඳර දීලද තිශඳ වද. එ:ද අපි කිේවද, 
ශ ොශරොච්ශ්ෝශල් ඳලදුදර   :න්  එපද, පදරිසාරික ප්ර  ් ඇති 
ශව වද  කි ලද. එ:ද ජ තදව මාතර්:   කරලද ශ ොශරොච්ශ්ෝශල් 
ඳලදුදර   ැදුවද. අ: ව  විට එතැ  අළු කන්:් ඇති කරලද 
තිශඳ වද. ඒ වයදපෘති තුමිබන් අ:ට්ත ජ තදව පීඩද විඳි වද; 
ජ තදවට අ:ට්ත ඒ ණ  ශුවන්  සිේ් ශවලද තිශඳ වද.  ු්ත 
ශමාතතුමමාතද :ැන් ශමාතතැ ට ඇවිල්ලද ඉන්ින දව ුැ  කථද කර වද. 
එතුමමාතද ශමාතතැ ට ඇවිල්ලද කථද කරන්  ඕ ෑ පදසාශ්පෝේ එක 
ුැ ; ඒ පදසාශ්පෝේ එක ුන්ශ්ත ශකොශ ොමාත: කි ලද.  ු්ත ඒ 
ුැ  කථද ශ ොකර ඉන්ින දව ුැ  කථද කරලද ශේ රශේ ජ තදව 
ශ ොමාතඟ  වන්   : වද.  

0101 වසාශර්දී ශේ රටට හිේලර් ශකශ ් ඕ ෑ  ැ ැ කි ලද 
අපි කි  වද. ශේ රශේ  ේ කිසි ප්රජදතන්ත්රවද: ් තිශඳ වද  ේ 
ඒක  ්තිමාත්ත කිරීමාත තමාතන් 0101 වසාශර්දී කරන්  ඕ ැ. හිේලර් 
ශකශ ්,  ැ්ත ේ ප්රාදකරන් ශකශ ්  ැවත්ත ශේ රට ාදර 
ශු  ශේ රට සුරපුර ් කරන් කි ලද කවුන්  රි හිත වද  ේ ඒ 
ශුොල්ලන් ඉතදමාත වැරින සා ුත මාතත ක තමාතන් ඉන්ශන්.  

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත 
කරලද අපි ශේ රශේ වං්දව  ද ූරෂණ  පිටු :ැකීමාත සාා ද තව්ත 
පි වර් අරශු  තිශඳ වද. ශේ ීමති  ශු දවද  කි ලද ශේ 
රශේ අශ කු්ත ීමති අශ ෝසි ශවන්ශන්  ැ ැ, ශේ  තුමිබන් ඒවද 
තව්ත  ්තිමාත්ත ශව වද මිසා. විශ ේෂශ න්මාත ශේ පදර්ලිශේන්තුමව 
තුමළ ක්රි ද්තමාතක ව  රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදව, ශපොදු 
වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදව  ්තිමාත් කරලද, මූලය පදල  , 
මූලය වුවීමාත සා්ථදපිත කරන්  ඕ ෑ. ඒ වදශ මාත රදජය ශේපළවලට 
පදඩු සිදු කර  පුේුල න්ට පුේුලිකව ඒ වුකීමාත පැවරීමාත ශේ 
ප ත  තුමිබන් සිේ් ශව වද.  

 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට ි  මිත කදල  අවසාද න්. 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපි 0185 ජ වදරි 1  ව  :ද දුන් ශපොශරොන්දු ඉෂ්ට කරලද 
ක්රි ද්තමාතක කළ ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා 
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[ුන් ි ශරෝෂන් ශපශර්රද මාත තද] 
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ප ත, සාව්දධී  ශකොමිෂන් සාාද වැි  ශේවල්වලට ශමාතමාත ජදතික 

විුණ  ප ත්ත එකතුම කරලද, ප්රජදතන්ත්රවද:   ්තිමාත්ත 
කරශු  ඉිනරි ට ශු     ඳව ප්රකද  කරමින් මාතදශ  කථදව 
අවසාන් කර වද. 

[අ.ාද. 80.38] 
 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ශේ තරේ ප්රමාතද: වී  ු්ත 
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කර ුන්  අ: 
පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කිරීමාත සාතුමටට කන්ණ්. 

ශමාතමාත ප්රමාතද: ට ශ ේතුමව ව ශ න් වි්දරක න් සාා න් 
කරන්ශන්, ශකොන්ත්රද්තකන්වන්, ශේ පදල ඥ න් සා  රජශේ 
ි ල්දරින් ශමාත  ප්රමාතද: කිරීමාතට ශ ේතුම ව  ශලසා කන්ණු ඉිනරිප්ත 

කළද  කි   එකන්. එ  ජ මාතද් යවල්ත වදර්තද කර තිබුණද. 
අධිාදර  පැ වීශේ ප්ර  ්  තමාතන් ශමාතහි ප්ර්ද මාත ශ්න්්රී  ප්ර  ්  
වුශණ්. ශේ රරවුලට,  ශේ ප ්ත ශකටුේපත ප්රමාතද: වීමාතට,  ශේ 

ප ්ත ශකටුේපත  කල් :ැමීමාතට ශ ේතුම වීශේ කදරණදව වුශණ් 
අධිාදර න්. ශේ අධිාදර  ප වන්ශන්  ේ වර:කට වුකිව ුතතුම 
ි ල්දරි දටන්.   වර:ට  සු ව  ශේ ි ල්දරින් - ැමාත ි ල්දරි දමාත 
ශ ොශවන්-  ශඳොශ ෝ විට ශකොන්ත්රද්තකන්වන් සාමාතඟ එකතුම ශවලද, 

ශේ පදල ඥ න් සාමාතඟ එකතුම ශවලද රජශේ සාේප්ත සාදව:ය 
පරි රණ , රජශේ සාේප්ත අවාදවිත කර වද. එශ මාත කළදමාත, 
එ ට වුකිව ුත්තතදට, ඒ පදඩුව සිදු කළ තැ ැ්තතදට අධිාදර ් 

පැ වීශේ අන්ති , වුකීමාත, ඒ පිිබඳා ඳල     ශේ කදරණද ුැ , 
ඒ ි ල්දරින්ශ  පැ්තශතන්, ඒ ි ල්දරින් සාමාතඟ එ් වුණු 
ශකොන්ත්රද්තකන්වන්ශ  පැ්තශතන්, ඔවුන්ට අනුඳල ශ:  

ශේ පදල ඥ න්ශ  පැ්තශතන් ිනුටමාත ඳලපෑමාත්  රපු ඳව අපි 
:න් වද. අන්තිමාතට, ශේ අධිාදර  පැ වීමාත පිිබඳා කදරණ   
ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි දට   මන්දු ශවලද තිශඳ වද. ප්ර්ද  

ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද ඒ කටුත්තත කළදට පසාශ්සාේ, ඒකට ශලොකු 
කදර්  රමාත ් තිශඳ වද.  

ශේ අධිාදර අ  කර ුැීමමාතට ශකොමිසාමාතකට :මාතලද, ඒ 
ශකොමිසාමාත උසාදවි ට ගිහින්, උසාදවිශේ  මරණ කින් පසුව 

ඇපෑලකට ගිහින්, ඒ ඇපෑශලන් පසුව තමාතන් ශේ අධිාදර  පිිබඳා 
කදරණ   මන්දු ශවන්ශන්. ශේක ිනු ක්රි දවලි ්. ඇ්තතටමාත 
රජශේ සාේප්ත අවාදවිත කර , රජශේ සාේප්ත ුසාද ක  ශේ 

ි ල්දරින්  ේ රකදර කට ශේ ීමති ට  ට්ත කර ුන්   ේ, 
ශේ ි ල්දරින්ශ  සාදව:ය පරි රණ  ුැ , අවාදවිත  ුැ  
 මන්දු   මරණ අරශු  ශපොදු ශේපළ ප ත  ටශ්ත ක්රි ද කිරීමාතට  ද 

මාතශ සා්ත්රද්ත උසාදවිශේ ලඝු  ඩු විාදු කින් ශේ කටුතතුම ඉවර 
කරන්  පුළුවන් ශවන්  ඕ ෑ. ශේ අධිාදර  තිශඳන්  ඕ ෑ. 
කදර්  ශ:ෝෂ උඩ වැරින ශුවීමාත් කරලද තිශඳන්  පුළුවන්. අන්  

ඒක අධිාදර ට අන්ති වැඩ්. ශුවීමාත් ශ ොකළ ුතතුම තැ ක වැරින 
ශුවීමාත් කරලද තිශඳ වද  ේ, විශ ේෂ උපකදර ් ව ශ න්  ේ 
ශුවීමාත්, වි :මාත් කරලද තිශඳ වද  ේ,  ේ ර:ද මාත් එකතුම 

කිරීමාත ප්රමාතද: කරලද තිශඳ වද  ේ ඒවදට අධිාදර  :මාතන්  
පුළුවන්.  ු්ත ඉතද පැ ැිනලිව සාදව:ය පරි රණ ්, මාත ජ  
ශේපළ ුසාද කෑමාත්, එශ මාත  ැ්ත ේ වං්ි ක ක්රි දව් කරපු 
ඳව් අපට ත වුන් ශව වද  ේ, අධිාදර :මාත :මාතද ඉන්  එශ් 

ශ්තන්මාත කුමාත්: කි ලද මාතමාත අ න්  කැමාතතින්. එශ මාත  ේ  ශේ 
කන්ණු ශවන්ව :ැ්වීමාත් තිශඳන්  ඕ ෑ. අධිාදර :මාතන්  ඕ ෑ 
ශමාතන්  ශේ වදශ  ඒවදටන්. සාදව:ය පරි රණ , ශපොදු ශේපළ ුසාද 

කෑමාත    ශේවල් සාේඳන්්ශ න් මාතශ සා්ත්රද්ත උසාදවිශේ ලඝු  ඩු 
විාදු කින්  මන්දුව් දීලද ඉවර ශවන්   ඕ ෑ. අ  කර ුැීමශේ 
පැ්තශ්ත කථදව තමාතන් ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත වැඩි  තිශඳන්ශන්. 

අ  කර ුැීමශේ  කථදවට  අනුව අන්තිමාතට කරන්  තිශඳන්ශන්, 

ඒ ශකොමිසාමාත උසාදවි ට ගිහින්, "ශේ මිි  ද ශුවන්ශන්  ැ ැ.   
අපට ඒ ු:ල අ  කරලද ශ:න් " කි ලද ඉල්ල  එකන්. 
එත ශකොට උසාදවි  ඒ ු:ල :ඩ ්  ැටි ට අ  කරලද ශ: වද. ඒ 
ක්රි ද:දමාත  අධිාදර  සාේඳන්්ශ න් එශ මාත වුණදශේ.  ු්ත 

සාදව:ය පරි රණ   ද වං්දව පිිබඳාව ශව ්ත කදර්  රමාත ් 
තිබීමාත අව යන්.  ු්ත එශ මාත රමාත ් ශේ ප ශ්ත  ැ ැ. අශප් 
විුණකදධිපතිවර ද  ශ ෝ ඔහුශ  ි ල්දරින්  කරශු     

පරී්ෂණවලදී  ීමති  උල්ලං    වීමාත් සිදු ශවලද තිශඳ වද, 
අපරද් ් සිදු කරලද තිශඳ වද, වං්දව් කරලද තිශඳ වද, 
ශපොදු ශේපළ පැ ැර ුැීමමාත් සිදු ශවලද තිශඳ වද කි ලද ශපීම 

  වද  ේ, එඳඳු වං්ි ක අවසාථ්දව් දුටු සාැණින්  -විුණ   
අවසාන් ව  ශත් ඉන්  ඕ ෑ  ැ ැ- එ  ීමති  ක්රි ද්තමාතක 
කිරීශේ අං වලට ශ ොු කිරීශේ   වුකීමාත් ඔවුන්ට පැවශරන්   

ඕ ෑ.   

අපරද් ්  ේ, එ  ශපොලීසි ට ශ ොු කරන් . විුණ   
කරශු     විට තමාතන් ඒ ඳව ශපීම  න්ශන්. එතශකොට 
ශපොලීසි ට පුළුවන් ඒ ුැ  ශසාො ද ඳලලද, එහි ඇ්තත  ැ්තත 

ශ ො ලද, අපරද් ් සිදු ශවලද තිශඳ වද  ේ ඒ අපරද්  
සාේඳන්්ශ න් ීමති  අනුව ක්රි ද කරන් . එශ මාත  ැතුමව, 
විුණ   අවසාන් ව  ශත් ඉන්  ඕ ෑ  ැ ැ. එ  ශේ රශේ 

සාදමාතද ය මිි ශ කුට්ත තිශඳ  වු කීමාත්. අපරද් ් සිදු ව වද 
:ැ්කද  ේ, අපරද් ් සිදු ව  ඳවට තමාතන්ට ශතොරතුමර් 
තිශඳ වද  ේ, එ  ීමති  ක්රි ද්තමාතක කර  අං වලට :ැන්වීශේ 

වු කීමාත්  ැමාත පුරවැසිශ කුටමාත තිශඳ වද. විුණ   කරශු  
   අතරතුමර විුණකදධිපතිවර දට  ද ඔහුශ  ි ල්දරින්ට එඳඳු 
ශ: ් :ැක ුන් ට පුළුවන් වුශණෝත, ඒ කදරණ  ව දමාත ීමති  

ක්රි ද්තමාතක කර  අං වලට ශ ොු  කරන් ට ඔවුන්ට වු කීමාත් 
 ද ඳැඳීමාත් තිශඳ   ැටි ට ශමාතහි ීමති   ැින  ුතතුමන් කි   එකන් 
අපි කි න්ශන්.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ඳැඳුේකර මාතුඩි  
ශ ිබ:රවු කර ුැීමමාතට අශප් ශේ  විුණකදධිපතිවර දශුන් 
ලැබුණද වූ :ද ක්තව  අපි ශේ අවසාථ්දශේ දී අු  කළ ුතතුමන්. 
ශඳොශ ොමාත ඍජු ගුණශ න් ුත්ත, අප්ෂපද මව ක්රි ද කර , 

ා ුැන්වීේවලට  ට්ත ශ ොව  පුේුල කු  ැටි ට එතුමමාතදට මාතද 
ප්ර ංසාද කරන්  කැමාතැතින්. එතුමමාතද COPE එකට ඇවිල්ලද  සාද්ෂි 
ඉිනරිප්ත කළද.  එතුමමාතදශ  විුණ ශ න් ඔප්පු ශවලද තිශඳ වද, 

රජශේ ු:ල් ව  මාත ජ  ු:ලින්  න්පි ල් ිලලි   06කට 
්ෂණිකව  දි  සිදුශවලද තිශඳ වද කි ලද. COPE එශ් සිටි  
UNP එශ් මාතන්ත්රීවන් ශඳොශ ොමාත උ්තසාද  කළද, කිසිමාත අලදා ් 

ශ ොවුණු ඳව ශපන්වන් . ඒ ශවනුශවන් ශපෝත ලිේවද. :ැන් 
ශපෝත පුච්්න්  ශවලද තිශඳන්ශන්. එ  ්ෂණික අලදා ්. තව 
අවුන්දු 31්   ශකොට ඒක ිලලි   841ක අලදා ් ශවන් ්ත 

පුළුවන් ඳව ශපීම  මින් තිශඳ වද.  

ඊශේ අුමාතැතිතුමමාතද තමාතන්ශ  සාඟ න්ශ  වැරැින ව න් ්ත, 
වැරැිනවලට සුදු හුනු ුදන් ්ත ශපොඩි උ්තසාද  ් ු්තතද.  
පර්ශපචුවල් ශෙෂරීසා් සාමාතදුමාත විසින් කරපු ඒ ුනුශ:නුව ි සාද 

ශසාේවක අර්ථසාද්ක අරු:ල්වලට, UGC අරු:ල්වලට  ද 
මාත ශපොළ අරු:ල්වලට ශලොකු අලදා ් සිදුශවලද තිශඳ වද. 
ඒකට ඉතින් UGC එශ් අ ්ත අල්ලද ුන්  ඕ ෑ. ඒ වදශ මාත 

අල්ල ුන්  ඕ ෑ, ශසාේවක අර්ථසාද්ක අරු:ශල් අ ්ත. 
ඔවුන්ශ ්ත අනුමාතැති  ඇතිව තමාතන් ඒ ුනුශ:නුව ශකන්ශණ්. ඒ 
ුනුශ:නුශවන් පර්ශපචුවල් ශෙෂරීසා් සාමාතදුමාත ශලොකු ලා ් ලඳද 

ු්තතද. ඒ ශුොල්ශලෝ ඒක කශළේ,  ර් වදශ  ශ ොශවන්. ශ ොා 
ශමාතොළකදර න්  ැටි ට තමාතන් පර්ශපචුවල් ශෙෂරීසා් සාමාතදුමාත එ්ක 
එකතුම ශවලද එමාත ුනුශ:නුශවන් ශලොකු ලදා ් එමාත සාමාතදු මාතට 

දුන්ශන්. එතශකොට අශප් අුමාතැතිතුමමාතද කි  වද, "ඒශකන් 
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අලදා ් ශවලද  ැ ැ, අුතතුම ලදා ් ලඳද ශු  තිශඳ වද" 
කි ලද. ඒ තමාතන් කි   කථදව.  අුතතුම ලදා ් ලඳදශු  
තිශඳ වද කි   කථදව කිේශේ,  විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද. 

එතුමමාතද, අුමාතැතිතුමමාතදශ  කථදව අතරතුමර  ැඟිටලද කිේවද, "අුතතුම 
ලදා ් ලඳදශු  තිශඳ වද. අපට අුතතුම අලදා ් සිදුශවලද 
තිශඳ වද. අපි ඒ ුැ   ඩු පවරදශු    වද" කි ලද. ඒ 

කි න්ශන්, උසාසා ් අ්යදප  අමාතදතයදං ශ න්. ඒ්ත අුමාතැතිතුමමාතද 
කි  වද, " ැ ැ, එශ මාත අලදා ් සිදුශවලද  ැ ැ. අුතතුම 
ලදා ් ුැීමමාත් විතරන් සිදුශවලද තිශඳන්ශන්" කි ලද. 

අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන් පිිබඳාව අුමාතැතිතුමමාතද ශේ ුන් සාාදශේ 
ශඳොශ ෝ ශේවල් කිේවද. අර්ජු  මාතශ ේන්ද්රන් කි න්ශන් අ: අශප් 
රශේ උසාදවි  මාතඟ  ැර සිටි  වශරන්තුමකදරශ ්. ශේ 

වශරන්තුමකදර ද ශවනුශවන්  අුමාතැතිතුමමාතද ශකොච්්ර සා තික දීලද 
තිශඳ වද:? අුමාතැතිතුමමාතද පසුගි   ැන්සාදේ වදර්තද අරශු  
ඳැදෙශවෝත,  තමාතන්ශ  අුමාතැති ධු රශ න් ඉල්ලද අසා් ශවලද  න්  
ඒකමාත ඇති.  

අර්ජු   මාතශ ේන්ද්රන් -ශේ වශරන්තුමකදර ද- ශේ රටට ශුන්වද 
ුැීමමාත සාේඳන්්ව සිංුප්පූන් රජ ට ශේ රණ්ඩුශවන් ඉල්ලීමාත් 
කරලද තිශඳ වද:? "ශේ පුේුල ද අපරද්කදරශ ්; 

තුන් දන්ශසාේලදශ  පුරවැසිශ ්. ඔහු අශප් රශේ උසාදවි  මාතු 
 ැර ඉන් වද. ඔහුට වශරන්තුම ි කු්ත කරලද තිශඳ වද. ඔහුව 
ශමාතශ ේ එවන් " කි ලද සිංුප්පූන් රජශ න් ඉල්ලීමාත් කළද:?  

 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ශ:කක කදල ් 

තිශඳ වද. 

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශ ොාමාතන්, ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති . එශ මාත 
ඉල්ලීමාත් කරලද  ැ ැ. අ: ශව කේ එශ මාත ඉල්ලීමාත් කරලද 

 ැ ැ. ඇන්, එශ මාත කශළේ  ැ්තශ්ත?  එශ මාත කශළේ  ැ්තශ්ත ශේ 
 ද: දට වසාංශවලද සිංුප්පූන්ශේ සිටීමාතට අනුඳල දීමාත ශේ 
රණ්ඩුශේ ප්රතිප්තති  ශවලද තිශඳ  ි සාදන්; අුමාතැතිශ  
වුවමාත දව ශවලද තිශඳ  ි සාදන්. ජ දධිපතිතුමමාතද ඒකට 

අනුූලල්තව  :්ව වද:,  ැේ: කි ලද මාතමාත :න්ශන්  ැ ැ. 
ජ දධිපතිතුමමාතදට පුළුවන්, ශේ පිිබඳාව රදජය තදන්ත්රික පි වර් 
ුන් .  රශේ මාත ජ  ු:ල් ුසාද කදපු ශේ සිේධි , ලංකදශේ ශේ 

තද් කදල කට ශ ොවූ විූප වි දලතමාත මාත ජ  ු:ල් ුසාද කෑමාත 
 ැටි ට වදර්තද ශවලද තිශඳ වද.  

ශේ විුණකදධිපතිතුමමාතද ශකෝප් එකට රපු ශවලදශේ,  රි ට 

අපරද්කදරශ කුශුන්  රසා් ප්ර  ් අ  වද වදශ  තමාතන් යූඇන්පී 
මාතන්ත්රීවන්න් එ:ද  රසා් ප්ර  ් ඇසුශේ. ඊට අමාතතරව අුමාතැතිතුමමාතද 
ඇතුමළු රදජය  ද ක න් විුණකදධිපතිතුමමාතදව කැාවද එ්තරද 

විධි කට ඳලපෑේ කළද.  රි විධි ට ඳල වද  ේ, 
විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  රදජකදරිවලට අුතතුම ශ ෝ කිසි ේමාත වූ ශ ෝ 
ඳලපෑමාත්  ේ ශකශ ් කළද  ේ, ඒ ඳලපෑේ කරපු උ:වි ට 
වින්ේ්ව ීමති  අනුව කටුතතුම කළ  ැකින්; ඒ අ ට වින්ේ්ව 

අපරද් උසාදවිශේ  ඩු :ැමි   ැකින්. 

අුමාතැතිතුමමාතද ුැ න් මාතද කථද කරශු   න්ශන්. අුමාතැතිතුමමාතද 
ශ්රී ලංකද මාත  ඳැංකු මාතුඩිශේ සාැකකන්වකු  ද වි්තතිකන්වකු 

 ැටි ට අපි :ැ ටමාත අල්ලසා් ශ ෝ ූරෂණ ශ්ෝ: ද විමාතර්   

ශකොමිසාමාතට පැමිණිලි කර තිශඳ වද. අල්ලසා් ශ ෝ ූරෂණ ශ්ෝ: ද 
විමාතර්   ශකොමිසාමාත ශේ ුැ  කරපු ශකහුර්  ැ ැ. "ශේ  ශ ේතුම 
ි සාද ශේ ුැ  පි වර් ුන්ශන්  ැ ැ"න් කි ලදව්ත අල්ලසා් ශ ෝ 
ූරෂණ ශ්ෝ: ද විමාතර්   ශකොමිසාමාත අපට :න්වද  ැ ැ. ශේ ප ්ත 

ශකටුේපශ්ත  ැමාත තැ මාත තිශඳ වද,  ේ  ේ  මරණවලට 
එළඹුශණ් ඇන් කි ලද ුණන් දීශේ ි ල්දරි ශ ේතුම :්වන්  
ඕ ෑ  කි ලද. ඊළඟට ුණන් දීශේ ි ල්දරි දශ  අභි ද්  ද - 

 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට ි  මිත කදල  අවසාද න්.  

 

ගු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මාතද අවසාන් කර වද, ු න් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති .   

අධිාදර අභි ද් ද කමිටුව ුැ  ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත 
සාා න් ශව වද. ඊට පසු අධිකරණ  මාතඟින් ු:ල් අ  කර ුැීමමාත 

පිිබඳාව ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත සාා න් ශව වද. ශේ 
ක්රි ද:දමාත ට අතිශර්කව රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදව ශේ 
සි දෙමාත වදර්තද විමාතර්    කර  ඳව මාතද  ැවත්ත කි  වද. 
ශමාතතැ  සාදව:ය පරි රණ ් තිශඳ වද  කි ලද එවැි  

අවසා්ථදවලදී රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදව ි ර්ශේ  
කර වද  ේ, COPE එක  ි ර්ශේ  කර වද  ේ, ඒ ුැ  
විුණකදධිපතිතුමමාතද්ත එකඟ්තව  ශපන්ව වද  ේ, ීමති  

ක්රි ද්තමාතක කර  අ:දළ අං වලට, ීමතිපතිතුමමාතදට ඒ අනුව ක්රි ද 
කරන්   කි ලද ශේ පදර්ලිශේන්තුමව ි  මාත ් කළ ුතතුමන්.  ඒ 
ුැ   ැවත ඒ අ  පදර්ලිශේන්තුමවට පිිබතුමන් වදර්තද කළ ුතතුමන් 

කි ලද  ේ රකදර ක ි  මාත ් අව ය ඳව කි මින් මාතද ි  ඬ 
ශව වද. 

 
ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. 

 මීළඟට, ුන් ඉරදන් විරමාතර්ත  රදජය ඇමාතතිතුමමාතද. 

 
[අ.ාද. 80.45] 

 
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා (මුා ල් රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அலைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

සා්තුමතින්, ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදතිතුමමාති . අ: ින ශේ 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කිරීමාත මාතද හිත  විධි ට 
ශඳොශ ොමාත වැ:ු්ත කදර්  ාදර ්. අශප් රජ  0185 දී ඉිනරිප්ත 
කළ "පං් වි් ක්රි දවලි " ප්රතිප්තති ප්රකද    තුමළ තිබුණු එක 

කන්ණ් තමාතන් ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කිරීමාත. 
:ැ ටමාත සාා න් කර තිශඳ  පරිින ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත ශුශ න්  ප්රමාතද: ් ඇතිශවලද තිශඳ වද. ඇ්තතටමාත 

ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපතින් කරන්   :න්ශන් 
විුණකදධිපති  ද විුණ  ක්රි දවලි   ්තිමාත්ත කිරීමාත්.  

අශප් රශේ විශ ේෂශ න්මාත ු:ල් වැි  සාේප්තවල වි දල 

අවාදවිත ් තිශඳ  ඳව අපි :න් වද. ශමාත  සාෑශ   දීර්  
කදල කට පවති  අවාදවිත ්. ශේ අවාදවිත  අවමාත කර 

1437 1438 

[ුන් වදසුශේව  ද ද ්කදර මාත තද] 
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ුැීමමාතට පදර්ලිශේන්තුමශේ අධී්ෂණ  තිශඳ වද. 

පදර්ලිශේන්තුමශේ අධී්ෂණ ට උපකදරි ශවන්ශන් ප්ර්ද  
ව ශ න්මාත විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ක්රි දවලි න්. 
විශ ේෂශ න්මාත ඒ රශපෝර්තුම තමාතන්  අපට උපකදරි ශවන්ශන්. ඒ ි සාද 
අි වදර් ශ න්මාත එමාත ක්රි ද:දමාත   ්තිමාත්ත කළ ුතතුමන්.  ශේ ප ්ත 

ශකටුේපශ්ත අරුණ ශවන්ශන් ඒකන්.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , තව ුැටදෙව් 
තිශඳ වද. ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද කථද කර ශකොට 

ශේ ශ ෝජිත ප ්ත ශකටුේපත තුමළ තිශඳ  ශ ොශ කු්ත අඩුපදඩු 
ශපන්වද දුන් ද. මාතද හිත   ැටි ට ශමාතහි තිශඳ  තව්ත ුැටදෙව් 
තමාතන්, ප ්ත ශකටුේපත් ඉිනරිප්ත කර ශකොට විුණ  ඳල න්, 

අධිකරණ ඳල න් සාමාතතුමලිත කර ුන්ශන් ශකොශ ොමාත: කි   
කදරණ . ශමාතොක:, විුණ   කි න්ශන් එක්. කවුන්න් ශ ෝ 
වර:් කර තිශඳ වද  ේ, ූරෂණ ් කර තිශඳ වද  ේ ඒ අ  

එ ට වු කි න්  ඕ ෑ. 

ඒ විතර් ශ ොශවන්, ඒ අ ට :ඬුවමාත් ශ:න් ්ත ඕ ෑ. ඒ 
:ඬුවමාත ශකොතැි න්: ශ:න්  ඕ ෑ, කවු: ශ:න්  ඕ ෑ කි   
ුැටදෙව තිශඳ වද. විුණ  ඳලතලන්, අධිකරණ ඳලතලන් 

පිිබඳාව ුැටදෙව් තිශඳ වද. මාතද හිත  විධි ට ශේ එක් 
අශ ් එශකන් ශවන් ශවන්  ඕ ෑ. සාමාතතුමලිතාදව ් 
තිශඳන් ට ඕ ෑ. ඒ වදශ මාත විුණකදධිපතිශ  ඳල   ්තිමාත්ත 

කරන්  ඕ ෑ, එතුමමාතදට  ේ පි වර න් ුන් .  

ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද කථද කර ශකොට, 
ශකන් දශේ අදේත විුණ  ප ත ුැ  සාා න් කළද. ශකන් දශේ 

 අදේත විුණ  ප තට අනුව, විුණ   කර  අවසා්ථදශේදී 
ූරෂණ ්, වං්දව් :ැ්ශකෝත විුණකදධිපතිතුමමාතදට ශකිබන්මාත ඒ 
ඳව ශපොලීසි ට  :න්වන්  පුළුවන් කි ද ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති 

මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද. ඒ වදශ  ඳලතල ඇ්තතටමාත අපිට එතුමමාතදට 
ශ:න්  පුළුවන්  කි ද මාතද හිත වද. ශමාතොක:, ඒක අධිකරණ 
ඳල ් ශ ොශවන්. ශකිබන්මාත ක්රි දවලි ට ශ ොු කිරීමාත්; පටන් 

ුැන්මාත්. එවැි  ශ: ් තිශඳ වද  ේ හුඟ් ශ ොාන් කි ද මාතමාත්ත 
හිත වද.  

 0185 ජ වදරි 1 ව  :ද අශප් රජ  ඳල ට ප්ත වුණදට පසුව 
අපි :  ව ව  රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථද සාංශ ෝ්   ශු දවද. 

:  ව ව  රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද සාංශ ෝ්    ටශ්ත අපි 
ශකොමිෂන් සාාද කීප ්මාත ප්ත කළද. විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් 
සාාදව ුැ ්ත එහි සාා න් කර තිශඳ වද. ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත 

ශු  එන්  ප්රමාතද: වුණද  කි ද සාමාත ර අ  කිේවද. ඔේ, ප්රමාතද: ් 
ඇතිශවලද තිශඳ වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඉතද සුපරී්ෂදකදරීව 
සාකසා් කිරීමාතට රජ  උපරිමාත සාැලකිල්ල් :්වද තිශඳ වද. 

ි ල්දරින්ශුන්  ද ශව ්ත සා්ථද වලින් ලැබුණු අ: සා්, 
ි රී්ෂණ සි ල්ල්මාත සාැලකිල්ලට අරශු  තමාතන් අපි ශේ ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කර තිශඳන්ශන්. අශප් 

රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදව  ටශ්ත රදජය මූලය සාේඳන්්ව 
විුණකදධිපතිවර දට ශ:  ඳලතලවලට අමාතතරව, :  ව ව  
රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථද සාංශ ෝ් ශේ 48ර. අනුවයවසාථ්දශේ 
උපශල්ඛ් ශේ සාා න් සාව්දධී  ශකොමිෂන් සාාදව්ත ශේ  ටශ්ත 

අපි පිහිටුවද තිශඳ වද.  

විුණකදධිපතිවර ද විුණ  ර ත වල සාව්දධී ්තව  
රකින්  ඕ ෑ; රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දශවන් ශ ෝ ශව මාත ප ත් 

ශු ැ්ත ශ ෝ එතුමමාතද එ  රකින්  ඕ ෑ  කි ද එ්සා්ත ජද මන්ශ  
මාත ද මාතණ්ඩලශේ 66ව  සාැසි වදර  පව්තව  අවසා්ථදශේ සාා න් 
කළද. ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කරුැීමශමාතන් අපි අ: ඒ ශ:  

සිදු කර වද.  

 ශඳොශ ොමාත ශකටිශ න් මාතමාත ශේ කදරණ ්ත සාා න් කරන්  

ඕ ෑ. අ: ුන් සාාදව තුමළ ඇති වුණු විවද:ශේදී ශ ෝජ ද කීප ්මාත 
ඉිනරිප්ත වුණද. විශ ේෂශ න්මාත වර:් ශවලද තිශඳ ශකොට, 
අභි ද්   ් ඉිනරිප්ත කිරීශේ රමාතශේ:ශේ අඩුපදඩු තිශඳ වද 
කි ද එ් අවසා්ථදවකදී කිේවද.  ු්ත මාතද ශේ කදරණ  කි න්  

ඕ ෑ. මාතට කලින් කථද කළ සාමාත ර මාතන්ත්රීවන්්ත ශේ කදරණ  
සාා න් කළද. ශ ොරකමාත් ශවලද තිශඳ වද  ේ -රමාතශේ:ශේ 
ප්ර  ් ් තිශඳ වද  ේ- අධිාදර ් ප වන්  පුළුවන්. ඒකට 

අභි ද්   ් ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන්. සාමාත ර ශවලදවට, 
ලඳදශ:  :ඬුවශේ ප්රමාතදණ  අඩු:, වැඩි: කි ද අපිට හිශතන්  
පුළුවන්.  ු්ත අලදා ් ඇති වුණද  ේ, ඒ ුළු අලදා මාත ශේ 

ප ත  ර දමාත පි වන්  ඳැරි ඳව මාතමාත්ත පිිබුන් වද. ූරෂණ , 
වං්දව වදශ  ශ: ් සාා ද  ේ :ැ ට තිශඳ  රමාතශේ:  ව  
:ණ්ඩ ීමති සාංග්ර    ර ද  කටුතතුම කරන්  පුළුවන්.  ු්ත අපිට 

තිශඳ  ුැටදෙව ශේකන්. අශප් රශේ ීමති  ක්රි ද්තමාතක වීශේ 
ප්රමාතද:  ුලික ප්ර  ් ්. ඒ ි සාද ශමාතවැි  ශේවල් තුමිබන් ඒ 
ප්ර  ්්ත විසාාන්  පුළුවන්: ඳලන්  සාමාත ර ශවලදවට වෑ මාත් 
තිශඳන්  පුළුවන්. ඇ්තතටමාත ශේ වදශ  ීමති පැ වීශමාතන් ඒ 

මූලික ප්ර  ්  විසාාන්  අප සුන්. ශමාතොක:, ඒක මූලික ප්ර  ් ්. 
වං්දව, ූරෂණ  සාේඳන්්ශ න් කටුතතුම කරන්  උසාසා් අධිකරණ 
 :න්  ප ්ත ශකටුේපත් ශු ැ්ත ළඟදී අපි එ  සාේමාතත කර 

ු්තතද. ඒ ක්රි දවලි  :ැන් ඉිනරි ට   වද. අධිකරණ   ර ද ඒ 
ශේ ඉෂ්ට කරන්   ේ එවැි  ක්රි දවලි අපිට ශ ො න්  ව වද. 

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 

ශකටුේපශ්ත 7. (4) උපවුන්තිශේ ශමාතශසාේ සාා න් ව වද  

"....එකී තැ ැ්තතදට ශ ොවැළැ්වි   ැකි ත්ත්තව ් 

ශ ේතුමශවන් ශපෞේුලිකව ශපීම සිටීමාතට ශ ො ැකි අවස්ාථදවක දී, 

ඔහු විසින් ඒ ශවනුශවන් විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් 
ඳල  පවර  ල: ශව ්ත  ේ තැ ැන්තකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටීමාත 

සාා ද එමාත, විෂ   පිිබඳා මාත ද :ැනුමාත් ඇති ශව ්ත තැ ැ්තතකු 

 ේ කරනු ලැිල   ැකි  ." 

ශලොකු වුකීේ තිශඳ  ි ල්දරින්ට -ශල්කේවන් වදශ  අ ට
- සාමාත ර ශවලදවට  ැමාත අවසා්ථදවකදීමාත ශපීම සිටින්  ඳැරි 

ශවන්  පුළුවන්; ඒ අ ට ශ ොශ කු්ත ශ ේතුම තිශඳන්  පුළුවන්, 
එතශකොට ඒ පිිබඳා :ැනුමාත තිශඳ  ශව ්ත ශකශ ් ඒ ශවනුවට 
 න්  ඕ ෑ  කි   එකන් මාතද හිත  විධි ට එන්න් අ: සා ්කශළේ.  
 ු්ත ඊළඟ වුන්තිශ න් කි න්ශන් ශමාතොක්: ඳලන් .  

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 7. (5) උපවුන්තිශේ 
ශමාතශසාේ සාා න් ව වද  

"ස්ාවකී  කදර්   ද කර්තවය ක්රි ද්තමාතක කිරීශේදී සා  ඉටු 
කිරීශේදී විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් ඳල  පවර  ල: 

ි ල්රශ කු, ශව ්ත  ේ තැ ැ්තතකුශ  ශ ෝ අධිකදරි ක 

මාතැින ්තවීමාතකට ශ ෝ ඳලපෑේ කිරීමාතක ට  ට්ත ශ ොවි  ුතතුම  ."  

මාතමාත ශේ කදරණ  විතර් අ:දළ කර ුන්ශන්  ැ ැ.  ු්ත, 
සාදමාතද යශ න් ඒ ශපීම සිටි  තැ ැ්තතද විුණකදධිපතිවර දට 

පිිබුත  ැකි තැ ැ්තශත් වි  ුතතුමන්. මාතමාත හිතන්ශන් අපට 
ඒශකන් පිටට  න්  ඳැ ැ. වර:් ශවලද තිශඳ වද  ේ, 
වං්දව් ශවලද තිශඳ වද  ේ ශව ්ත කවුන් ශ ෝ එවලද එ  

වසාන් කරන්  අපට ඳැ ැ. ඒ එව  තැ ැ්තතද 
විුණකදධිපතිවර දට පිිබුත  ැකි පුේුලශ ් ශවන්  ඕ ෑ. 
එතශකොට විුණකදධිපතිවර දට කි න්  පුළුවන්, අ: එන්  ඳැරි 

 ේ අ දුතශේදී ඒ පුේුල දට එන්  පුළුවන් කි ද. ශව ්ත 
ින  ක කථද කරන් ්ත පුළුවන්.  
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාති , මාතමාත ඔඳතුමමාතදශ  අ: සාට එකඟ 

ව වද. මාතමාත කි න්ශ ්ත ඒකමාතන්.  ු්ත, "විුණකදධිපතිවර ද 
විසින් අනුමාතත කර ; විුණකදධිපතිවර ද විසින් පිිබුන් ද 
තැ ැ්තශත්" කි   ශකොටසා ශේ වදකය  තුමළට ඇතුමළ්ත 

ශවන්  ඕ ෑ. ඒ ශකොටසා රවද  ේ ඔඳතුමමාතද කි   ශ:  සාේපූර්ණ 
ශව වද. වදකයශේ අවසාද  ශකොටසින් ඒ කන්ණ මාතතුම වන්ශන් 
 ැ ැ. අවසාද  ශකොටසින් කි න්ශන්, "විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ 

ඔහුශ  ඳල  පවරපු තැ ැ්තශතකුට ඳලපෑේ කරන්  ඳැ ැ" කි ද 
විතරන්.  ේ කර  තැ ැ්තතද විුණකදධිපතිවර දට ප්රති්ශෂේප 
කරන්  පුළුවන් කි ද ඒශකන් කි න්ශන්  ැ ැ. සුදුසුකේ  ැති 
පුේුලශ ්  ේ. "මාත ද :ැනුමාත ඇති පුේුල ද" කි ද  මරණ  

කරන්ශන් විුණකදධිපති ශ ොශවන් ශන්.  ේ කර  තැ ැ්තතද 
ශන්. ඒ ි සාද, "විුණකදධිපතිවර ද ඒකට සාෑහීමාතකට ප්ත වි  
ුතතුමන්" කි   ශකොටසා එකතුම ශවන්  ඕ ෑ. එශ මාත වුණද  ේ 

ශ ොාටමාත ශ ොාන්.  

 
ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඒශ් අපැ ැිනලිතදව් ශවන්  පුළුවන්.  ු්ත, මූල්ර්මාත  

වන්ශන් අි වදර්ශ න්මාත විුණකදධිපතිවර ද පිිබුත ුතතුම 
තැ ැ්තශත් ශවන් මාත ඕ ෑ  කි   එකන්. ශව  තැ ැ්තතකුට 

ඇවි්ත ඉිනරිප්ත ශවන්  ඳැ ැ. පිිබුත  ැකි තැ ැ්තශත් වි  
ුතතුමන්.  ැ්ත ේ අපට ශේ ුැ  සාේඳන්් ්  ැති පුේුලශ ් 
එතැ ට එවන්  පුළුවන්. මාතමාත හිතුමශේ ඒ මූල්ර්මාත  ශමාතතැ  

අඩංගුන් කි දන්. එහි අපැ ැිනලිතදව් තිශඳ වද  ේ, ඒක අපි 
ීමතිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට ශ ොු කළ ුතතුමන්.   

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , අවසාද  ව ශ න් මාතමාත 

තව එක කන්ණ් කි න්  කැමාතතින්. තව කදරණ ් කිේවද,  
ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත ශමාතන්න් සීමාතද 
ශව  ඳව් ශපශ  වද  කි ද. ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපශ්ත 9ව  වුන්තිශේ එ  සාා න් ශව වද. ඒ වදශ මාත 

"...පදර්ලිශේන්තුමව ශවත ඉිනරිප්ත කර  තුමන්..." කි ද්ත සාා න් 
ශව වද. ඇ්තතටමාත ශව  ශව  ප ්ත ශු ැ්ත, ශතොරතුමන් :ැ  
ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත සීමාතද කරන්  අශප් කිසිමාත 

අ: සා්  ැ ැ. ශමාතොක:, එමාත ප ත ශු දශේ්ත අශප් රජ න්. 
ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත ුැ  ශේ 
සාාදව තුමළ අවුන්දු ුණ දව් සාදකච්ඡද ශවලද තිශඳ වද. සාමාත ර 

රටවල් අවුන්දු 011කට කලින් තමාතන් පුරවැසි දට ශේ 
අන්තිවදසිකමාත දුන්ශන්. රසි දශේ  ැමාත රටකමාත වදශ  ශේ අන්ති  
තිශඳ වද. ලංකදශේ පුරවැසි දට ශේ අන්ති  ලැබුශණ් 0185 

අශප්රේල් මාතදසාශ න් පසුවන්. ඒක සීමාතද කරන්  රජ ට කිසිමාත 
අ: සා්  ැ ැ. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත අනුව ඒ ුැ  
අපැ ැිනලිතදව් තිශඳ වද  ේ අපි එ  ි රවුල් කර ුි ු. ඒක 
සීමාතද කරන්  අශප් අ: සා්  ැ ැ.  ු්ත, criminal 

investigation එක් වැි  ශ: ් ුැ   ේ විුණකදධිපතිවර දට 
ප්ර  ් ් තිශඳන්  පුළුවන්. ඒ වදශ  ූරෂිත ශ: ් ශසාො ද ශු  
  ශකොට සාමාත ර ශවලදවට ඒ කන්ණු ප්රසිේ් කරන්  ඳැ ැ.  

 ැ්ත ේ ඒ කර  ශසාො ද ුැීමමාතට්ත, පසුව ඉිනරිප්ත කරන්     
අධිකරණ ක්රි දවලි ට්ත ඒක ුැටදෙව් ශවන්  පුළුවන්. ඒ ි සාද 
ශමාතතැ  අපැ ැිනලිතදව් තිශඳ වද  ේ ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ 

අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප තට කිසිමාත පටලැවිල්ල් ශ ොව  
රකදර ට ඒ රර්ෂදව විුණකදධිපතිතුමමාතදට ලඳද ින  ුතතුමන්.  

ුන් ි ශ ෝජය කදරක සාාදපතිතුමමාති , පර්ශපචුවල් ශෙෂරීසා ්

සාමාතදුශේ ුනුශ:නුව ි සාද අර්ථසාද්ක අරු:ල්වලට සිදු වුණු 

අරමිකතද සාඟවන්  රජ  ශේ වදශ  ක්රි දවලි ක ශ ශ: වද  

කි ද මාතට ප්රථමාතශ න් කථද කළ මාතන්ත්රීතුමමාතද  ේ ඇඟවීමාත් කළද. 

එශ මාත කිසිමාත ශ: ්  ැ ැ. විශ ේෂශ න් සාා න් කළද, අර්ථ 
සාද්ක අරු:ල- 

 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ශ:ක් තිශඳ වද.  
 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

විශ ේෂශ න්මාත අර්ථ සාද්ක අරු:ල ුැ  සාා න් කළද. අපි 

අි වදර් ශ න්මාත අර්ථ සාද්ක අරු:ල  රර්ෂද කරන්  ඕ ෑ. 
මාතශ  ජීවිත කදලශේමාත මාතමාත්ත ු:ල් :ැේශේ අර්ථ සාද්ක අරු:ලට 
තමාතන්. ඒ ු:ශලන් තමාතන් විරදමාත ජීවිත  ුත කරන්  

ඳලදශපොශරෝතතුම ශවන්ශන්. ඒක අපි අි වදර් ශ න්මාත රර්ෂද 
කරන්  ඕ ෑ.  ු්ත අර්ථ සාද්ක අරු:ශල් ු:ල් අවාදවිත ් 
ශවලද තිශඳ වද. ඒක ශවලද තිශඳන්ශන්, ඊශේ-ශපශර්:ද විතර් 

ශ ොශවන්. සාෑශ   කදල ක ඉාන් ශේ අවාදවිත  ශවලද 
තිශඳ වද. ඒක ි සාද මාත  ඳැංකුව :ැන් ක්රි ද්තමාතක කරශු  
  වද, Forensic Audit එක් කරන් . ඒවද ප්තතරවල ප්රකද  

කරලද තිශඳ වද, විශේ  විුණ  සාමාතදුේවලට රරද් ද කරලද 
තිශඳ වද. 018  ූනලි මාතදසා  අවසාන් ශවන් ට ප්රථමාතශ න් ඒ අ ට 
ඉල්ලන් ට පුළුවන් ඒ Forensic Audit එකට සා ාදගී ශවලද 
 අර්ථ සාද් ක අරු:ශල්- 0185 වසාශර් ඒවද විතර් ශ ොශවන්. 

0185ට ඉසාස්ාර කදල ට්ත ගිහිල්ලද ඒ ුැ  ශ ො ලද ඳලලද ඒක 
අපි ප්රසිේ් කරලද ශ ොරකේ කරපු අ ට :ඬුවේ ශ: වද 
ශ: වදමාතන් කි   එක ශේ ුන් සාාදශේදී සාා න් කරන්  

අව යන්. සා්තුමතින්. 
 

ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Anura Priyadharshana Yapa.  

Before that, will an Hon. Member propose Hon.  Heshan 
Withanage to the Chair? 

 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

I propose that the Hon. Heshan Withanage do now 
take the Chair.  
 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 
 

විසි්ද ් පකයර කරන ලීප. 
ஆமைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු නිවයෝනය කාරක ්භාපිනුරමා මූලා්නවය්ද 
ඉවත් වුවය්ද, ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன் பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக 
அவர்கள்  தலலலை வகித்தொர்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHAN WITHANAGE took the Chair. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කථද කරන් , ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

[අ.ාද. 8.11] 
 

ගු අනුර ප්රියා ර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , රශේ ප්රජදතන්ත්රවද:  රර්ෂද 
කරන් , මාත ජ  පරමාතදධිපතය රැක ුන් , රජශේ ු:ල් අවාදවිත 
වීමාත වළ්වන්  ඕ ෑමාත රට් ක්රි ද කිරීමාත ඉතදමාත අතයව ය 

කදරණදව්. ඕ ෑමාත ප්රජදතන්ත්රවදදී රටක ශේ මූල්ර්මාත අඩංගු 
වුශණෝත, ඒ පිිබඳා ීමතිශේ පැ ැිනලිතදවන් තිශඳ වද  ේ ඒ 
රටවල් ශඳොශ ොමාත ශේුශ න් ඉිනරි ට ශුොසා් තිශඳ වද. 

විශ ේෂශ න්මාත ලංකදශේ විුණ   පිිබඳා සාෑශ   ඉති දසා ් 
තිශඳ වද. බ්රිතද ය ුතුශේ තමාතන් ශේ විුණ  රමාත  පටන් 
ු්තශ්ත. අඩු පදඩු සාහිතව වුණ්ත ශලොකු වැඩ ශකොටසා් විුණ  
ශ:පදර්තශේන්තුමව  ර ද සිදු වුණද කි   එක විතර් මාතමාත ශේ 

අවසා්ථද ශේදී කි න්  කැමාතැතින්. පදර්ලිශේන්තුමවට පැමිණි :ද පටන් 
මාතට්ත අවසා්ථදව් ලැබුණද, ප්ර්ද  කමිටු ශ:ශ්මාත -ශකෝප් එශ්්ත, 
රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ්ත- ක්රි ද කරන් . මාතට වසාර 

කිහිප ් රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාාදපතිවර ද 
 ැටි ට්ත වැඩ කරන්  පුළුවන් වුණද. අපි :න් වද, ශකොන් තරේ 
දුරට වැ:ු්ත: කි ලද රදජය ක වි :ේ පිිබඳා ි වැරැින ගිණුේ 

පව්තවද ුැීමමාත.  

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට ශමාතො  ප ත් ශු දව්ත 
රදජයශේ සි දෙමාත ගිණුේ එශලසාමාත විුණ   කරන්   රි අමාතදන්න්. 

ඔවුන්ට්ත පුළුවන් වන්ශන්  ේ ි  ැඳි ් මාතත පරී්ෂණ ් 
කරන් . විශ ේෂශ න්මාත අශප් වයවසා්ථදශවනු්ත 
විුණකදධිපතිවර දව විශ ේෂ පුේුලශ ් ඳවට ප්ත කරලද 

තිබුණද.  ු්ත ිනගින් ිනුටමාත තිබුණු ප්ර ්   තමාතන්, රදජය අං ශේ 
සිදු වුණු  ේ  ේ ශේවල් සාේඳන්්ශ න් විුණකදධිපතිවර ද ක්රි ද 
කිරීශේදී ශ ෝ විුණකදධිපතිවර දශ  ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 
ි ල්දරින් ක්රි ද කිරීශේදී ඍජු  මන්දු ුැීමමාතට අව ය කර  ීමති 

පේ්ති ් අශප් රශේ  ැතිකමාත. ඒ ශවනුවට තිබුශණ්, අශප් 
තිශඳ  ශටන්ඩර් පටිපදටි , අශප් තිශඳ  ු :ල් ශරගුලදසි. ශේ මාතත 
තමාතන් ශඳොශ ෝ විට ඒ අව ය කටුතතුම ශකන්ශණ්. අ: මාතමාත 

සා්තුමතිවන්ත ශව වද, ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත 
කිරීමාත සාේඳන්්ශ න්. පසු ගි  කදල  පුරදමාත විශ ේෂශ න්මාත හිටපු 
විුණකදධිපති මාතද දදුන්ශන් මාතැතිතුමමාතද සා  වර්තමාතද  

විුණකදධිපතිතුමමාතද :්වද ව  මාතද :න් ද කදල  ඇතුමළත ඒ 
විුණකදධිපතිවන්න් වි දල සාව්දධී තදවකින් තමාතන්ශ  අ: සා ්
ප්රකද  කරලද ජදතික විුණ  ප ත් ශුශ න්  උ්තසාද  

ශකන්වද. 

මාතට ශමාතතැ  කථදශේදී ශ්තන්ණු ශ: ් තමාතන්,  ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපශතන් ක්රි ද්තමාතක ශවන්  උ්තසාද  
කරන්ශන් අධිාදර ් පැ වීමාත කි ලද. ඒක විතර් ජදතික 

විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත  අතයව ය ශ: ්  ැටි ට මාතමාත 
 ඳුන්වන්ශන්  ැ ැ.  ප්ර්ද  කදරණද  තර් සිදු  ශ ොවුශණෝත 
තමාතන් අධිාදර ් ප වන්ශන්.  ේ ි ල්දරිශ ් සිදු කළ 

වං්දව්, ශ ොසාැලකිල්ල්, සාදව:ය පරි රණ ් ශ ෝ ූරෂණ ් 
ශ ේතුම ශකොටශු  කර  විුණ  පරී්ෂණ කදී අන්  ඒ 
ි ල්දරි දට ශ ෝ තැ ැ්තතන්ට එශරහිව    කටුතතුම  කරන්  

පුළුවන්. අපි පිිබුන්  ඕ ෑ, ශේ වැඩ පිිබශවශළේදී එක පැ්තතකින් 
සාමාත ර අං වල ඌ තද තිශඳ  ඳව. ශඳොශ ෝ රදජය ි ල්දරින් -
අපි ඒ පැ්තත්ත කි න්  ඕ ෑ.- ඉතදමාත අවංක ශසාේවදවකු්ත ඉටු 

කර වද. ශේක, ශේ ශ:පදර් ්ව  අතර තිශඳ  ප්ර ්  ්.  

 ු්ත, සාමාත න්න්ශ  තිශඳ  වැරින ක්රි දමාතදර්ු ි සාද රටට 

ඇතිශවලද තිශඳ  පදඩුව කුඩද+ පදඩු  ැටි ට ුණන් ුන්  
ඳැ ැ; මාත ද පදඩු  ැටි ට තමාතන් ුණන් ුන්  ශවන්ශන්. මාතට 
කලින් කථද කළ ුන් වදසුශේව  ද ද ්කදර මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද 
වශ , අශප් රශේ මාත  ඳැංකු ඳැඳුේකර වං්දව මාතඟින් සිදුශවලද 

තිශඳ  පදඩුව ඇ්තත ව ශ න්මාත විුණකදධිපතිතුමමාතදට්ත 
 රි දකදරව කි දුන්  ඳැරි තරමාතටමාත වැඩින්. වං්දවන් 
ශ ොසාැලකිල්ල කි න්ශන් ඒකන්. අශප් රශේ අමාතදතයදං , 

ශ:පදර්තශේන්තුම, ඒ වදශ මාත ර ත  වි දල සාංඛ්යදව් 
තිශඳ වද. ශලෝකශේ ිනුතණු රටවල්වල එවැි  :ැවැන්ත 
ප්රමාතදණ ්  ැ ැ. ශපෞේුලික අං   විසින් පදල   කරනු ලඳ  

අං  තමාතන් ඒ රටවල තිශඳන්ශන්.  ු්ත, අශප් රශේ එවැි  රජශේ 
ර ත  වි දල සාංඛ්යදව් තිශඳ වද. ඒ වි දල සාංඛ්යදව අපි ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමශවන් අනුමාතත කරලද ඉිනරි ට :මාත  ු:ල්, අ  

වැ කින් ශ ො:ව  ු:ල් පදවිච්චි කර වද. එශසාේ පදවිච්චි කිරීශේදී 
සිදුව  ත්ත්තව න් පිිබඳාව පදර්ලිශේන්තුමවට්ත, ඒ වදශ මාත 
රටට්ත ප්ර  ් ් තිශඳ වද. එමාත ි සාද විුණ  ප ත්  ර ද 
එ   ේ රකදර ක රමාතශේ: කට  ට්ත කිරීමාත ඉතදමාත්තමාත අව යන් 

කි ද මාතමාත හිත වද. 

ඇ්තත ව ශ න්මාත ශමාතමාත ප ත ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත සාා ද 
වැ:ු්ත ව  අං  ශ:ක් මාතමාත ඔඳතුමමාතන්ලදශ  අව්ද  ට ශ ොු 
කරවන්  කැමාතැතින්. එක් තමාතන් පුහුණුව ලඳදදීමාත. ශමාතොක:, අ: 

අපි ඉන්ශන් වදණිජ සාමාතදජ ් ඇතුමශළේ. රජ  වදණිජ ක්රි දකදරකේ 
වි දල ප්රමාතදණ ් කර වද. එමාත වදණිජ ක්රි දකදරකේ කර  
සාමාත ර අවසාථ්දවලදී රදජය ි ල්දරින්ට විවි්දකදර  මන්දු ුන්  
ශව වද. ඒ  මන්දුව් ප්ර  ්ුත  මන්දුව් ඳවට ප්ත ශවන් ්ත 

පුළුවන්.  ු්ත, තමාතන් සාේාදවශ න් ක්රි ද කළද කි ලද ඔප්පු 
කරන්  පුළුවන්කමාත් ඇති වුශණෝත, ඒ සාේඳන්්ශ න් 
විුණ  න් සාද්දරණ ශලසා ඳලදවි කි ද මාතමාත වි ව්දසා කර වද. 

එශ මාත  ැතුමව, විුණ   ශපොලිසා්කදරශ ් ඳවට්ත, රදජය 
ි ල්දරි ද  ැමාත විටමාත සාැක ට ාදජ  ව  පුේුලශ ්  ැටි ට්ත 
තිබුශණෝත එ  කිසිමාත රණ්ඩුවකට   ප්ත ප්රතිඵල ් ඇති 

කරන්ශන්  ැ ැ. එමාත ි සාද ශමාතමාත විුණ  ප ්ත ශකටුේපත්ත 
එ්ක එන්  ඕ ෑ වැ:ු්ත ශ: ් තමාතන් ශ:පදර් ව් ටමාත පුහුණුව 
ලඳද දීමාත.  ැමාත ශවලදශේමාත විුණ   කර  ි ල්දරිනු්ත, 

විුණ  ට ල්ව  ි ල්දරිනු්ත තමාතන් කර  කදර්  පිිබඳාව 
මාත ද පරි් කින් වැඩ කරන්  ඕ ෑ කි ලද පිිබුන්  ඕ ෑ. 

මාතමාත :න් වද, අශප් ලංකදශේ, විශ ේෂශ න්මාත ාදණ්ඩ මිලදී 
ුැීමමාත වැි  කටුතතුමවලදී ශඳොශ ෝ ශවලදවට ශටන්ඩර් කැාවලද 
අවමාත මිලට තමාතන් ශටන්ඩර් ලඳද ශ:න්  ඕ ෑ ඳව.  ැඳැන්, 

ලංකදවට විවි් තැන්වලින් ශුශ   කිසිමාත ප්රමිති ්  ැති 
ාදණ්ඩ  ර ද ලංකදශේ රණ්ඩුවට වි දල පදඩුව් සිේ් ව  ඳව 
අපි ි රන්තරශ න්මාත :ැකලද තිශඳ වද. රජශේ සාමාත ර 

කදර් දලවලට ත්ත්තවශ න් ඉතද ඳදල ාදණ්ඩ ලඳද ුැීමමාතට 
සිදුවීමාත ි සාද ඇති ව  ත්ත්තව න් අපි :ැක තිශඳ වද. ඒ ශවනුවට 
ශ ොා ාදණ්ඩ ් ුන්  ගිශ ෝත, ඊට ඉ ළ මිලකට අනුමාතැති 
දුන්ශ ෝත, අි වදර් ශ න්මාත ඒක ශේ රමාත   ටශ්ත විතර් 

ශ ොශවන්, සාදමාතද ය රමාත   ටශ්ත්ත වැරැිනන්. ඒ ි සාද, ශේශ් 
අරුණ ශමාතොක්: කි ලද අපි සි දෙශ: දමාත ශ්තන්ේ ුන්  ඕ ෑ. 
ශේශ් අරුණ තව ශපොලිසාක්දරශ ්  :  එක ශ ොශවන්. රශේ 

තිශඳ  වි :ේ කර  ර ත , පුේුල න් සා  ි ල්දරින් එමාත 
වි :මාත සාද්දරණීකරණ  කිරීමාතට සා  වඩද ශ ොා විධි ට ක්රි ද 
කරන්  ිනරි ුැන්වීමාත් සිදු ව   ැටි ටන් අපි ක්රි ද කරන් ට 

ඕ ෑ. එශ මාත  ැතුමව  ැමාත ප තකින්මාත සිදු කරන්ශන්  ේ  ේ අ  
තුමළ භීති ් ඇති කිරීමාත  ේ, ඒක සාද් දරණ සාමාතදජ කට ශ ොා 
අ: සා් ශ ොශවන්. 

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට වි දල වැඩ ශකොටසා් 
තිශඳ  ඳව මාතමාත :න් වද. ඒ වැඩ ශකොටසා ඉටු කිරීමාත සාා ද එමාත 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ි ල්දරින් වි දල ප්ර ්ත  ් :ර වද. එශසාේ ප්ර ්ත  :ර  ශකොට 
ඒ  ද සාමාතඟ එ  විුණ  කදී, විශ ේෂශ න්මාත  ේ පුේුලශ ් 
විුණ   සාා ද කැාව වද  ේ ශ ෝ ඔහු ශවනුශවන් සා ාදගි 

ශව වද  ේ, ඒ පුේුල ද විුණකදධිපතිවර දශ  පිිබුැීමමාතට 
ල්  ශවන් ට ඕ ෑ  කි   කදරණ ට මාතමාත්ත එකඟ ශව වද. 
එශ මාත  ැ්ත ේ ඒක සාද්දරණ ශවන්ශන්  ැ ැ. එමාත ි සාද ශමාතමාත 

ප ්ත ශකටුේපත ඇතුමශළේ රදජය ි ල්දරිශ කුට්ත පුළුවන් තරේ 
සාද්දරණ ් ඉටු කරලද තිශඳ වද. 

ඒ අභි ද් ද කමිටු ප්ත කිරීශමාතන්, ඒ වදශ මාත අධිකරණ ට 

 දමාතට තිශඳ  ඉඩකඩ වැඩි කිරීශමාතන්, අධිාදර න් පිිබඳා විවි් 
කන්ණු ඉිනරිප්ත කිරීශමාතන් සාද්දරණ  ඉටු කර තිශඳ වද. මූලික 
අධිාදරශ න් පසු ඒ අභි ද් ද කමිටු ඇති කිරීශේදී පුළුවන්තරේ 

දුරට සාද්දරණ  ඉටු කිරීමාතට ශේ ප ්ත ශකටුේපශතන් ඉඩ ලැිලලද 
තිශඳ වද. අශප් රශේ ශලොකු ප්ර  ් ් තිශඳ වද. ඒ තමාතන් රදජය 
ු:ල් වි පැ ැ:ේ කිරීශේදී ඒ රදජය ු:ල් වි පැ ැ:ේ කර  
රකදර  සා  ඉන් ලැශඳ  ප්රතිලදා  පිිබඳා ුණ  ් 

ශඳොශ ෝවිට සිදු ශ ොවීමාත. ඒ කි න්ශන් forensic audit  එක් සිදු 
ශවන්ශන්  ැ ැ. අපි න්පි ල් වි :ේ කර වද  ේ, අපට ඒ 
න්පි ලමාත ප්රතිලදා ්  ැටි ට ලැශඳ වද: කි ලද අපි 

ශකොශ ේව්ත තැ ක ුණන්  :න්ශන්  ැ ැ. ශේක වි දල 
අඩුපදඩුව්  ැටි ටන් මාතමාත :කින්ශන්.  ඇමාතතිවරශ ්  ැටි ට මාතමාත 
ශඳොශ ෝ කදල ් වැඩ කරලද තිශඳ වද. රදජය ර ත වල 

කන්ණු පිිබඳාව අ්ත:ැකීේ රදශි ් මාතට තිශඳ වද. අපි වි :ේ 
කර   ැමාත ු:ලකටමාත ඒ ප්රතිලදා   ලැශඳන්  ඕ ෑ කි   එක්ත 
විුණ ශේ ඉතද වැ:ු්ත කදරණදව්.  රජශේ ු:ල් පිිබඳා 

කදරක සාාදශේ වර්තමාතද  සාාදපති ුන් ලසාන්ත අලගි වන්  
මාතැතිතුමමාතද්ත ශමාතමාත අවසාථ්දශේදී ුන්  සාාදශේ ඉන් වද.  මාතට 
මාතතකන්, ඉසාස්ාර අපි ගිණුේ කදරක සාාදවට, ශකෝප් කමිටුවට 

  ශකොට අපට :කින්  ලැබුශණ් අවුන්දු ප කට,   කට එ ද 
අවුන්දුවල විුණ  වදර්තද.  ැඳැන්, ඒ කදල  ශව ශකොට ඒ 
ි ල්දරි ද විරදමාත ගිහිල්ලද; ඒ ුනුශ:නු සිේ් වුණු විධි  අපි 
:න්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද ඇ්තතටමාත ඒශකන් සාද්දරණ ් වුශණ් 

 ැ ැ. ශේ රණ්ඩුව ශකොච්්ර පේශපෝරි ුැහුව්ත කලින් රජ  
තිශඳ  කදලශේ ශේ ත්ත්තව  අපි ි රවුල් ශකන්වද. ි රවුල් 
කරලද ි  මිත වසාරවලට ඒක ශු දවද. මාතමාත  ුලින් කිේවද වදශ  

ශලෝකශේ ඕ ෑමාත රටක ප්රජදතන්ත්රවද:  කි   ව් ශේ මූලික 
ල්ෂණ  තමාතන් රණ්ඩුශේ වැඩ කටුතතුමවලින් රශේ මාත ජ  දට 
ප්රතිලදා ් ඇති වි  ුතතුම වීමාත. ඒ වදශ මාත රශේ වැඩ කටුතතුම  කිරීමාත 

සාා ද කදර් දලවලට    පුේුල න් අතින් ඒවද අ ලසා්ව සිදු 
ශකශර වද: කි ලද ඳල  එක්ත ශේ විුණ  කදර් ශේමාත 
ශකොටසා් කි ලද මාතමාත හිත වද.  ශඳොශ ෝ ශවලදවට වැඩ් කර 

ුන්   රජශේ කදර් දල කට ගි දමාත :වසා් ුණ දව් රසාත්ි දදු 
ශවන්  ඕ ෑ, ශ ේතුම විරහිතව. සාමාත ර ශවලදවට තමාතන් පුරවදශු  
ර  ශපෝරමාත ක අන්තර්ුත ශල්ඛ්  පිිබඳාව විවි් අවසාථ්දවල, 
විවි් :ැනුේ දීේ කරලද ඒ අ  රසා්ති දදු කරව වද. ඒ ි සාද 

ලංකදශේ සාදමාතද ය ජ  ද රජශේ කදර් දල කට   වද කි න්ශන් 
මාත මාතඟ රසා්ති දදු ශව වද කි   එකන්. සාමාත ර ශවලදවට ඒ අ  
පැ  ුණන් අ:දළ ි ල්දරි ද ඉිනරිපිට වදඩිශවලද ඉන් වද. 

සාද්දරණ ශ ේතුමව් ි සාදව්ත ඒ ි ල්දරි ද ඒ ෆන්ල් එක ශ:සා 
ඳලන්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද රජශේ කදර් දල ඇතුමශළේ අතපසු වුණු 
ලිපි ශුොනු, වැඩ කරන්ශන්  ැති ලිපිශුොනු රදශි ් තිශඳ වද. 

විුණ ශේදී ඒවද්ත ඳලන්  ඕ ෑ. එවැි  ලිපිශුොනු ශකොච්්ර 
තිශඳ වද: කි ලද ඳලන්  ඕ ෑ. ඒ ි සාද එකිශ කද එකිශ කදව 
විමාතර්    කර ුැීමශේ රමාත ් ඇති කිරීශමාතන් පමාතණන්  විුණ  

ප ත් සාදර්ථක කර ුන්  පුළුවන් ශවන්ශන්.  විුණ  ප ත 
 :ලද, විුණකදධිපතිතුමමාතදට  ාදරදීලද, වැශේ වුශණ්  ැති වුණදමාත 
ශේක ශකශරන්ශන්  ැ ැ කි ලද ඒ පැ්තතට ඇඟිල්ල ිනගු 

කර වදට වඩද සාෑමාත ශ: දමාත එකතුමශව  රමාතශේ: ් රදජය 

ශසාේවශේ ඇති කරන්  ඕ ෑ. රදජය ශසාේව  ඇතුමශළේ  ැමාත 
ශකශ කුටමාත වුකීමාත් තිශඳන්  ඕ ෑ. ඒ වුකීමාත මාතත තමාතන් 
සාදමාතද ය ජ තදවට ශසාේව ්  ඇති කරන්  අපට පුළුවන් 
ශවන්ශන්. ශේ ප ්තවල පරමාතදර්ථ  ශමාතොක්:? පරමාතදර්ථ  

ශ ොන් අල්ල  එක විතර් ශ ොශවන් ශන්. ඒක්ත ශකශරන්  
ඕ ෑ.  එහි අි ්ත ප්රතිඵල  තමාතන් මාත ජ තදවට අ ලසාව් වැඩ 
කර  එක. ඒ ි සාද විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත  ේ  ේ 

සාංශ ෝ්  සිදුවි  ුතතුමන්. ඒවද සිදුශවන්  ඕ ෑ, ශේ විුණ  
ප ත අපි  ක්රි ද්තමාතක කළදට පසුව. ඒ ි සාද මාතමාත හිත වද, සාෑමාත 
ශකශ කුමාත මාතතක තඳදු ත ුතතුම ප්ර්ද  කන්ණ තමාතන් විුණ   

මාතඟින් ශකොශ ේව්ත ශපොලීසි ්  :න්ශන්  ැ ැ කි   කදරණ ; 
ශපොලීසි ්  ැශ:න්ශන්  ැ ැ කි   කදරණ . ඒ වදශ මාත රදජය 
ශසාේව  ඉිනරි ට ශු   ෑමාතට, කදර් ්ෂමාත කිරීමාතට ශමාත  ශ ේතුමව් 

ශේ  ැන් මාතමාත වි ව්දසා කර වද. ශඳොශ ෝ ශවලදවට අපි කථද 
කරන්ශන් ශ ොරකමාත් ුැ  විතරන්. පදර්ලිශේන්තුමශේ කවුන් ශ ෝ 
කට ඇරිශ ෝත  කි න්ශන් ශ ොරකමාත් ුැ .  ැඳැන්, කථද කර  
මාතනුෂය දශු්ත ශමාතොක් ශ ෝ තිශඳ වද. ඒක ප්රජදතන්ත්රවද: ට 

සාරිල  වැඩ් ශ ොශවන්. ප්රජදතන්ත්රවද:  කි න්ශන් රටක 
පදල   ශු   දමාත සාා ද සි දෙශ: දමාත එ්ව ක්රි දකිරීමාත සා  ඒ 
සාා ද ව  ීමති රීති, අණ ප ්ත ඇති කිරීමාත. 

ඇ්තත ව ශ න්මාත වර්තමාතද  ශලෝකශේ ශඳොශ ෝ කන්ණු 
සාේඳන්්ශ න්  ව ීමතිරීති ශුොඩද් පැ විලද තිශඳ වද. මාතද ව 
අන්තිවදසිකේ රැකීමාත, පුව්ත ප්ත ි : සා, මාතද්ය ි : සා, ඡන්: 

අන්ති  වැි  ශඳොශ ෝ කදරණද ඇති කිරීමාතට ීමතිරීති ඇති කරලද 
තිශඳ වද. මාතට මාතතකන් අපි රණ්ඩු කර  කදලශේ තමාතන් ලංකදශේ 
මාතැතිවරණ කදී ඡන්:  පදවිච්චි කිරීමාතට අි වදර් ශ න්මාත ජදතික 

 ැඳුනුේපත අව යන් කි ලද ීමති ් ශු දශේ. ඒ අනුව, 
ප්රජදතන්ත්රවද:  ඇති කිරීමාත සාා ද පසු ගි  රජශ නු්ත වි දල 
කදර්  ් ඉටු වුණද. කවුන්න් ශ ෝ කි  වද  ේ එශසාේ ශ ොවුණද 

කි ලද, ඒක වැරිනන්. අපි  ැශමාතෝමාත මාත න්සි ශවන් ට ඕ ෑ, මාත  
ජ තදවට හිතව්ත රදජය ශසාේව ් ි ර්මාතදණ  කරන් ට්ත, ඒ 
රදජය ශසාේව  ි සි ශලසා කළමාත දකරණ  කරන් ට්ත. එතැ දී 
රදජය ි ල්දරි ද තුමළ්ත භි ් ඇති ශවන් ට  රකන් අපිට උඩින් 

ශතොණ්ඩුව් එල්ලලද තිශඳ වද ශන්: කි ලද. එශ මාත වුශණෝත ඒ 
අ  වැඩ කිරීමාත අත  රි වද. ඒ වැඩ කිරීමාත අත  ැරිශ ෝත අපි 
හිත  පත  කදර්  න් සාේපූර්ණශ න් ඉටු ශවන්ශන්  ැ ැ. ශේ 

විුණ  ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කරශු  ඒ  ර ද ශ ොන් 
අල්ලන්     එක ශ ොශවන් කරන් ට ඕ ෑ. වඩද කදර් ්ෂමාත 
පදල  ් ඇති කිරීමාතට අශ යෝ ය සා ද  ලඳද දීමාතන් කරන් ට 

ඕ ෑ. ශේ ත්ත්තව  ඇති කරන්  පුළු වන් වුශණෝත විතරන් ශේ 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපත වඩද්ත සාදර්ථක ශවන්ශන්. ශේ 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශු දශේ ශ ොන්න් අල්ලන් න් කි   

මූලික තර්ක  ඉසා්සාර දට ශු දශවෝත කව:දව්ත ශේක සාදර්ථක 
ශවන්ශන්  ැ ැ. රදජය පදල ශේ ශ ොශ කු්ත කදරණදවලදී රදජය 
ි ල්දරින් තමාතන්ශ මාත  මන්දු ුත ුතතුමන්. 

 සාමාතෘේධි දීමාත දව අදෙශතන් ලඳද දීශේදී ඒ ඳල  ප්රදශේය   

ශල්කේවන්න්ශුන් ඉව්ත කරලද විශ ේෂ ්රශල්ඛ් ් ි කු්ත 
ශවලද තිශඳ වද කි ලද අ: මාතට :ැ  ුන් ට ලැබුණද. ඒ 
කි න්ශන් සාමාතෘේධි දීමාත දව ලඳද දීශේදී අවසාන්  මන්දුව ුැීමශේ 

වුකීමාත ප්රදශේය   ශල්කේවන්න්ශුන් ඉව්ත කරලද. ඒ වුකීමාත 
ශ:න්   :න්ශන් කදට: :න්ශන්  ැ ැ.  ු්ත ඒ වුකීමාත ප්රදශේය   
ශල්කේවන්න්ශුන් ඉව්ත කරලද තිශඳ වද. අ: ශේ ජදතික 

විුණ  ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත වුණදට පසුව ශේ ්රශල්ඛ්   
ීමතයනුූලල ්රශල්ඛ්  ්:, ි කු්ත කළ ි ල්දරි ද 
ශ ොසාැලකිල්ල් කරලද තිශඳ වද:, ඒ  ර ද ූරෂණ ් ඇති 

ශව වද: කි   කදරණ  ුැ ්ත ශසාො ලද ඳලන් ට ඕ ෑ. 
අන්තිමාතට සාමාතෘේධි  ලඳද ශ:න් ට  න්ශන් ශේ පදල  ව ශ න් 
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[ුන් අනුර ප්රි :ර්    දපද මාත තද] 
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 ේ ඒක ඒ තරේ ශ ොා ශ: ්  ැටි ට ශප්න්ශන්  ැ ැ. එමාත ි සාද 

මාතතක ති ද ුන් ,  ේ ි ල්දරි කු වුණ්ත වැරින  මන්දුව් ලඳද 
දුන්ශ ෝත ශේ ප ත මාතඟින් ඒ සාේඳන්්ශ න් ක්රි ද කළ  ැකින්. 
එමාත ි සාද අ: පටන් ි ල්දරින් එවැි  වැරින සිදු කිරීශමාතන් වැළකී 
සිටීමාත තමාතන් වඩද්ත ඤදණවන්ත  වන්ශන්. එශ මාත තමාතන් මාතට 

හිශතන්ශන්. ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉතදමාත ශ ොා 
ශ: ්. අපි ශේ ුැ  වදර ුණ දව් සාදකච්ඡද කරලද තිශඳ වද.  
ශේ රට ිනුතණු රට් ඳවට ප්ත කිරීශේ මූලික කදරණදවලදී අපි 

ශකොන් පැ්තශ්ත හිටි ්ත සා ද  ශ:  ඳව මාතත් කරමින් මාතශ  
ව්  සාව්ල්ප  අවසාන් කර වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

 

[අ.ාද. 8.87] 
 

ගු අජිත් මා්දනප්වපුම මහසතා (පරි්ර නිවයෝනය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை - சுற்றொடல் பிரதி 

அலைச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - Deputy Minister of 
Environment) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඉති දසාශේ රපු ුමාතන් මාතඟ 

කණපිට  රවන් ට පුළුවන් ප ්ත ශකටුේපත් පිිබඳාව විවද: 
ව  අවසාථ්දශේදී ඒ ුැ  අ: සා් ප්රකද  කරන් ට අවසාථ්දව ලැබීමාත 

ුැ  මාතමාත සාන්ශතෝෂ ශව වද. විශ ේෂශ න්මාත අපි :න් වද 
ශේ පදල ඥ දව ුශේ, ප්රශේ ශේ, රශේ සාලකන්ශන් ශ ොශර් 
විධි ටන් කි ලද. ශමාතොක:, ශේ ්ශෂේත්ර  තුමළ ඒ තරමාතට ූරෂණ සිදු 
ශව වද. ඒ වදශ මාත පසුගි  :වසාව්ල ශේ රශේ ප්ර්ද  රදජය 

ි ල්දරින් ශේ පදල ඥන්න් වදශ මාත වං්ද සා  ූරෂණ කළ ඳව 
ශ ිබ :රවු ශවන් ට පටන් ු්තතද. ඒ අවකද    ැති කරන් ට, 
රදජය ු:ල් අව ාදවිත   ව්තවන් ට අව ය ීමති ් රටට 

 ඳුන්වද ශ:  ශේ අවසා්ථදව, ඇ්තත ව ශ න්මාත සා්වර්ණමාත  :වසා් 
ශලසාට ඉති දසා ට එ් ශේවි.  

අපි ඉති දසා  ුැ  ඳැදෙශවෝත 8799දී, - බ්රිතද ය  ශ්රී ලංකදව 
 ට්ත කර ුන් ට්ත අවුන්දු 86කට කලින්- ශේ රශේ රදජය මූලය 
ප ත් තුමිබන් විුණ   වුණද කි ලද සාා න් ශවලද තිශඳ වද. 
ඒ වදශ මාත සිං ල රජ කදල  ුැ  ඳැදෙශවෝත, පසාශ්වි  මිහිඳු 
රේජුන්වන්ශ  ශසාල් ලිපිවල සාා න් ශව වද සාව්දමීන් 
ව න්ශසාේලද මාතඟින් රදජය මූලය විුණ   කරලද -audit කරලද- 
තිශඳ වද කි   එක. 

විුණ   කරලද ඒ ලි කි විලි මාතංජුසාදවක තැන්ප්ත කළදන් 
කි   එක මිහින්තලදශේ තිශඳ  ඒ ශසාල්ලිපිවල සාා න් ශව වද. 
ඒශකන් ශපීම   වද, ශේ "විුණ  " කි   එකට අශප් රශේ 
දීර්  ඉති දසා ් තිශඳ  ඳව.  ැඳැන්, ප්ර  ්  වුශණ් කදල  
 න් ,  න්  ශේ "විුණ  " පිිබඳා අව්ද   ශ ොු  කිරීමාත 
රදජය  ශ ොසාලකද  ැර එ  එ:ද තිබුණු ත්ත්තව ටමාත 
පව්තවදශු   ෑමාත ි සාද සාංකීර්ණ වූ ශේ සාමාතදජ  තුමළ ශ ොශ කු්ත 
රදජය ු:ල් වං්ද ය ්රශ න් වැඩි ශවන්  පටන් ුැීමමාතන්. පසාව්ැි  
මිහිඳු රේජුන්වන්ශ  කදලශේ ශේවද විුණ   කරන් , පරී්ෂද 
කරන්  රේජුන්වන්ට හිවතෂී කණ්ඩද මාත් ප්ත කරන්  
අවසා්ථදව තිබුණද.  ු්ත, ශුෞරවීම  සාං  ද ව න්ශසාේලදට ාදර 
දීලද තිබුණද රදජය ර:ද මාත, වි :මාත  පරී්ෂද  - check -  කර ඒවද 
පිිබඳා වදර්තදව් ශ:න් . ඒ වදර්තදශේ පිටපත් මාතංජුසාදවක 
තැන්ප්ත කරන්  ඕ ෑ. ඒ කි න්ශන්, ශකොන් කදලශේ ශ ෝ අව ය 
වුශණෝත ඳලන් . ඒ කදලශේ  ැටි ට ශ ොා සා්වදධී  විුණ  ් 
රශේ සිේ් ශවලද තිශඳ වද. 

 ු්ත, ශේ රශේ අධිකරණ පේ්ති  තිබුණද වදශ මාත 
"විුණ  " කි   එක්ත ශව සා් ශවන්ශන්  ැතිව පැවතුමණද, රට 
ශකොපමාතණ සාංකීර්ණ ාදව කට ප්ත වුණ්ත. ණ  ුැීමේ, ශව ්ත 
විවි් ශ ේතූන්වලින් රශේ මූලය පරිපදල  , මූලය ාදවිත , මූලය 
ලඳද ුැීමශේ රමාතශේ:  ශව සා් ශවේදී, පුේුල න්ශ  ජීව  
රටදව, අ: සා්, ුති පැවතුමේ ශව සා ්ශවේදී, ඒ අනුව සාංශ ෝ්   

ශ ොව  විුණ  රමාතශේ: කුන් ශේ රශේ පැවතුමශණ්. කවුන්්ත ඒ 
ුැ  ඇඟිලි ු න් , ශ ො න්  ඳලන්  ගිශේ  ැ ැ. ශ ොරද රිසි 
ශසාේ රදජය ු:ල් ශසාොරකේ කළද. "ශ ොරද" කිේවදමාත, 
ශේ පදල ඥ කු ශවන්  පුළුවන්;  රදජය ි ල්දරි කු ශවන්  
පුළුවන්. ඒ අ ට රිසි ශසාේ ශ ොරකේ කරන්  අවසාථ්දව, ඉඩ කඩ 
තිබුණද. ශකොශ ොමාත වුණ්ත, 897 ව  ශකොට රණ්ඩුරමාත 
වයවසා්ථදශේ 853, 854 වයවසා්ථදවලින් ශේකට එකතුම වුණද 
"විුණ  ප ත" කි   එක. ඒ අනුව, ශේ රශේ රදජය මූලය 
පදල   විුණ   කළ ුතතුමන්. රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දශේ 84 ව  
වයවසා්ථදශේ තිශඳ වද, "රදජය මූලය පිිබඳා සාේපූර්ණ පදල   
පදර්ලිශේන්තුමව සාතුම වන්ශන්  " කි ලද. ශේ ුැ  සාැලකිල්ලට 
අරශු  තිශඳ වද, 897  රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දව තුමළ්ත.  ැඳැන්, 
ඒ සාා ද අව ය රමාතශේ: ් ි ර්මාතදණ  වුශණ්  ැ ැ.  ු්ත, 
සාැකිල්ල් තිබුණද, විුණ   කරන්  ඕ ෑ; රදජය ු:ල් 
පිිබඳාව පදර්ලිශේන්තුමවට ුණන් ශ:න්  ඕ ෑ කි ද. ඒශකන් 
කි න්ශන්, රශේ ජ තදවට රදජය මූලය ාදවිත කරන්ශන් 
ශකොශ ොමාත:, ණ  ු්තතද  ේ ශකොපමාතණ ු්තතද:,  ඒවදන්න් කළ 
ශේවල් ශමාතො වද:, කි   එක පිිබඳාව ුණන් ශ:න්  ඕ ෑ  
කි   එකන්.  ු්ත, එශ මාත කරන්  ඕ ෑ කි ලද තිබුණදට, ඒ 
සාා ද වැඩ පිිබශවළ්,  න්ත්රණ ් ශේ රශේ ි ර්මාතදණ  කර 
තිබුශණ්  ැ ැ.  

1977දී ඳර් දේ ශසාොන්සාද වැි  වදමාතදංශික  ද ක න් ශේ ු ැ  
කථද කළද.   ැඳැන්, හීශ කින්ව්ත හිතන්   ැතිව ඇති, එ්සා්ත 
ජදතික ප්ෂ  කි   :්ෂිණදංශික ප්ෂ කින් ශේ රදජය ු:ල් 
අවාදවිත   ැති කරන් , ජ තදවශ  ු:ල් මාතංශකොල්ලකෑමාත 
 ැති කරන්  ශමාතවැි  ප ත් රටට  ඳුන්වද ශේවි; ඉිනරිප්ත 

කරදවි;  ්තිමාත්ත කරදවි කි   එක.  ඒ ශව සා කරන් ට අපට 
 ැකි වීමාත ුැ  ඉතදමාත සාතුමටුන්.  ඒ අනුව, අ: :වසා සා්වර්ණමාත  
:වසා් ශලසා ඉති දසා ට එ් ශව වද. ශමාත  විශ ේෂශ න්මාත 

රදජය, මාත ජ  ු:ල් වං්ද, ූරෂණවලට තිත ති න්  ු්තත ප්රඳලමාත 
අවි ් විධි ට  සාා න් කරන්  පුළුවන්.   

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ත මාතඟින් audit 
කරන්ශන්, විමාතර්    කරන්ශන් ශමාතො වද:?  රදජය ු:ල් 
ශ ොරකමාත, ශ ොරද කෑමාත ුැ  විතර් ශ ොශවන් ශේ තුමිබන් 

පරී්ෂද කර ඳලන්ශන්. රදජය ු:ල් සාකසුන්වේ සාහිතව වි :ේ 
කර වද:, කදර් ්ෂමාතාදව ් ඇතිව වි :ේ කර වද:, ඵල:දයී 
රකදර ට ශ ො:ව වද:  කි   එක ුැ ්ත විශ ේෂශ න්මාත 

අව්ද   ශ ොු කර වද. ර ශේ ජ තදවශ  ු:ල් ි සි දකදරව 
පදල   කරන්  අවුන්දු  තරක, ප ක ශකටි කදල කට අපට 
ාදර ශ: වද. එහිදී අන්තිකදර්තව ් ශ ොශවන්, 

ාදරකදර්තව කුන් ශ:න්ශන්. ශේ ාදරකදර්තව  තුමළ තමාතන්ට ඕ ෑ 
ඕ ෑ විධි ට වැඩ කරලද  ඳල   :ද ුන් , ශේ පදල  ුමාතන් 
මාතඟ  න් , :න්වන්ට ව්තකේ  :න්  ජ තද ු:ල් අවාදවිත 

කර වද: කි   එක ුැ න් ශේ තුමිබන් පරී්ෂද කර ඳලන්ශන්. 
ඒකන් කිේශේ, ජ තද ු:ල් වි :ේ කිරීශේදී සාකසුන්වමින් එ  සිදු 
කර වද:,  ේ කදර් ්ෂමාතාදව ් ඇතිව සිදු කර වද:, 

ශේවදන්න් මීට වඩද ශ ොා ශ: ් කරන්  ඳැරි:, එශ මාත  ැ්ත ේ 
ඒ කර   ශ:  රටට ශකොපමාතණ ඵල:දයී, වැඩ:දයී ශ: ්: කි   
එක ශේ තුමිබන් පරී්ෂද කර ඳල වද කි ද.    

 ේඳන්ශතොට වරද   ැදුවදට, ඒක  :න්  ණ  ු්තතදට ඒක 
රටට ශකොච්්ර ප්රතිඵල:ද ක:? ශ ොශරොච්ශ්ෝශල් තදප විදුලි 

ඳලදුදර   ැදුවදට ඒක රටට ශකොච්්ර වැඩ:ද ක:? ශේ තදප 
විදුලි ඳලදුදර   :න්  ු:ල් වි :ේ කළ විධි  වැඩ:ද ක:? 
එශ මාත වැඩ:දන්  ේ, ඒ  ඉන්  ඉංජිශන්න්ශවෝ කි න්ශන්  ැ ැ, 
"අපි ඉල්ලපු මාතැෂින් එක ශ ොශවන් රශේ, ශව  මාතැෂින් එක්" 

කි ලද. ඉංජිශන්න්ශවෝ එශ මාත කි  ශකොට ශේ ප ත තිබුණද 
 ේ, අපට ඒ ුැ  සා්වදධී ව පරී්ෂද කරන්  තිබුණද. ශේ 
විුණ  ශකොමිෂන් සාාදව ජ දධිපතිතුමමාතදශ  අතශකොළුව් 
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ශ ොශවන්, අුමාතැතිතුමමාතදශ  අතශකොළුව් ශ ොශවන්, 
ඇමාතතිතුමමාතදශ  අතශකොළුව් ශ ොශවන්. ශේ ප ත තිබුණද  ේ, 
පදර්ලිශේන්තුමවට වු කි   විධි ට ශේ ශකොමිෂන් සාාදව මාතඟින් 

ශේ කටුතතුම පිිබඳාව සාව්දධී ව කටුතතුම කරන්  තිබුණද. අ:  
අධිකරණශ න්  ඩු  මන්දු ශ:න්ශන් අුමාතැතිතුමමාතදට, 
ජ දධිපතිතුමමාතදට ඕ ෑ විධි ට:? අ: ශකොච්්ර සා්වදධී ව රජ ට 

වින්ේ්ව  ඩු  මන්දු ශ: වද:? ඒ වදශ  සාව්දධී  ර ත  ් 
ි ර්මාතදණ  කරලද රදජය මූලය පදල   කරන්  ු්තත පි වර 
ශේ පදල  ව ශ න් අපට අවදසි ් වන්  පුළුවන්.  ු්ත, 

වං්දශවන්, ූරෂණශ න් ශතොර රට් ි ර්මාතදණ  කරමින්    ඉිනරි 
ුමාත  ශේ තුමිබන් ඉතදමාත   ්තිමාත්ත ව වද; සාදර්ථක ව වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ශ:ක් 

තිශඳ වද. 

 
ගු අජිත් මා්දනප්වපුම මහසතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ අවසා්ථදශේදී මාතමාත 

විශ ේෂශ න් ශේ කන්ණ්ත කි  වද. ශේ  සිදුව  අරමිකතද 
පදල   කරේින රදජය ණ , රදජය සාේප්ත ුැ ්ත ඳලන්  ව වද. 
රදජය සාතුම ශේපළ, ණ , රදජය ර:ද මාත, රදජය වි :ේ රදී ශේ  ැමාත 

ශේමාත  රදජය සාේප්තවලට අන්තිව වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , රි ල් විරමාතසිං  මාතැතිතුමමාතද එ:ද 
0118-0114 ර ණ්ඩුව පැවැති කදලශේදී ශේ ප ්ත ශකටුේපත 

ශ න්  උ්තසාද  කළද. අශප් ඒ රණ්ඩුව කදලශේ ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කළද. සිවිල් සාංවි්ද  සාමාතඟ, අමාතදතයදං  
සාමාතඟ, ඒ වදශ මාත, පදර්ලිශේන්තුමශේ සාදකච්ඡද කරලද ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත එ:ද අපි ශු දවද.  ු්ත, අපට රණ්ඩුශේ  කදල   

ශකටි වීමාත ි සාද අපට ශේ ප ත  සාේමාතත කර ුන්  ඳැරි වුණද. 
 ු්ත, ඊ ළඟට ඳල ට පැමිණි රණ්ඩුව ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
ශු දශේ  ැ ැ. විශ ේෂශ න්මාත ඒ අවසා්ථදශේදී  ු:ල් 

අමාතදතයදං ශේ ශල්කේතුමමාතද කිේවද, ශේ ප ්ත ශකටුේපතට තව 
අ: සා් ශ ො න්  ඕ ෑ කි ලද. එ:ද රණ්ඩුව කිේවද, ශේ 
සාේඳන්්ශ න් තව්ත සාදකච්ඡද කරන්  ඕ ෑ, තව්ත ශේ කන්ණු 

ඳැරෑන්ේ කරන්  ඕ ෑ කි ලද. එශ මාත කි ලද එ:ද ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත  මාතසා් ශපේටි ට :ැේමාතද. එශ මාත කරලද එ:ද ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ශු දශේ  ැ ැ. එ:ද  මාතසා් ශපේටි ට :මාතපු ශේ ප ්ත 

ශකටුේපත රශ ්ත කරිබ ට ශ න්  එ්සා්ත ජදතික ප්ෂශේ 
රණ්ඩුව්, වමාතත්රීපදල සිරිශසාේ  ජ දධිපතිතුමමාතදශ  - රි ල් 
විරමාතසිං  අුමාතැතිතුමමාතදශ  රණ්ඩුව් එ  ශත් ඳලද සිටින්  
අපට සිේ් වුණද. ඊට පසාශ්සාේ ින  සි ශේ වැඩ පිිබශවළ  ටශ්ත අපි 

ශපොශරොන්දුව් වුණද, ශේ ජදතික විුණ  ප ත ශුශ  වද 
කි ලද. ශේ රශේ    පදල  ් ි ර්මාතදණ  කරන්  කි ලදන් 
ජ තදව අපට ඳල  දුන්ශන්. රදජයශේ ඉ ළ ි ල්දරින්, 

ශේ පදල ඥ න් රශේ සාල්ලි ශ ොරකේ කරේින, ණ ් ුන්  
ශකොට ඒ ණශේ ශකොටසා් ශ ොරකේ කරේින    පදල  ් 
ි ර්මාතදණ  කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:?  

:ැන් "The New York Times" සාඟරදව කි  වද, මාතහින්: 

රදජප්ෂ මාත ්තත දශ  රණ්ඩුවට සාල්ලි දීපු විධි .  චී ශ න් 
සාල්ලි ශු ැල්ලද  ේඳන්ශතොට වරද   ැදුවදට, ඒ වරද ට 

ශකොච්්ර වි :ේ කළද:, සාද් කුවට  ශකොච්්ර ගි ද: කි   එක ඒ 
සාඟරදව කි  වද. ශේ පදල   දන්ත්රණ  ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත 

සාා ද, ඊ ළඟට  ඳල  ලඳද ුැීමමාත සාා ද  ේඳන්ශතොට වරද ට 

ු්ත ණශ න් ශකොච්්ර වි :ේ කළද: කි ලද "The New York 

Times" සාඟරදව කි  වද.  ු්ත අ: අශප් අ  කි  වද, ශේක 
කැලෑ ප්තතර ් කි ලද.  එශ මාත  ැ්ත ේ, ලංකදශේ ලසාන්ත 

විරමාතතුමංුලදට වදශ , එ් ැිබශුොඩලදට වදශ , උපදලි 
මාතැතිතුමමාතදට වදශ  ඒ මාතද්යශේිනන්ට්ත තර්ජ   කර වද, 
"ලංකද වට රශවෝත උඹ මාතරණවද" කි ලද. රණ්ඩුව අශප් වුණ්ත, 
   පදල  රණ්ඩුව තිබුණ්ත පසුගි  රණ්ඩුශේ ශ ොල්මාතන් 

අවතදර තවමාත්ත තිශඳ වද. අපට ඒවද්ත විසාාන්  තිශඳ වද. 
ජදතික විුණ  ප ත ශු  ඒමාත අශප් ින  සි ශේ වැඩ පිිබශවශළේ 
දීපු ශපොශරොන්දුව්. ඒක ජ තදවශ  ු:ල්  රර්ෂද කර ුන්  

දීපු ශපොශරොන්දුව්. ඒ වදශ මාත ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ 
අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත අපි ශු දවද, සාව්දධී  ශකොමිෂන් 
සාාද පිහිශටේවද. ඒ වදශ මාත, අ: සා් ප්රකද  කිරීශේ අන්ති  අ: අපි 

ලඳද දීලද තිශඳ වද. ඒ අනුව ජ තදව අ: උේශ ෝෂණ 
පව්තව වද. රණ්ඩුවට වින්ේ්ව වැඩ කරන් ,  ජ තදවට  ැඟී 
සිටින්  අන්ති  දුන් ද. එ:ද වදශ  අ: ශවඩි ති ලද ජ තදව 

මාතරන්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද  රශ ්ත ශේ රටට ණ ් ුන්  ශකොට 
හුඹසා් ශපන්නුවදමාත ඒකට ජ තදව රැව ශටන්  ඕ ෑ  ැ ැ. ඒ 
ණ  පදවිච්චි කශළේ ශමාතො වදට:, ඒ සාල්ලි ඔ්ශකෝමාත ලංකදවට 

රවද:,  ැ්ත ේ ශේ සාල්ලි ගිශේ සීශෂල්සාව්ල, ඩුඳදන්වල තිබුණු 
ගිණුේවලට: කි ලද :ැන් :ැ ුන්  පුළුවන්. ඒවද සාේඳන්්ශ න් 
සා්වදධී ව පරී්ෂණ ් කරන්  ර ත  ් ි ර්මාතදණ  
කරන්  ශු දපු ප ත් විධි ට මාතද ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත 

සාලක වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ සාේඳන්්ශ න් අ: සා ්
:්වන්  මාතද  ට අවසාථ්දව ලඳද දීමාත ුැ  ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත 

ශවමින් මාතද ි  ඬව වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ුන් ලසාන්ත අලගි වන්  ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාතද. 
ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 8 ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[අ.ාද. 8.0 ] 

 
ගු ල්්දත අලගියව්දන මහසතා (මුා ල් හසා නනමාධාය 

නිවයෝනය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிதி ைற்றும் தவகுசன 

ஊடக பிரதி அலைச்சர்) 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Finance and Mass Media) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අශප් රටට ඉතදමාත වැ:ු්ත 
ප ්ත ශකටුේපත් විවද: ට ුන් ද ශේ අවසාථ්දශේදී ඒ 
සාේඳන්්ශ න් කන්ණු කීප ් ඉිනරිප්ත කිරීමාතට අවසාථ්දව ලැබීමාත 

පිිබඳාව මාතද ඉතද සාතුමටුව වද. 

අ: ශු  එනු ලඳ  ශේ ප ්ත ශකටුේපත මාතඟින් 
විශ ේෂශ න්මාත සිේ් වන්ශන්, විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව්ත, 

විුණ  ශසාේව ්ත, ඒ  ද රනුෂංගිකව තිශඳ  කටුතතුම්ත ීමතිමාත  
රදුවකට ශු  ඒමාතන්. සාමාත ර විට ඇතැේ අ  ශේ පිිබඳාව වැරැින 
අර්ථකථ  ි ූපපණ  කරමින්, ශමාත  ශේ රශේ සාංවර්්  

ක්රි දවලි  තවදුරට්ත ඇණ හිටුවීමාත සාා ද ශු  එ  ප ්ත 
ශකටුේපත් ශලසාට්ත කන්ණු ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන්. 
සාමාත න්න් එශසාේ කන්ණු ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන්.  ු්ත ඒක 

වැරැින මාතත ්. සාමාත ර අ  කි  වද මාතට ඇශ  වද, ":ැ ටමාත්ත 
අශප් රශේ ීමති රීති තිශඳ වද. ්රශල්ඛ් තිශඳ වද. ශේ ප ත 
ි සාද රදජය ි ල්දරින් ිල  ශේවි. රදජය ි ල්දරින්ට වැඩ කරන්  
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පුළුවන්කමාත්  ැති ශේවි. එමාත ි සාද ශමාත  රශේ සාංවර්්  

ක්රි දවලි ට ඳද්දව්" කි ලද. සාමාත ර අ  මාතද්යවලට්ත එශසාේ 
කි  වද මාතට ඇහිලද තිශඳ වද. ශේක වැරැින මාතත ්. අශප් රශේ 
පරිපදල  ශසාේවශේ සා  ි ල්දරින්ශ  කටුතතුම  මාතද :කින්ශන් 
සුඳවදිනවන්. ි : සින් පසු ශේ :්වද අශප් රට  ේ ිනුතණුව් අ්ත 

ප්ත කරශු  තිශඳ වද. සාමාතදජ රර්ිකකමාත  කන්ණු පැ්තශතන්, 
අ්යදප  , ශසාෞඛ්ය පැ්තශතන් ශලෝකශේ ිනුතණු රටවල් 
මාතේටමාතටමාත අශප් රට්ත ිනුතණු ශවලද තිශඳ වද. ශේ ිනුතණුව ලඳද 

ු්තශ්ත හුශ:්මාත ශේ පදල ඥ න් ි සාද පමාතණ් ශ ොශවන්. 
රදජය ි ල්දරින් කැප ශවලද කටුතතුම කිරීමාත තමාතන් ශේ ිනුතණුව ලඳද 
ුැීමමාතට එ් ශ ේතුමව් වුශණ්. ඒ වදශ මාත, අශප් රශේ ග්රදමී  

ශසාෞඛ්ය ු්තශතෝත, ප්රදථමික ශසාෞඛ්ය ක්රි දවලි  ු්තශතෝත, පවුල් 
ශසාෞඛ්ය ශසාේවද ි ල්දරිි   රදජය ි ල්දරිි   විධි ට ශුන්න් 
ශුට ගිහින් :ැනුව්තාදව  ලඳද දීලද තමාතන් ඒ ප්රුති  ලඳදශු  

තිශඳන්ශන්. ි : සා් අ්යදප ශ න් ප්රතිඵල ු්ත අතිඳහුතර රදජය 
ි ල්දරින් පිරිසා් රට ශවනුශවන් කැප ශවලද කටුතතුම කර  
අතර, ශේ පදල ඥ න් වදශ මාත රදජය ි ල්දරින් සුළු පිරිසාකශ  
වැරැින ක්රි ද මාතදර්ු ි සාද ශේ රශේ සාංවර්්  , ිනුතණුව අඩදළ 

ශවලද තිශඳ වද කි   එක්ත අප පිිබුත ුතතුමන්; ශ්තන්ේ ුත 
ුතතුමන්. ශේ රශේ සාමාතසා්ත රදජය ි ල්දරින්ශුන් අතිඳහුතර ් 
ි ශ ෝජ   කර  අවංක ශ ොා රදජය ි ල්දරින් ශේ ජදතික 

විුණ  ප තට ඳ  වි  ුතතුම වන්ශන්  ැ ැ. ශේක තමාතන් 
 ථදර්ථ . සුළුතර කශ  වුවමාත දවට අපි ඳ  වි  ුතතුම වන්ශන්්ත 
 ැ ැ. ශේක තමාතන් අපි ශ්තන්ේ ුන්  ඕ ෑ. වර්තමාතද ශේ රශේ 

සිදු ව  ශේවල් ින ද ඳැදෙවදමාත, ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත ශු  ඒමාත තුමිබන් ශේ පදල ඥ න්ශ ්ත, රදජය 
ි ල්දරින්ශ ්ත රර්ෂදව  ්තිමාත්ත කර ුන්  පුළුවන්කමාත් 

ලැශඳ වද කි   එකන් මාතද ශපෞේුලිකව :කින්ශන්. ඒ වදශ මාත, 
ශේ මාතඟින් ජ තදවශ  ු:ල්වලින් උපරිමාත ප්රශ ෝජ  ් රටට 
ලඳද ුන්  පුළුවන්කමාත් ලැශඳ වද කි   එකන් මාතශ  

වි ව්දසා .    

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ: අප :කි  සාමාත ර සිේධි  
ු්තශතෝත ඒවද අපි :කින්  අකැමාතැති ඒවදන්.  ශේ පදල ඥ න් 
විවි් වැරැිනවලට  සු ශවලද විවි් :ඬුවේ ලඳ වද. අපි ඒවද 

:කින්  කැමාතැති  ැ ැ. ි ල්දරින් විවි් වැරැිනවලට  සු ශවලද 
:ඬුවේ ලඳ වද. ඒ ි ල්දරින්ශ  විරදමාත වැටුප අහිමි ශව වද. 
ි ල්දරින්ශ  ශපෞේුලික ශේපළ විකුණද ීමතිඥ න්ට සාල්ලි 

ශුවන්  අ: සිේ් ශවලද තිශඳ වද. ඔවුන්ට ඳන්් දුදරුත 
ශවන්  අ: සිේ් ශව වද.      

ශේවද සිේ් ශවන්ශන් විශ ේෂශ න්මාත ඒ ි ල්දරින් විධි ට 

කටුතතුම කිරීශේදී සිදු වුණු අඩු පදඩුකේ ි සාන්. සාමාත ර විට 
ශ ො:ැනුව්තව ශවන්  පුළුවන්. සාමාත ර විට වං්දසා ුත 
ශච්ත දශවන් ශවන්  පුළුවන්. මාතමාත හිත  විධි ට ශේ ශ:කමාත 

ීමති  ඉිනරිශේ එක සාමාතද න්. එමාත ි සාද ශමාතවැි  ප ත් ශු  ඒමාත 
තුමිබන් අශප් රශේ රදජය ර ත වල මූලය කටුතතුම විධිමාත්ත කිරීමාතට 
අවසා්ථදව උ:ද ශවලද ඉිනරි අ දුතශේ දී ශේ පදල ඥ න්ශුන් 
ශවන්  පුළුවන්, ි ල්දරින්ශුන් ශවන්  පුළුවන්, අ: අපට 

:කින්  ලැශඳ  අමිහිරි සිේධීන් ඉිනරිශේ දී :කින්  සිදු ශ ොශවන් 
කි   වි ්වදසා ් තමාතන් මාතද තුමළ තිශඳන්ශන්. එමාත ි සාද ශේ 
ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත රශේ 

සාංවර්්  ට ඳද්දව් ශවන්ශන්  ැ ැ. අවංකව කටුතතුම කර  
ි ල්දරින් ශමාතො මාත රකදර කටව්ත ශේ ප ්ත ශකටුේපතට ිල  
වි  ුතතුම වන්ශන්  ැ ැ. ශේක තමාතන් ඇ්තත  ථදර්ථ . 

විශ ේෂශ න්මාත රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාාදපතිවර ද 
විධි ට්ත, ශපොදු වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදශේ  අ: :්වද අවුන්දු 
84් තිසාශ්සාේ සිටි  සාදමාතදජික කු  විධි ට්ත, ශේ රදජය ර ත වල 

සිදුව  කටුතතුම පිිබඳාව මාතට අ්ත :ැකීේ තිශඳ වද. රදජය 
ර ත වල ශමාතො වද: සිේ් ශවන්ශන්, රදජය ි ල්දරින් 

ශකොශ ොමාත: කටුතතුම කරන්ශන් කි   එක පිිබඳාව. ශපොදු 

වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාාදපතිවර ද විධි ට ුන් සුි ල් 
 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද ශේ සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කශළේ අපි 
ුහුණ දීපු අ්ත :ැකීේවලිනුන්. ශේක තමාතන් ඇ්තත  ථදර්ථ . ඒ 
වදශ මාත, විුණකදධිපතිවර ද  ්තිමාත්ත කිරීමාත; විුණ  

ශකොමිෂන් සාාදව  ්තිමාත්ත කිරීමාත; විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමව  ්තිමාත්ත කිරීමාත ශ ොශවන් ශමාතන්න් සිේ් 
ශවන්ශන්. ශේක වැරැින විධි ට අර්ථ :්වන්  ශ ොා  ැ ැ.  

වර්තමාතද  විුණකදධිපති ුදමිණී විශේසිං  මාත ්තමාත ද 
 ්තිමාත්ත කිරීමාත් ශ ොශවන් ශමාතන්න් සිේ් ශවන්ශන්.  විුණ  
ශකොමිෂන් සාාදව  ්තිමාත්ත කිරීමාත් ශ ොශවන්. ශේ  ්තිමාත්ත 

කිරීමාත පදර්ලිශේන්තුමව  ්තිමාත්ත කිරීමාත් විධි ටන් අපි :ැකි  ුතතුම 
වන්ශන්. ඇන් එශ මාත කි න්ශන්? අපි පදර්ලිශේන්තුමශවන්  ැමාත 
අවුන්ේ:කමාත අ  වැ  මාතඟින් ු:ල් ශවන් කර වද. 

පදර්ලිශේන්තුමශවන් ශවන් කරපු එමාත ු:ල් රදජය ර ත , අ:දළ 
අමාතදතයදං  සා  ශ:පදර්තශේන්තුම විසින් ඉිනරිප්ත කරපු 
්රශල්ඛ්වලට අනුව, පදර්ලිශේන්තුමවමාත සාකසා ්කරපු ීමති-රීතිවලට 
අනුව වි :ේ කළද: කි ද ශසාො ද ඳලද සාෑමාත අවුන්ේ:කමාත 

විුණකදධිපතිවර ද විසින් පදර්ලිශේන්තුමවට වදර්තදව් ඉිනරිප්ත 
කළ ුතතුම ශව වද.  පදර්ලිශේන්තුමව වදර්ෂිකව අ  වැ  මාතඟින් අ:දළ 
ර ත වලට ශවන් කර  ු:ල් ි සි පරිින ඒ ර ත  වි :ේ 

කළද: කි ලද ශසාො ද ඳලන්ශන්්ත ශේ පදර්ලිශේන්තුමවමාතන්. 
පදර්ලිශේන්තුමවට ති  මාත ශේ කදර්  ාදර  කරන්  පුළුවන්කමාත් 
 ැ ැ. ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ අපි එකතුම ශවලද අ  වැ  සාේමාතත 

කර වද. අ  වැ  සාේමාතත කිරීමාත අපි ශේ පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ 
කළ්ත, අපි අනුමාතත කර  ු:ල් රදජය ර ත   රි  ැටි වි :ේ 
කළද: කි ලද අපි ඳලන්ශන් විුණකදධිපතිවර දශ  වදර්තදව 

අනුවන්.  විුණකදධිපතිවර දශ  වදර්තදව අපි සි  ට සි  ්මාත 
පිිබුත ුතතුමන් කි ලද සාේප්ර:ද ්  ැ ැ; ීමති ්  ැ ැ. ඒ අ:දළ 
කන්ණු සාේඳන්්ශ න් විුණකදධිපතිවර ද ඉිනරිප්ත කර  

වදර්තදව පිිබඳාව අ:දළ ි ල්දරිනු්ත කැාවලද අවසාද   මන්දුව, 
 මරණ  ුන්ශන්  මාත ජ  ි ශ ෝජිත න් විධි ට අපින්. ශේක 
තමාතන් ඇ්තත;  ථදර්ථ .  

විුණකදධිපතිවර ද  කර  කටුතතුම අවසාද ශේ වදර්තද 

කරන්ශන් ශකොශ ේට:? එතුමමාතද වදර්තද කරන්ශන් පදර්ලිශේන්තුමවට.  
විුණකදධිපතිවර ද අවුන්ේ:් තුමළ කර  කටුතතුම ඊළඟ 
අවුන්ේශේ මාතදසා 81් ඇතුමළත  පදර්ලිශේන්තුමවට වදර්තද කළ 

ුතතුමන්. ඒ ි සාද ශේ  ව ප ්ත ශකටුේපත තුමළ  ේ ශ  කින් 
විුණකදධිපතිවර ද වැරැින විධි ට අධිාදර ් කර තිශඳ වද  ේ 
ඒ පිිබඳාව ඳලන් , විුණකදධිපතිවර දශ  වදර්තදශේ කදර්  

සාද්   ඳලන්   ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට අවසාථ්දව තිශඳ වද. එමාත 
ි සාද ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්  රජශේ 
ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ හිටපු සාාදපතිවර ද විධි ට මාතමාත්ත 

අනුමාතත කර වද.  ශේවද වි  ුතතුම සාංශ ෝ් . අපි ජදතික විුණ  
ප ්ත ශකටුේපත ශ  වද කි ලද  මාතට ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත් ශු  එමාත තුමිබන්  ඳලදශපොශරෝතතුම ව  අරුණු ඉටු 
කර ුන්  පුළුවන්කමාත් ලැශඳන්ශන්  ැ ැ.  ැඳැන්,  ශමාතශ මාත 

ශ ෝ ප ත් ශ ොමාතැති අවසා්ථදවක, ශමාතශ මාත ශ ෝ ප ්ත 
ශකටුේපත් ශු  ඒමාත පිිබඳාව අපි සාතුමටු වි  ුතතුමන්.  

 එතශකොට කලින් ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කළ ප ත 

සාංශ ෝ්   කරන්  ඳලපද  කන්ණු අපි රටට කි න්  ඕ ෑ. 
උ:ද රණ ් විධි ට  ු්තශතෝත  රදජය මූලය අවාදවිතදව් 
සාේඳන්්ශ න් ශුවි  ුතතුම :ඩ  ල්ෂ ්  ැටි ට තිබුණු ු:ල 

න්පි ල් 5,111ට අඩු කර වද  ේ අඩු කරන්ශන් ඇන් කි   එක 
රශේ ජ තදව :ැ  ුන්  ඕ ෑ.  ශේ න්පි ල් ල්ෂ ක :ඩ , 
න්පි ල් 5,111ට අඩු කිරීමාත පිිබඳාව අ: සා් ඉිනරිප්ත කර  අ  

ඒක රටට කි න්  ඕ ෑ. ඒ අනුව අපි :කි  පැ්තත වැරැින  ේ, 

1451 1452 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ි වැරින කර ුන්  අපි සූ:ද ේ. ඒකන් ඇ්තත කථදව. අපි කි   
ශේ  රින් කි ලද අපි කි න්ශන්  ැ ැ. අපි කි   ශේමාත කි න්  
ඕ ෑ  කි   තැ  අපි  ැ ැ.  

එමාත ි සාද අපි ශේ විුණ  ප ්ත ශකටුේපත  ථදර්ථ ්  
ඳවට ප්ත කර ුන්   ේ,  විුණකදධිපතිවර ද සා  විුණ  
ශකොමිෂන් සාාදව  ්තිමාත්ත කිරීමාත අි වදර් ශ න්මාත කළ ුතතුමන්. 

එ ශසාේ  ්තිමාත්ත කශළෝත  පමාතණන්, ශමාතහි සාැඳෑ පරමාතදර්ථ   ද 
අරුණු අපට ඉටු කර ුන්  පුළුවන්කමාත් ලැශඳන්ශන්.  ශමාතහිදී 
විුණකදධිපතිවර ද  ද විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව 

 ්තිමාත්ත කිරීමාත එමාත ශ:පදර්තශේන්තුමව සා  ශකොමිෂන් සාාදව 
 ්තිමාත්ත කිරිමාත් ශ ොශවන්,  පදර්ලිශේන්තුමව  ්තිමාත්ත  කිරීමාත් 
කි   එක අපි අවශඳෝ් කර ුත ුතතුමව තිශඳ වද. ශේක තමාතන් 

 ථදර්ථ .  ශේ ප ්ත ශකටුේපත  0185  කැිල ේ එක අනුමාතත 
කළද. පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කශළේ  ැ ැ.  ඊට පසාශ්සාේ ශේ 
පිිබඳාව විවි් සාංවද: ඇති වුණද.   ු්ත විවි් ශ ේතූන් ි සාද ශමාත  
ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත ප්රමාතද: වුණද. අතිුන් ජ දධිපතිතුමමාතද්ත ශේ 

පිිබඳාව පදර්ලිශේන්තුමශේ ප්රකද  ් කළද. ප්රමාතද: ශවලද ශ ෝ ශේ 
ප ්ත ශකටුේපත ශේ රකදරශ න් ශු  ඒමාතට අවසාථ්දව ලැබීමාත 
පිිබඳාව අපි සාතුමටු ශවන්  ඕ ෑ. ප්රමාතද:ශවලද  රි  ශේ 

රකදරශ න් ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශු  ඒමාතට කටුතතුම කිරීමාත 
පිිබඳාව  ජ දධිපතිතුමමාතදට්ත, අග්රදමාතදතයතුමමාතදට්ත අපි සා්තුමතිවන්ත 
ශවන්  ඕ ෑ.  ැඳැන්, ශේ සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කර වද  කි ලද 

ශේක කල් :මාතන්  පුළුවන්කමාතකු්ත  ැ ැ. ශේක කල් :ැමි  ුතතුම 
වන්ශන්්ත  ැ ැ.  ු්ත ශේ ඉිනරිප්ත කළ සාංශ ෝ්  අපට 
අ ව යන් කි ලද අ ක :මාතන්  පුළුවන්කමාතකු්ත  ැ ැ. අ ක 

:ැමි  ුතතුම වන්ශන්්ත  ැ ැ. අි වදර් ශ න්මාත අපි ශේ පිිබඳාව 
 මරණ ් ුත ුතතුමන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,   පදර්ලිශේන්තුමව සාතුම ඳලතල 

ි සාද අශප් කදරක සාාදවලට ි ල්දරින් සා ාදගි ව  ඳව අපි 
:න් වද.  ු්ත විවි් අ  සා ාදගි වන්ශන්  ැ ැ. අපි කි පු 
පිබ ට සි  ට 811්මාත සා ාදගි ශව වද කි ලද අපි කි න්ශන් 
 ැ ැ.  සාමාත ර අ   අශප් කදරක සාාදවලට කැ ශාේවදට පසා්ශසාේ 

විශේ  රටවලට   වද.  සි  ට 811්මාත ශ ොශවන්, සි  ට 81් 
විතර. සි  ට 91්මාත ි ල්දරින් අශප් කදරක සාාදවලට 
පැමිශණ වද. 

 ු්ත, අශප් කදරක සාාදවලට සාමාත ර ි ල්දරින් කැශාේවදමාත 
ශරෝ ල්ුත ශව වද. ශරෝ ල්ුතවී වව:ය වදර්තද එව වද. 
එවැි  අවසාථ්ද අ න්තව්ත අශප් කදරක සාාදවල :කින්  

තිශඳ වද.  ි ල්දරින් අ:දළ කදරක සාාදවට රශේ  ැති වුණදමාත 
පැමිශණ  ි ල්දරි ද  කි න්ශන් ශමාතොක්:? ''අ වල් 
ි ල්දරි දශුන් අ ලද ශේක වදර්තද කරන් ේ'' කි ලද කි  වද. 

එතශකොට ශේ ක්රි දවලි  සාදර්ථක ශවන්ශන්  ැ ැ. එමාත ි සාද, 
විුණකදධිපතිවර දට අව ය කර  ි ල්දරින් කැාවීශේ ඳල  
අි වදර් ශ න් විුණකදධිපතිවර දට ලඳද ින  ුතතුමන්. ශමාතහිදී 
ි ල්දරින්ට ශබ්රීශේ අව යතදව් ඇති වන්ශන්  ැ ැ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ශ:කක 
කදල ් තිශඳ වද. 
 

ගු ල්්දත අලගියව්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශ ොාන්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ශේ පිිබඳාව 

විශ ේෂශ න්මාත අායන්තර විුණ  , විුණ  කමිටුවල අපට 

අ න්තව්ත උ:ද රණ තිශඳ වද. ශේ විුණ  කමිටු කැාවුවදමාත, 
ර ත  ක සිදුව  අඩු පදඩුකේ ි වැරැින ව වද. ඒ ි සාද අපි 
ශේවද තව්ත ව්ර් මාත්ත කරන්  ඕ ෑ; ශේවද  ්තිමාත්ත කරන්  
ඕ ෑ. ශමාතවැි  රකදර ට විුණ  කමිටුව් කැාවීමාත ි ල්දරින්ට 

කර  හිරි ැර ් ශ ොශවන්; ඒ ර ත  ට කර  හිරි ැර ් 
ශ ොශවන්; සාංවර්්  ක්රි දවලි ට කර  ඳද්දව් ශ ොශවන්. 
ර ත  ් විසින් අවුන්ේ:කට කැාවි  ුතතුම විුණ  කමිටු 

ුණ   තරන්. ශේ විුණ  කමිටු කැාවීමාත තව්ත  ්තිමාත්ත කළ 
ුතතුමන්; අි වදර්  කළ ුතතුමන්. ඒ වදශ මාත අායන්තර විුණ   
තව්ත  ්තිමාත්ත කළ ුතතුමන්; අි වදර්  කළ ුතතුමන්. ශමාතවැි  ශේවල් 

 ්තිමාත්ත කිරීමාත තුමිබන් ි ල්දරින්ට ුැටදෙවකින් ශතොරව කටුතතුම 
කිරීමාත සාා ද අවසාථ්දව ලැශඳ වද මිසා, ශව ්ත කර:ර ් සිේ් 
ශවන්ශන්  ැ ැ කි   කදරණ  අවශඳෝ් කරුන්  ඕ ෑ.  

එමාත ි සාද සාෑමාතවිටමාත අපි උ්තසාද  කරන්ශන්, අපි :කින්ශන්, 
ශමාතවැි  ශේවල් සාා ද ීමතිරීති ශුශ න්ශන් ඇන් කි   
කදරණ න්. අපට තිශඳ  අ්ත :ැකීේ අනුව අපි :න් වද, රදජය 
ු:ල් විවි් රකදරශ න් අවාදවිත වුණදට පසු, වං්දවන්, 

ූරෂණ න් සිේ් වුණදට පසු ශකොපමාතණ ප ්් ද්ත පරී්ෂණ කළ්ත, 
ශකොපමාතණ වදර්තද ඉිනරිප්ත කළ්ත, ඒ  ැති වුණු ු:ල්වල ි සි 
ඵල:දන්ක්තව ් රශේ ජ තදවට ලැශඳන්ශන්  ැ ැ; රටට 

ලැශඳන්ශන්  ැ ැ කි   කදරණ . ඒ ි සාද, අඩු පදඩුකේ 
ශ ොව  පරිින ශේ කටුතතුම සිේ් කරුන්  පුළුවන්  ේ, ඒක 
තමාතන් ශ ොාමාත ශේ.  

ශමාතවැි  විුණ  ප ්ත ශකටුේපත් ශු  ඒමාත  ර ද 
අායන්තර විුණ    ්තිමාත්ත කිරීමාත තුමිබන්; විශ ේෂශ න්මාත 
විුණ  කමිටු  ්තිමාත්ත කිරීමාත තුමිබන්, ශේ ර ත වල සිදුව  

අඩු පදඩුකේ අඩු ශව වද. එශ මාත අඩු වුණදට පසුව ඒ ු:ල්වලින් 
උපරිමාත ප්රශ ෝජ  ් රටට ලැශඳ වද. එවිට ි ල්දරින්ට 
ුැටදෙව් ඇති වන්ශන්  ැ ැ. එමාත ි සාද ශේ පිිබඳාව අප අවංකව 

සිතද ඳලද කටුතතුම කළ ුතතුමව තිශඳ වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත  ැවත  ැවත්ත සාා න් 
කරන්ශන්, ශේ විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශු  ඒමාත තුමිබන් 
''පදර්ලිශේන්තුමව තමාතන් අපි  ්තිමාත්ත කරන්ශන්'' කි   කදරණ  

අපි අවශඳෝ් කරුත ුතතුම ඳවන්. එ  තවදුරට්ත  ්තිමාත්ත 
කරුැීමමාත සාා ද ප්ෂ ශේ:ශ න් ශතොරව අප සි දෙශ: දශ මාත 
සා ශ ෝු ; :ද ක්තව  ශ:ු  කි   ඉල්ලීමාත කරමින්, ශපොදු 

වයදපදර පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාාදපති, සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති 
මාතැතිතුමමාතදශ  සාංශ ෝ් වලට අපශ  සා ශ ෝු ්ත ලඳද ශ:  
ඳව සාා න් කරමින් මාතමාත ි  ඬ ව වද. සාත්ුමතින්. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්, ු න් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාති . 

මීළඟට, ුන් ඥද ු්තතුම ශ්රීශන්සාන් මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට 
වි දඩි විසා්සාක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[பி.ப. 5.09] 

 

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීව්ද්්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
சலபக்குத் தலலலைதொங்குகின்ற தக ரவ உறுப்பினர் 

அவர்கமள, இன்லறய விவொதப் தபொருளொகத் மதசியக் 

கைக்கொய்வுச் சட்டமூலம் பற்றிய விடயம் சலபயில் 
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கருத்தொடப்படுகின்றது. மதசியக் கைக்கொய்வு என்பலதவிட, 

"சகல நிறுவனங்களிலும் கைக்கொய்வு" என்பது ைிக 

முக்கியைொன, மதலவயொன ஒரு விடயைொக அலைந்திருக் 

கின்றது. எைது ைிக முக்கியைொன வளங்களின் வொிலசயில் நிதி 

வளம் என்பது பிரதொனைொனதொகக் கொைப்படுகின்றது. இந்த 

நிதியிலனக் லகயொளுதலின்மபொது, லகயொளல், லகயொடல் 

என்ற இரு விடயங்கள் இடம்தபறுகின்றன; லகயொளல் 

நலடதபறுகின்றமபொது, லகயொடல்களும் நலடதபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. அந்த அடிப்பலடயில் இந்த நிதியிலன 

எவ்வொறு லகயொள மவண்டும்? எவ்வொறு லகயொளக்கூடொது? 

என்ற விடயங்கள் ததொடர்பொக நொங்கள் கவனம் தசலுத்த 

மவண்டியவர்களொக இருக்கின்மறொம்.  

எைது நொட்டின் நிதி வளம் எந்தளவிற்குத் துஷ்பிரமயொகம் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்கின்ற விடயம் பொரொளு 

ைன்றத்தில் கொரசொரைொன விவொதங்களுக்குட்பட்டு வருகின்றது. 

இந்த நொடு ததொடர்ந்தும் அபிவிருத்தியலடந்து வரும் நொடு 

என்று தசொல்லப்பட்டு வருவதற்கு ஒரு கொரைைொக 

அலைந்திருப்பது இந்த நிதிக் லகயொள்லகயில் கொைப் 

படுகின்ற லகயொடல்கள்தொன். “விரலுக்குத் தக்க வீக்கம் - 

ஆளுக்குத் தக்க ஊழல்” என்று தசொல்வொர்கள். அதுமபொன்று 

இந்த நிதிக் லகயொடல் விடயங்கலள எடுத்துக்தகொண்டொல், 

சிறியவர்கள் இந்த நிதிக் லகயொடல்கலளச் தசய்கின்றமபொது, 

அலவ சிறியளவொக இருக்கின்ற அமதமவலளயில், தபொிய 

வர்கள் தசய்கின்ற லகயொடலின் அளவு உயர்ந்துதகொண்டு 

மபொவலதமய கொைமுடிகின்றது. எனமவ, இந்தக் 

லகயொடல்கள் கட்டொயம் தவிர்க்கப்படல் மவண்டும். 

நிதித்துலறயில் லகயொடல்கள் இருக்குைொக இருந்தொல், இந்த 

நொட்டின் அபிவிருத்திதயன்பது ஓர் எதிர்ைலறயொன நிலலயில் 

கொைப்படக்கூடிய வொய்ப்பிருக்கின்றது. எனமவ, நிதியிலனக் 

கைக்கொய்வு தசய்யமவண்டியது அவசியம். அதற்கொன 

சட்டமூலம் நிலறமவற்றப்படுவதும் முக்கியைொன ஒன்றொகும்.  

குறிப்பொக, இந்த நிதிக் லகயொள்லக என்ற விடயத்லத 

எடுத்துக்தகொண்டொல், இந்த விடயத்தில் தவளிப்பலடத் 

தன்லை இருக்கின்றதொ? நம்பகத் தன்லை இருக்கின்றதொ? 

தபொறுப்புக்கூறுகின்ற தன்லை இருக்கின்றதொ? தகவலறியும் 

உொிலைச் சட்டத்திற்மகற்ப இதலனச் சகலரும் அறிந்து 

தகொள்ளக்கூடிய இலகு வழிகள் இருக்கின்றனவொ? என்கின்ற 

விடயங்கலள நொங்கள் புரட்டிப் பொர்க்க மவண்டியிருக்கின்றது. 

எைது நொட்டில் அபிவிருத்திக்கொகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற 

நிதியில் 30 வீதத்திலிருந்து 40 வீதம் வலர அபகொிக்கப் 

படுவதொக அல்லது சுரண்டப்படுவதொக அல்லது தனிப்பட்ட 

தரகுப் பைங்களொக அல்லது ‘தகொைிஷன்’களொகக் தகொண்டு 

தசல்லப்படுவதொகக் கூறப்படுகின்றது. இந்த விடயம் 

சம்பந்தைொக தக ரவ பிரதை ைந்திொி அவர்களும் 

பிரஸ்தொபித்திருந்தொர். நிதிலயக் லகயொள்கின்ற விடயத்தில் 

கொைப்படுகின்ற வழுக்கள் அல்லது மவண்டுதைன்று 

தசய்யப்படுகின்ற அபகொிப்புக்கள் அல்லது சம்பந்தப் 

பட்டவர்கள் தனிப்பட்ட முலறயில் தங்களின் பைப் லபகலள 

நிரப்பிக்தகொள்கின்ற தசயற்பொடுகள் மூலைொக நிதி வீண் 

விரயம் தசய்யப்படுகின்றது; அதொவது, மைொசடி தசய்யப் 

படுகின்றது. எனமவ, இந்த ஊழல், மைொசடி, இலஞ்சம் 

மபொன்றலவ இந்த நொட்டில் கட்டுப்படுத்தப்பட மவண்டும் 

அல்லது அகற்றப்பட மவண்டும். இலவ அகற்றப்படொைல் 

இருக்கின்ற வலரக்கும், குறிப்பிட்ட ஓர் அதிகொர வர்க்கம் 

அல்லது முதலொளித்துவ வர்க்கம் மைலும் மைலும் 

அபிவிருத்தியலடந்து தகொண்டு தசல்ல, வறுலைக் 

மகொட்டின்கீழ் வொழ்கின்ற சொதொரை ததொழிலொளர் வர்க்கம் 

ததொடர்ந்தும் வறுலை நிலலக்குள் வொழக்கூடிய நிலலலை 

கொைப்படும்.   

இந்த நொட்டில் அபிவிருத்திக்கொகப் பல துலறகளில் 

தசலவுகள் தசய்யப்படுகின்றன. மதசிய கைக்கொய்வு சட்ட 

மூலத்தின் அடிப்பலடயில் இவ்வொறு தசலவு தசய்யப்படுகின்ற 

நிதிகள் விலனத்திறன் ைிக்கதொகச் தசலவு தசய்யப்படு 

கின்றனவொ? அதன் விலளதிறன்கள் எவ்வொறு இருக்கின்றது? 

நொங்கள் உற்பத்திக்கொகச் தசய்கின்ற உள்ளீடுகளில் 

எங்களுக்குக் கிலடக்கின்ற  தவளியீடுகள் எவ்வொறு 

இருக்கின்றன? உற்பத்தித்திறன் எவ்வொறு இருக்கின்றது? 

என்ற விடயங்கள் பற்றிக் கவனைொகப் பொிசீலிக்கப்பட 

மவண்டியிருக்கின்றது. இந்தப் பொிசீலலனகள் மூலைொக இந்த 

நிதி எந்தளவுக்கு விலனத்திறன்ைிக்கதொகப் பயன்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றது? அல்லது அந்த நிதி எவ்வளவு வீண் விரயம் 

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது? என்கின்ற விடயம் பற்றி ஆரொய 

மவண்டியிருக்கின்றது.  

இன்று அரசு சொர்ந்த பல நிறுவனங்கள் நட்டத்தில் 

இயங்குகின்ற ஒரு நிலலலை கொைப்படுகின்றததன்றொல், 

அந்த  நிறுவனங்களின் நிதிக் லகயொளுலக மைொசைொக 

இருக்கின்றது என்றுதொன் கூறமவண்டும். குறிப்பொக விைொனச் 

மசலவமயொடு சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் கடந்த கொலத்தில் 

எவ்வொறு இருந்தன என்பது பற்றிக் கூறப்பட்டது. அது 

நட்டத்தில் இயங்குவது பற்றியும் கூறப்பட்டிருந்தது. எனமவ, 

அரச நிறுவனங்கள் நட்டத்தில் இயங்குகின்றன, அரச 

துலறகள் விலனத்திறன் அற்ற நிலலயில் தசயலிழந்து 

மபொகின்றன என்கின்ற விடயங்கள் எல்லொம் மபசப்பட்டுக் 

தகொண்டு வந்தொலும்கூட, அந்த நிலலலையில் இருந்து ைீண்டு, 

இலொபகரைொன முலறயில் முன்மனறிச் தசல்வதற்கு ஏற்ற 

விதத்தில் என்ன நடவடிக்லக மைற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது 

என்ற விடயத்திலும் கவனம் தசலுத்தப்படல் மவண்டும்.  

யுத்த கொலத்தின்மபொது அதிகளவொன தங்கம் அந்தப் 

பிரமதசங்களில் இருந்து தபறப்பட்டதொகக் கூறப்படுகின்றது. 

ததொலலக்கொட்சியில் நொன் ஒரு விடயத்லதப் பொர்க்கக் 

கூடியதொக இருந்தது. அதொவது சொதொரை தபண் ஒருவர் 

“அந்தக் கொலத்தில் தபொருளொதொரத் மதலவக்கொக 22 

பவுண்கலள நொன் அலடைொனம் லவத்திருந்மதன். ஜனொதிபதித் 

மதர்தலின்மபொது அதில் ¼ பவுண் ைொத்திரம்தொன் எனக்குத் 

தரப்பட்டது” என்று தசொல்லி அந்தத் ததொலலக்கொட்சி 

நிகழ்ச்சியில் கண்ைீர் வடிக்கின்றொர்.  ஆகமவ,  இந்த நிதி  

ைற்றும் தபறுைதியொன திரவியங்கள் விடயத்தில் நொங்கள் 

எந்தளவுக்கு தவளிப்பலடத் தன்லையொக அல்லது நம்பகத் 

தன்லையொக, தபொறுப்புக்கூறக்கூடிய அல்லது வலககூறக் 

கூடிய விதத்தில் நடந்திருக்கிமறொம் என்பலதப் பற்றி நொமை 

எம்லை ஆய்வு தசய்ய மவண்டிய ஒரு நிலலயில் நொங்கள் 

இருக்கின்மறொம். எனமவ, மதசிய கைக்கொய்வு சட்டத்தின் 

மூலைொக பல்மவறு விடயங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட 

மவண்டும். குறித்த விடயங்கள் ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டு 

அறிக்லககளொகக் குவிக்கப்பட்டிருந்தொல் ைொத்திரம் மபொதொது. 

அந்த அறிக்லககள்மூலம் யொர் யொர் மைொசடிகள் 

தசய்திருக்கிறொர்கள், யொர் யொர் ஊழல்கள் தசய்திருக்கிறொர்கள், 

யொர் யொர் அரச நிதியிலன ஏப்பம் விட்டிருக்கிறொர்கள் 

என்கின்ற விடயங்கள் தவளிக்தகொைரப்பட மவண்டும். 

அவ்வொறு தவளிக்தகொைரப்படுகின்றமபொது மைொசடிகள், 

ஊழல்கள், இலஞ்சங்கலளக் கலளவதற்குொிய வொய்ப்புகள்  

அதிகைொக இருக்கும்.  

இன்று தனியொர்துலறகலள எடுத்துக்தகொண்டொல், அலவ 

இலொபைீட்டும் துலறகளொக ைிகவும் கம்பீரைொக நலடமபொட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. அரச துலறகலள எடுத்துக் தகொண்டொல்,  

அலவ ைிகவும் நட்டைலடந்த துலறகளொக அல்லது 

மூடப்படக்கூடிய துலறகளொக ைொறிக் தகொண்டிருக்கின்றன. 
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இதற்கொன கொரைம் என்ன? அரசினொல் இயக்கப்பட்டு வந்த 

பல ததொழிற்சொலலகள் இன்று மூடப்பட்டுக் கிடக்கின்றன. 

அதொவது, அரசினொல் தசயற்படுத்தப்பட்டு வந்த தபொருளொதொர 

முக்கியத்துவம்வொய்ந்த ததொழிற்சொலலகள் இன்று தசயற்பட 

முடியொத நிலலயில் கொைப்படுகின்றன. அப்படிதயன்றொல் 

அரச துலறகளினொல் இலொபத்லத ஈட்டக்கூடிய விதத்தில் 

எதலனயும் தசய்யமுடியொத நிலல எழுந்துள்ளது. இதனொல் 

எைது ைக்கள் அதிகைொமனொர்  வறுலைக்மகொட்டின்கீழ் 

வொழக்கூடிய நிலலலை கொைப்படுகின்றது.  

'அபிவிருத்தி' என்கின்ற தசொல் வொர்த்லதயளவில் 

இருந்தொல் மபொதொது; வொசகங்களொக இருந்தொல் மபொதொது; 

மகொட்பொடுகளொக இருந்தொல் மபொதொது. தசயற்பொடுகலள 

அலடயமவண்டும். தசயற்பொடுகள் இல்லொத மகொட்பொடுகள் 

எைது நொட்டுக்கு உதவொத கருத்துக்களொகத்தொன் இருக்க 

முடியும். எனமவ, மதசிய கைக்கொய்வுச் சட்டத்தின்மூலம் 

ஒவ்தவொரு துலறயும் முலறயொகக் கைக்கொய்வு தசய்யப்பட 

மவண்டும். இந்தக் கைக்கொய்வுகள்மூலைொக தவளிப்பலடத் 

தன்லையுடன் விடயங்கள் தவளிக்தகொைரப்பட்டு, குறித்த 

நிதியிலனக் லகயொடல் தசய்கின்றவர்கள் யொர்? என்பது 

தவளிப்படுத்தப்படுவதற்கு நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்டொக 

மவண்டும். எனமவ, ஒவ்மவொர் அரச துலறயிலும் 

கைக்கொய்வுக்குப் தபொறுப்பொக இருக்கின்றவர்கள் இந்த 

விடயத்தில் ைிகக் கவனைொகச் தசயல்படமவண்டும். யொர் 

தவறுகலள இலழத்திருந்தொலும் அந்தத் தவறுகலள தவளிக் 

தகொைரக்கூடிய விதத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தசயற்பட 

மவண்டிய மதலவ இருக்கின்றது. 

அரச நிறுவனங்கள் சொியொன முலறயில் தகொண்டு 

தசல்லப்படுவதற்குொிய விதப்புலரகளும் கைக்கொய்வுகளும் 

தவளிப்படுத்தப்பட்டு, குற்றைிலழத்தவர்கள்ைீது நடவடிக்லக 

எடுப்பதற்கொன மதலவ இன்று உைரப்படுகின்றது. இந்த நொடு 

சுதந்திரம் அலடந்ததன் பின்னர் 70 ஆண்டுகள் ஆட்சி 

நடொத்தப்பட்டிருக்கின்றது அல்லது கொலம் கடந்திருக்கின்றது. 

இந்த 70 ஆண்டுக் கொலத்தில் என்ன விடயம் சொதிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது? அரச துலறகள் எந்தளவுக்கு வளர்க்கப் 

பட்டிருக்கின்றன? அரச துலறகளில் நிதி மைொசடிகள் 

தசய்யப்படுவது அல்லது கபளீகரம் தசய்யப்படுவது 

எந்தளவுக்குத் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது? என்கின்ற மகள்வி 

களுக்கொன விலட ததொக்குநிற்கின்றது. எனமவ, அரச 

கைக்கொய்வுத் துலறயொனது இந்த விடயத்தில் கூடிய கவனம் 

தசலுத்தமவண்டும். அமதமநரம் ஆளுலைைிக்க தலலவர்கள் 

மூலைொக அரச கைக்கொய்வுத் துலறயொனது நிருவகிக்கப்படல் 

மவண்டும்.  

இன்று இலஞ்சம் என்பது பஞ்சைில்லொத அளவுக்கு எங்கும் 

இடம்தபற்றுக்தகொண்டிருக்கிறது. அமதமநரத்தில் இலஞ்சத்தில் 

'பொலியல் இலஞ்சம்' என்ற விடயம்  ஒரு புதுவடிவைொகத் 

மதொற்றம் தபற்றிருப்பலதயும் அவதொனிக்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. பொடசொலலகளுக்கு ைொைவர்கலள அனுைதிக் 

கின்ற விடயத்தில்கூட இலஞ்சம் தபறுகின்ற கலொசொரம் 

உருவொகியிருக்கின்றது. ைொைவர்களுக்குச் சைத்துவைொன 

கல்வி வழங்கப்படுகின்ற நிலலயங்களொன பொடசொலலகளில் 

கூட பைம் இலஞ்சைொகப் தபறப்படுகின்றது. ஆனொல், இது 

சம்பந்தைொக விசொரலை தசய்து, தயொொிக்கப்படுகின்ற 

அறிக்லககள் சிலமவலளகளில் அப்படிமய கிடப்பில் 

மபொடப்படுகின்றன. அமதமநரம்  குற்றைிலழத்தவர்கலளத் 

தப்பிக்க லவக்கக்கூடிய தசயல்பொடுகளும் இடம்தபற்றுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. எனமவ, பொடசொலல மபொன்ற அரச 

நிறுவனங்களில் ைொைவர்கள் அனுைதியின்மபொது, 

பொடசொலலயின் அபிவிருத்திதயன்று முலொம் பூசிக்தகொண்டு 

ஏமதொ ஒரு வடிவத்தில் இலஞ்சம் வொங்கப்படுகின்ற 

நிலலப்பொடுகலளக் கண்டறிந்து, அவ்வொறு தசயற்பொடுகளில் 

ஈடுபடுகின்றவர்கள்ைீது முலறயொன நடவடிக்லககள் 

எடுக்கப்படமவண்டும். இதில் கொலதொைதங்கள் இருக்கக் 

கூடொது.  

சொியொக இயங்குகின்ற நிறுவனத் தலலவர்கலள நொங்கள் 

பொரொட்டுகின்ற அமதமவலளயில், இலஞ்சங்கலளப் தபற்று, 

மைொசடிகள் தசய்கின்றவர்களுக்கு உொிய தண்டலனகலளக் 

கொலதொைதம் இல்லொைல் வழங்கமவண்டும் என்று மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறொம். சில உயர்தரப் பொடசொலலகளிலும் 

இவ்வொறொன இலஞ்சம் ைற்றும் மைொசடிகள் இடம்தபறுகின்ற 

நிலலலை கொைப்படுகின்றது. இலவ சம்பந்தைொக விசொரலை 

தசய்யப்பட்டு, அறிக்லககள் தயொொிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

எனினும், அதற்குொிய நடவடிக்லககள் இன்னும் எடுக்கப்படொத 

நிலலலை கொைப்படுகின்றது. எனமவ, இலஞ்சம், மைொசடி 

களில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் யொரொக இருந்தொலும் அவர்கள்ைீது 

நடவடிக்லக எடுக்கும்மபொது தயவு தொட்சைியம் கொட்டொைல் 

நல்லொட்சியின் தர்ைத்லத அதன்ைீது தசலுத்தமவண்டுதைன்று 

இந்த இடத்தில் மகட்டுக் தகொள்கின்மறன். அமதமவலள, 

நட்டைலடயக்கூடிய துலறகளொகத் ததொடர்ந்தும் அரச 

துலறகள் இல்லொைல், இலொபத்லத ஈட்டக்கூடிய துலறகளொக 

அவற்லற ைொற்றுவதற்குொிய வழிமுலறகலளயும் தசயல்பொடு 

கலளயும் தகொண்டுதசல்ல மவண்டியவர்களொக நொங்கள் 

இருக்கின்மறொம்.  

வடக்கு, கிழக்குப் பிரமதசங்கலளப் தபொறுத்தைட்டில், இந்த 

அரசு பதவிக்கு வந்து மூன்று ஆண்டுகள் கடந்த நிலலயிலும் 

அங்கு அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயம் ைந்தைொன 

மபொக்கில்தொன் கொைப்படுகின்றது. அபிவிருத்தி விடயத்தில் 

கைிசைொன அளவு உத்மவகைொன தன்லை கொைப்படவில்லல. 

ஆனொல், இந்த அரசொங்கத்தின் பதவிக் கொலத்தில் இன்னும் 

ஒன்றலர ஆண்டுகள் ைீதைொக இருக்கின்றன. இந்த நிலலயில் 

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட பிரமதசங்கள் இந்த ஒன்றலர 

ஆண்டுகளில் எவ்வொறு அபிவிருத்தி தசய்யப்படப் 

மபொகின்றன? எவ்வொறு மைற்பொர்லவ தசய்யப்படப் 

மபொகின்றன? அங்கு ைக்களின் வறுலைநிலல நீங்கி, 

அவர்களுலடய வொழ்க்லக நிலல எவ்வொறு மைமலொங்கச் 

தசய்யப்படப்மபொகின்றது? என்ற பல மகள்விகள் இன்று 

எழுந்திருக்கின்றன. 

இன்லறய நிலலயில், இன்னுதைொரு விடயத்லதயும் 

சுட்டிக்கொகட்டமவண்டிய ஒரு நிலலப்பொட்டில் நொன் 

இருக்கின்மறன். அதொவது, வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்கலள 

எடுத்துப்பொர்க்கின்றமபொது, குறிப்பொக வடபுலத்லத எடுத்துக் 

தகொண்டொல், அங்கு பல்மவறுபட்ட எதிர்ைலறயொன 

கலொசொரங்கள் வளர்ந்துதகொண்டு வருவலதக் கொைலொம். 

குறிப்பொகப் மபொலதப்தபொருட் பொவலன 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது; ைதுக் கலொசொரம் 

அதிகொித்துச் தசல்கின்றது; வொள் தவட்டுக் கலொசொரம் உயர்ந்து 

தகொண்டு தசல்கின்றது. அமதமபொன்று, வயது 

மவறுபொடுகளில்லொைல் பொலியல் துஷ்பிரமயொகங்களும் 

அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றன. குழந்லததயன்று 

பொர்ப்பதில்லல, சிறுைிதயன்று பொர்ப்ப தில்லல, 

தொய்ைொர்கதளன்று பொர்ப்பதில்லல. பொட்டிகள் ததொட்டு 

பூட்டிகள் வலரக்கும் பொலியல் தகொடுலைகளுக்கு 

உட்படுத்தப்படுகின்ற நிலலலை வட புலத்தில் கொைப் 

படுவலத எங்களொல் அவதொனிக்க முடிகின்றது. இன்று 

சட்டபூர்வைொன பலடயினர் அங்கிருக்கின்றொர்கள், சட்ட 
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பூர்வைொன தபொலிஸொர் அங்கிருக்கின்றொர்கள். இவ்வொறு 

இருக்கத்தக்கதொக அண்லையில் அங்கு ஆறு வயதுச் சிறுைி 

கொை தவறியர்களொல் கடத்திச் தசல்லப்பட்டு, பொலியல் 

வல்லுறவுக்குட்படுத்தப்பட்டுக் தகொல்லப்பட்டிருக்கின்றொர். 

இப்படியொன சூழ்நிலல எவ்வொறு உருவொகின்றது? யுத்த 

கொலத்திலும் யுத்தத்திற்கு முற்பட்ட கொலத்திலும்கூட 

இவ்வொறொன பொலியல் துஷ்பிரமயொகங்கள் கொைப்படொத ஒரு 

பிரமதசத்தில் அத்தலகய தசயற்பொடுகலள இன்று யொர் 

ைலறமுகைொக இருந்து ஊக்குவிக்கின்றொர்கள்? மகரளக் கஞ்சொ 

மபொன்ற மபொலத வஸ்துக்கள் தொரொளைொக அந்த ைண்ணுக்குக் 

தகொண்டு தசல்லப்படுவதற்கு யொர் கொரைைொக இருக்கின் 

றொர்கள்? 

ஒரு கொலத்தில் ‘கிொீஸ் ைனிதர்'கலளத் தயொர் தசய்து தைிழ்ப் 

தபண்களின் பண்பொட்டின்ைீது பொய்ச்சல் தசய்கின்ற ஒரு 

தசயற்பொடு கொைப்பட்டது. இப்மபொது ‘ஆவொ குழு’ என்று 

தசொல்லப்படுகின்றவர்கள்மூலம் அங்கு வொள்தவட்டுக் 

கலொசொரம் அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்கின்றது. பொலியல் 

துஷ்பிரமயொகங்கள் அதிகொித்துக்தகொண்டு தசல்வதொல் 

அங்கிருக்கின்ற தபண்கள் ைிகவும் மவதலனப்படுகின்ற ஒரு 

சூழ்நிலல கொைப்படுகின்றது' இந்த நிலலயில், இரொஜொங்க 

அலைச்சர் ஒருவர் கூறிய கருத்துத் ததொடர்பொகக் கடந்த 3ஆம் 

திகதிய பொரொளுைன்ற அைர்வின்மபொது அைளி துைளி 

ஏற்பட்டிருந்தது. குறித்த விடயம் பற்றிச் சிலவற்லற 

உண்லையில் நொங்கள் ஏற்றுக்தகொண்டுதொன் ஆக மவண்டும். 

ஏதனன்றொல், இன்று சட்டம், ஒழுங்கு மபைப்படொத ஒரு 

சூழ்நிலலலய லவத்துக்தகொண்டு, பொலியல் துஷ்பிரமயொகத் 

திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுச் சிறுைிகள் தகொல்லப்படுகின்றொர்கள். 

மபொர்க்கொலத்திலும்கூட இந்தப் பண்பொடுகள்ைீது லகலவக்கப் 

படொத ஒரு நிலலயில், இப்மபொது அந்த நிலலலை 

ஏற்பட்டிருப்பது ததொடர்பொகமவ இரொஜொங்க அலைச்சர் 

அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தொர். இருந்தொலும் சில விடயங்கலள 

மைலதிகைொகக் குறிப்பிட்டிருந்தது மநொக்கத்தக்க விடயைொகும்.  

எைது நொட்டுக்தகன்று ஒரு பண்பொடு கொைப்படுகின்றது. 

மைலலத்மதய கலொசொரத்திலிருந்து விடுபட்டு கீலழத்மதயக் 

கலொசொரம், பண்பொடுகள், நொகொிகம் மபொன்றவற்றுக்கு 

முக்கியத்துவம் தகொடுக்கின்ற ஒரு நொடொக இது இருக்கின்றது. 

அந்த வலகயில், எைது பண்பொடுகலள, நொகொிகங்கலள, 

விழுைியங்கலளப் மபைிப் பொதுகொக்க மவண்டியவர்களொக 

நொங்கள் இருக்கின்மறொம். எனமவ, மபொலதவஸ்துக் கலொசொரம் 

தவிர்க்கப்பட மவண்டும்; ைதுக் கலொசொரம் தவிர்க்கப்பட 

மவண்டும்; வொள்தவட்டுக் கொலொசொரம் தவிர்க்கப்பட 

மவண்டும். அமதமபொன்று, பொலியல் துஷ்பிரமயொகம் மபொன்ற 

கலொசொரங்கள் தவிர்க்கப்பட மவண்டும். இதன்மூலம் எைது 

நொட்டின் உயர்ந்த விழுைியச் தசயற்பொட்டிலன முன்தகொண்டு 

தசல்வதற்குொிய நடவடிக்லககலள மைற்தகொள்ள முடியும். 

நொங்கள் ைதத்தொல் மவறுபடலொம், இனத்தொல் மவறுபடலொம், 

குலத்தொல் மவறுபடலொம், தைொழியொல் மவறுபடலொம். ஆனொல், 

எைது நொட்டுக்தகன்று ஓர் உயர்ந்த விழுைியக் கலொசொரம் 

இருக்கிறது. இந்த விழுைியக் கலொசொரம் சிலமவலளகளில் 

மபொலத வஸ்துக்கொரர்களொலும் அல்லது திட்டைிட்ட அரசியல் 

மநொக்கம் தகொண்டவர்களொலும் மைொசைொன நிலலக்குள் 

தள்ளப்பட்டுக் தகொண்டிருக்கின்றது. எனமவ, இந்த விடயத்தில் 

நொங்கள் கூடிய கவனம் தசலுத்த மவண்டும். குறிப்பொக,  

நல்லொட்சி அரசொங்கம் என்று தசொல்லப்படுகின்ற ஆளும் 

அரசொங்கம் இந்த விடயத்தில் கவனம் தசலுத்துவதன் மூலைொக 

வடபுலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற துர்ப்பொக்கிய நிலலயிலனக் 

கட்டுப்படுத்தலொம். 

இன்று அளவுக்கதிகைொக வடக்கு, கிழக்கு ைொகொைங்களில் 

ைதுக்கலடகள் அல்லது ைதுச்சொலலகள் திறக்கப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றன. அமதமநரம் அங்கு சட்ட விமரொதைொகக் 

கஞ்சொ கடத்தப்படுவதும் அலவ பிடிபடுவதும் ைீண்டும் 

கடத்தப்படுவதுைொன நிலல கொைப்படுகின்றது. அமதமநரம் 

மபொலதக்குட்படுத்தப்பட்ட அல்லது மபொலதயொல் விழுங்கப் 

பட்ட கொமுகர்கள் படுமைொசைொன முலறயில் சில 

லகங்கொியங்கலளச் தசய்து தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். எனமவ, 

இந்த விடயங்கள்ைீது கூடிய கவனம் தசலுத்தி இவற்லற 

எதிர்கொலத்தில் தடுக்கக்கூடிய விதத்தில் நடவடிக்லகதயடுக்க 

மவண்டுதைன்று இந்த உயொிய சலபயில் மகட்டுக் 

தகொள்கின்மறன். 

அபிவிருத்திதயன்கின்ற ஒரு விடயம் ஒரு பக்கம் தசன்று 

தகொண்டிருக்கின்றமபொது, தபொருளொதொர அபிவிருத்திலய 

ைட்டும் அபிவிருத்தி என்று கருதக்கூடொது. இதில் சமூக 

அபிவிருத்தி, கலொசொர அபிவிருத்தி, பண்பொட்டு அபிவிருத்தி, 

விழுைிய அபிவிருத்தி என்தறல்லொம் கொைப்படுகின்றது. இந்த 

விழுைிய அபிவிருத்தி அல்லது சமூக அபிவிருத்தி இல்லொத 

நிலலயில் எதலனயும் சொதித்துவிட முடியொது. எனமவ, 

இதற்குொிய நடவடிக்லககலள எதிர்கொலத்தில் துொிதைொகச் 

தசய்யமவண்டிய கடப்பொட்டில் இப்மபொலதய அரசொங்கம் 

இருக்கின்றது. இந்த அரசொங்கம் ஆட்சிக்குவந்து 3 

ஆண்டுகளுக்கு மைல் கடந்து தசல்கின்றது.  இன்னும் 

இருக்கின்ற கொலம் ைிகக் குலறந்த கொலைொக இருக்கின்றது. 

இந்தக் குலறந்த கொலத்தில் தசய்யமவண்டிய தசயற்பொடுகலள 

ைிகவும் திட்டைிட்டுச் தசய்து, ைக்களுக்கு விமைொசனம் 

கிலடக்கக்கூடிய தசயற்பொடுகலள முன்தனடுக்க மவண்டும். 

தவறுைமன வொர்த்லதகளொல் மபசிவிட்டுச் தசல்வலதவிட, 

யுத்தத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட எைது பிரமதசங்கலளச் தசயற் 

பொடுகள் மூலைொக அபிவிருத்தி தசய்வதற்குொிய 

நடவடிக்லககலள ஆக்கபூர்வைொக எடுக்கமவண்டும் என்று 

இந்த இடத்தில் மகட்டுக்தகொள்வமதொடு, ைீண்டும் இன்லறய 

தலலப்புக்குள் வருகின்மறன்.  

மதசியக் கைக்கொய்வுச் சட்டமூலம் மூலைொக நிச்சயைொக 

எைது நொட்டில் இப்தபொழுது கொைப்படக்கூடிய, எதிர் 

கொலத்தில் விலழயக்கூடிய ஊழல்கள், மைொசடிகள், 

இலஞ்சங்கள் மபொன்ற எதிர்ைலறயொன விலளவுகலள 

ஏற்படுத்தக்கூடிய மபொக்குகலள, மநொக்குகலளக் கட்டுப்படுத் 

துவதன் மூலைொக இந்த நொட்லட உண்லையொன ஓர் 

அபிவிருத்திப் பொலதக்குக் தகொண்டு தசல்லக்கூடிய விதத்தில் 

நொங்கள் தசயற்பட முலனய மவண்டும் என்கின்ற விடயத்லத 

இந்த இடத்தில் தசொல்லிக் தகொள்ள விரும்புகின்மறன். இந்த 

நொட்டில் பல்மவறு தலலலைத்துவங்கள் ஆட்சி தசய்திருக் 

கின்றன.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now.  
 

ගු ඥානමුත්ුර ශ්රීව්ද්්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.  
 

பல தலலலைத்துவங்கள் ஆட்சி தசய்திருந்தொலும் இந்தத் 

தலலலைத்துவங்களுக்கப்பொல் இனத்துமவசம், ைதத்துமவசம் 

என்பனவும் இந்த நொட்லட ஆண்டு தகொண்டிருக்கின்றன. 

எனமவ, இந்தத் துமவசங்களிலிருந்து விடுபடொத வலரக்கும் 

எைது நொட்டில் ஒரு நல்லிைக்கைொன சூழலல ஏற்படுத்த 

முடியொது. ஆனொல், அந்த நல்லிைக்கத்லத நொங்கள் 

ஏற்படுத்திமய ஆகமவண்டும் என்று கூறி, எனது உலரயிலன 

நிலறவுதசய்கின்மறன்.   
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ුන් ිනශන්ෂ් ගුණවර්්  මාතැතිතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 

84් තිශඳ වද.  
 

[අ.ාද. 0.1 ] 

 
ගු ිනව්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත සාේඳන්්ශ න් විවද: කර   ශේ අවසා්ථදශේ අශප් රශේ  

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව අඛ්ණ්ඩව ඉටු කර තිශඳ  
වැ:ු්ත කර්තවය අපි ඉතද ඕ ෑකමින් සාා න් කරන්  ඕ ෑ. 
එක් තමාතන් විුණ  ට ඇති අන්තිවදසිකමාත. ඒ ඳව ුන් 

අුමාතැතිවර ද්ත සාා න් කළද; මාතමාත කලින් :වසාක ුන් 
කථද ද කතුමමාතදට සුඳ පත  අවසා්ථදශේදී්ත සාා න් කළද. 
මාත ජ  ද  ද රජතුමමාතද අතර ඇති වුණු අරුළ ක ප්රතිඵල  ශලසා 

තමාතන් පදර්ලිශේන්තුම ඳල  වැඩි වුශණ්. මාත ජ  ද ශුව  ඳදුවලට 
අන්ති ් කි න්  ඉල්ලද සිටි සාට  තමාතන් කින්ළ  ද ජ තද 
ි ශ ෝජිත න් අතර ඇති වුශණ්. ශමාත  තමාතන් පදර්ලිශේන්තුම 

ඉති දසාශේ විකද   . ශේ විකද  ශේදී මාත ජ තදව ඳදු 
ශුව ශකොට මාත ජ  ි ශ ෝජිත න් එ ට වුකිව ුතතුම ඳව්ත, 
මාත ජ  ි ශ ෝජිත න්ශ  වුකීමාත  රි දකදරව ඉෂ්ට ශව  ඳවට, 
රදජය ු:ල් පරි රණ , රශ ෝජ  , වි :ේ කිරීමාත රින  පිිබඳා 

පරී්ෂද කර විුණ  කටුතතුම කිරීමාතට  ශලෝකශේ සාෑමාත රටකමාත 
විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුම පවති වද. ඒවදශේ සාව්ාදව  ශව සා්. 
එක ශපොදු මූල ්ර්මාත ක සිටි :,  විුණ  අධිකදරි , විුණ  

ශකොමිෂන් සාාද, විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුම  ද විුණ  අධිකරණ - 
Courts of Audit - රදී ව ශ න් පවති වද. හිටපු විුණකදධිපති 
ුදමිණි ඈපද මාත තදශ  කදල පරිච්ශේ:ශේ, 8991 ුතුශේදී, අප්ත -

පදර්ලිශේන්තුමව- සාමාතඟ  සාදකච්ඡද කරලද  Court of Audit එක් 
ඇති කිරිමාතට එකඟ වුණද මාතට මාතතකන්. ශකොමිෂන් සාාද මාතදර්ු  එක 
මාතදර්ු ්. අව ය කර්තවය ඊට්ත වඩද ඉෂ්ට කිරීමාතට ශේ Court of 

Audit  එකට  පුළුවන් ශව වද. එහි අරුණ :ඬුවේ කිරීමාත 
ශ ොශවන්. අරුණ :ඬුවේ කිරීමාත කි ලද අපි හිතන්  ශ ොා  ැ ැ. 
එහි අරුණ විුණ  කින් ඇති ව  ශතොරතුමන් සාේාදර , එ  
උල්ලං    කර තිශඳ  අවසා්ථද පිිබඳාව, වුකිව ුතතුම 

ි ල්දරින්, වුකිව ුතතුම  මරණ ුන් න්  පිිබඳා කටුතතුම කිරීශේ 
 ේ  ේ සීමාතදවන් ඇති කර දීමාතන්. එමාත සීමාතදවන් තුමළ අපි අතිශර්ක 
ශුවීේ විුණකදධිපතිවර දට ි  මාත කර වද. ඒ තුමිබන් 

ඳලදශපොශරෝතතුම වන්ශන්  ිබ්ත වර් එ  ඇති ශ ොව  
රකදර ට අ:දළ  මරණ ුන් ද ි ල්දරින් ශ ෝ අශ ් අ  
 ැසිශරන් කි   ශේන්. ඒ තුමිබන් ශපොදු මාත ජ  ු:ලට, ශපොදුශේ 

ජදතිශේ අන්තිකන්වන්ට වැරින ශ ොකර  ශලසාන් ඳලදශපොශරෝතතුම 
වන්ශන්. ශේ ි සාද ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ුැ  අ: 
ුතු  අනුව දීර්  සාදකච්ඡද සිදු ශව වද කි ලද මාතමාත හිත වද. In 

relation to imposition of surcharge, there have been a lot of 
arguments. I remember raising this issue when the Vote of 
His Excellency the President was being taken up. So many 

months have gone. The President got up and gave me an 
answer. He said, “I will introduce the Bill within three 
months.” Now, three months have gone. That is okay as long 
as we have the Bill today. But, the Bill is inadequate. That is 

the issue. ඳලදශපොශරෝතතුම සි ල්ල ශේ ප ්ත ශකටුේපත මාතඟින්  
ඉෂ්ට ශ ොව  ි සාද මාත ද මාතතශේ: ් සා  අර්බු: ් පවති වද. 
පළුවැි  එක මාතමාත ඉතදමාත ඕ ෑකමින් කි න් ට ඕ ෑ. 

Transparency International Sri Lanka ර ත   ශේ පිිබඳාව 
අ්ය   ් කරලද වදර්තදව් ඉිනරිප්ත කළද. එමාත වදර්තදව 

මාත ජ  මාතන්ත්රීවන්න්ට ාදර දීලද තිශඳ වද. අඩු පදඩුකේ රදශි ් 

එහි ඉතද ඕ ෑකමින්  සාා න් ශව වද. ඒ අඩු පදඩුකේ සි ල්ල 
ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන් අවසාථ්දව් ඳවට ශේ අවසා්ථදව ප්ත වී 
 ැති වීමාත ුැ  අපි ක ුදටු ශව වද.  

එ  අන්තර්ුත කර ුැීමශේ ක්රි ද මාතදර්ු  ඉිනරි කදලශේදී 

ඇති කරුත ුතතුමන්. මාතමාත එක අතකින් විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමවට සා්තුමතිවන්  ව වද. විුණ  ශසාේවද 
ශකොමිෂන් සාාදව පිහිටුවීමාත වදශ මාත, ජදතික විුණ  ප ්ත 

ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කිරීමාත ඒ සාා ද ශු  තිශඳ  මූලික ක්රි ද 
මාතදර්ු ්. ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත ශු  ඒමාත වළ්වන්  
ශකොපමාතණ උ්තසාද  :ැන්ව: එ  අ: පදර්ලිශේන්තුමශේ සාේමාතත 

කරුනු ඇතැන් අපි ඳලදශපොශරෝතතුම ව වද. Transparency 
International Sri Lanka ර ත   විසින් ඉිනරිප්ත කර  ල: 
ශකටුේපශ්ත 5ව  පිටුශේ සිට 88ව  පිටුව :්වද සිං ල  ද 

ඉංග්රීසි පිටප්ත මාතමාත ්භාගත* කර වද. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , එහි ඇතුමළ්ත කන්ණු ුැ  කි න්  ශවලදව  ැති 
ි සාද එමාත ශකටුේපත මාතශ  කථදවට අන්තර්ුත කර  ශලසා මාතමාත 

ඉල්ලද සිටි වද.  

ශමාත  ප්රසිේ් ලි විල්ල්. අ දු ත ක්රි ද මාතදර්ු න් සාා ද එ  
 ැන්සාදේ වදර්තදවට ඇතුමළ්ත වීමාත ඉතදමාත වැ:ු්ත. මාතද එමාත ඉල්ලීමාත 

කරන්ශන්, අධිාදර  පිිබඳා සාංකල්ප  :ැරීමාත, ප්රවර්්   වූ 
අභි ද්  ද කදර්  පටිපදටි , පුේුලික ගිණුේ පරී්ෂද කිරීශේදී 
රර්ෂද කරනු ලඳ  පුේුලික්තව  පිිබඳා අන්තිවදසිකේ, 
අේවි ම  අ  වැ   න්ත්රණ ් රාවද ුැීමමාත රදී මූලික 

කන්ණුවල සිට  ි ර්ශේ  ුණ දව් දීර්  ව ශ න් ඉිනරිප්ත වී 
තිශඳ  ි සාදන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , රදජය මූලය අවාදවිතදව් 

සාේඳන්්ශ න් ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත අනුව  ේ 
උපරිමාත :ඩ  න්පි ල් 5,111න්. ුන් සාාදශේදී  මීට ශපර සාා න් 
වුණද, අවමාත :ඩ ු:ල  ැටි ට න්පි ල් 5,111් ි  මාත කරන්  

ශ ෝජ ද කළ ඳව. ි  ච්ිතව  ේ ු:ල් ප්රමාතදණව්ත කි ලද මාතමාත 
ශ ෝජ ද කරන්ශන්  ැ ැ.  ු්ත, ශේ ු:ල් ප්රමාතදණ  
විුණකදධිපතිවර දට ශව සා් කරන්  ව වද. ශමාතොක:, "න්පි ල් 

5,111 ශමාතොක්:?" කි ලද සාමාත ර විට කල්ප ද කර වද. 
විුණ  ට  සු ව  එක වදකය ක තිශඳ  ඉන්්  වි :මාත 
ඳැදෙශවෝත න්පි ල් 5,111ට වැඩින්. ශේ ීමති  :න්ශන් ශව සා ්
ව  කදල පරිච්ශේ: ට අව ය ව  පරිින  ද අ දු ත  සාා දන්; 

අ මත  සාා ද ශ ොශවන්. අශප් රශේ වර්තමාතද   සා  අ දු ත  
සාා දන් ශේ ප ්ත සාැකශසාන්ශන්. එශලසා කල්ප ද කරන්  ඳැරි 
වීමාත ු ැ  අශප් ක ුදටුව ප්රකද  කර වද.  

ඊළඟට, ශපෞේුලික අං ශේ රශ ෝජ   කර  ල: රදජය 
රශ ෝජ  පිිබඳා විුණ   කිරීශේ ඇති සීමාතදවන් පිිබඳාව 
තිශඳ  විශ ේෂතද ු ැ ්ත මාතමාත කි  ුතතුමන්.   

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ පිිබඳාව සාදකච්ඡද කර  
විට මාතට මාතත් ශව වද, අපි ජර්මාති  ට ගි  අවසා්ථදව. එහි 
දෙෆ්තන්සාද ජර්මාතන් ගුවන් ශසාේවදව is a public investment. 

Government has invested but they did not have the majority 
shares. They had a very small number of shares, but it was 
also subject to audit control by their central audit 
commission.   

1461 1462 

————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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අශප් රජශ න් :ැන් ශමාතවැි  ර ත  රදශි කට රශ ෝජ  

අවසා්ථද ලඳද දීලද තිශඳ වද. ඒ ි සාද, ඒවද ුැ  ශසාො ද ඳැලීශේ 
අන්ති ් තිබීමාත වැ:ු්ත ව වද. විවෘත රර්ිකක රමාත  කරද අපි 
ුමාතන් කරපු ශවලදශේ සිට සිේ් වුශණ් පදර්ලිශේන්තුමවට ු:ල් 
පිිබඳාව තිබුණු ඳල  ශසාේදී  දමාතට පටන් ුැීමමාතන්. ශේක තමාතන් 

 ථදර්ථ . :ැන් අපි උ්තසාද  :ර වද, ශකශසාේ ශ ෝ  ිබ්ත විුණ  
කළමාත දකරණ කට ාදජ  කරන්  පුළුවන් ශවන් කි ලද. එශසාේ 
ාදජ  කිරීශේදී රජ  රශ ෝජ   කර තිශඳ  සි දෙ අං වල 

ු:ල් පිිබඳා වුකීමාත් පදර්ලිශේන්තුමවට අ  වැ කින් රවදට 
පසාශ්සාේ ඒ ව්තකේ පිිබඳාව  ද වි :ේ පිිබඳාව විුණ   කිරීශේ 
ඳල ් තිිල  ුතතුමන් කි ලද අපි වි ්වදසා කර වද. පළද්ත පදල   

ර ත   ද පළද්ත සාාදවලට්ත ශමාත  ඒ වදශ මාත වැ:ු්ත.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද 
මාතණ්ඩල   ටශ්ත ප්ත කළ ුන් ඳන්දුල ගුණවර්්  මාතැතිතුමමාතදශ  
ප්ර්ද ්තවශ න් තිබුණු ු:ල් අනු කමිටුශේ වදර්තදව - Report of 
the Subcommittee on Finance -  මාතමාත කි වන් ේ. එමාත කමිටුව 
සාර්ව පද් ෂික එකඟතදවකට ඇවි්ත තිශඳ වද, සුදුසුකේ ල්ත 
වෘ්තතිකශ ් විුණකදධිපතිවර ද ව ශ න් ප්ත වි  ුතතුම ; 
ඔහුශ  ධුර කදල  සීමාතද වි  ුතතුම ; විුණකදධිපතිවර ද  ද 
ශකොමිසාමාත අ:දළ විශ ේෂඥ න්ශුන් සාමාතන්විත වීමාත ඉතදමාත වැ:ු්ත 
කි ලද.  

සාුපකදර ශ:පදර්තශේන්තුමව කි න්ශන්, ුළු රට පුරදමාත පැතිර 
තිශඳ  ශ:පදර්තශේන්තුමව්. ශමාත  විුණ   කිරීමාත මාතමාත හිත  
 ැටි ට ප්රදශේය   මාතේටමාතටන් පවරද තිශඳන්ශන්. එහි ව්තකේ 
පිිබඳාව අව්ද  ් ශ ොු කර වද  ේ ශ ොාන්. ශපෞේුලික 
අං වල රශ ෝජ   කර තිශඳ  සි දෙ ව්තකේ විුණ   කිරීමාතට 
විුණකදධිපතිවර දට සාේඳන්් ශවන්  පුළුවන් ක්රි ද මාතදර්ු  
ඉතද වැ:ු්ත. 

විුණ  ශකොමිසාමාතට එශසාේ කටුතතුම කරන්  පුළුවන් වුශණෝත 
තමාතන් ශේ මාත ද  දසා්ති , වැරින වි :ේ කිරීේ රශේ   පත පිණිසා 
 ිබ්ත වර් සිදු ශ ොව  ත්ත්තව ට පරිවර්ත   කර ුන්  
පුළුවන් කදල පරිච්ශේ: ් එන්ශන්. එක අතකින් අපි සා්තුමතිවන්ත 
ශව වද, පසුගි  කදලශේ විුණකදධිපතිවර ද මාත ජ  
මාතන්ත්රීවන්න්ශ   ඬට සාවන් දීමාත ුැ . වැ:ු්තමාත කදරණ , මාත  
ඳැංකු වං්දව, ශ ොරකමාත -සිං ල අශප් කථදශවන් කි  වද  ේ 
මාත  ඳැංකු වං්දව සා  ශ ොරකමාත- පිිබඳාව විුණ  
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ මූලික වදර්තදව පදර්ලිශේන්තුමව ලඳද 
ුැීමශමාතන් තමාතන් මාතද හිත  විධි ට ශේ ශ:ොරටුව විවෘත කරනු 
ලැබුශේ. අ: ශව කල් රණ්ඩුවට ශමාතොක් කර ුන් ට සිේ් 
ශව වද: කි ලද :න්ශන්  ැති මාතේමාතට අශප් ඉති දසාශේ ශලොකුමාත 
මාත  ඳැංකු වං්දව සිදු වුණු අවසා්ථදවන් පසු කරලද තිශඳන්ශන්. ඒ 
මූලික කටුතතුමවලදී විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමවට විවි් තර්ජ , 
ුර්ජ  තිබුණද. අපි :ැ්කද, පසුගි  කදල පරිච්ශේ:ශේදී මාත නුවර 
වැි  ඈත පළදතක විුණ  ශසාේවශේ ශ දී හිටපු විුණ  
ි ල්දරිශ කුට ඇසිේ ුසාද තිබුණද. ඇන්? ශපෞේුලික තර කට:? 
 ැ ැ. විුණ  කටුතතුම කරලද වැරැේ:් ශසාො ද ශු  ඒ පිිබඳා 
කටුතතුම කළ ි සාද. ඒ අනුව ඳල  විට ශකොන් තරේ තර්ජ  මාතැ:: 
විුණ  ි ල්දරින් කටුතතුම කරන්ශන්?  මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , සිං ල කථදව් තිශඳ වද, -ඔඳතුමමාතද්ත, මාතමාත්ත කිේටු 
ුේවල අ  ි සාද කි න්  පුළුවන්- රැවුලන්, කැාන් ශ:කමාත ශබ්රද 
ශු  තමාතන් වැඩ කරන්  ශවලද තිශඳන්ශන් කි ලද. රදජය ශසාේව  
පව්තවදශු   න්  රදජය ි ල්දරින් අව යන්. රදජය ශසාේවශේ 
කදර් ්ෂමාතතදව්ත අව යන්; රදජය ශසාේවශේ ඵල:දන්තදව්ත 
අව යන්. රදජය ශ:පදර්තශේන්තුම  ේ කිසි ඉල්ක සාපුර  
ශ:පදර්තශේන්තුම ඳවට පරිවර්ත   කර ුන්   ේ, විුණ   
අතයව යන්. ඒ විුණ   ප්රමාතද: වී ලැශඳ  විුණ  ් වි  
ශ ො ැකින්. ඒ ි සාද විුණ   ශවනුශවන් ඇති කර  ක්රි දමාතදර්ු 
ඉතදමාත වැ:ු්ත.  

අශ ් කදරණ  ශේකන්. විුණකදධිපතිවර ද්ත ශේ 

පදර්ලිශේන්තුමශේ රජශේ ි ල්දරින්ශ  කුටිශේ ඉන්  
අවසා්ථදශේදී ඒ කදරණ ට එතුමමාතද්ත සාවන් ශ:න්. ඒ කදරණ  මාතමාත 
ශේ සාාදවට්ත කි න්  ඕ ෑ. අපට විුණ  වර්ු ශ:ක් 
තිශඳ වද. සාදමාතද යශ න් පව්තවදශු     විුණ   ද ඵල:දයී 

විුණ  - progress audit - ුැ  ශසාො ද ඳැලීමාත. උ:ද රණ ් 
ව ශ න් අරශු  ඳලන් , මාත වැලි . අපි ශකෝටි ුණන් 
මාත වැලි ට රශ ෝජ   කරලද තිශඳ වද.  ු්ත මාත වැලිශේ 

්දරිතදව අපි ප්රශ ෝජ  ට ුන්ශන්  ැ ැ. That comes under 
progress audit. It has to be done so that the engineers and the 
other professionals, after so many years, can go into that; 

those angles have to be studied. එතශකොට තමාතන් වඩද්ත 
ප්රශ ෝජ ව්ත ත්ත්තව ට පරිවර්ත   ශවන්ශන්. මාතට සාතුමටුන්, ශේ 
අවසා්ථදශේදී මාතශ  මිත්ර ුදමිණී ිනසාද ද ක හිටපු ඇමාතතිතුමමාතදශ  

ර:රණී  පුතද -ුන් මාත න්ත ිනසාද ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද- ශේ 
පදර්ලිශේන්තුම සාාද ුර්ාශේ සිටීමාත ුැ . ඒ කදලශේ තන්ණ 
මාතන්ත්රීවන්  ැටි ට අපි ුදමිණී ිනසාද ද ක හිටපු ඇමාතතිතුමමාතදශ  
කථදවලට සාවන් දුන් ද. මාතට මාතතකන්, එතුමමාතද ශේ progress audit 

එක ුැ  ඉතදමාත ඳරපතළ ශලසා පදර්ලිශේන්තුම කථදවලදී, අ  වැ  
විවද:වලදී කිේවද. එතැි න් තමාතන් අප විසින් කර  ල: 
රශ ෝජ ශේ ඵල:දන්තදව පිිබඳාව :ැ  ුන්  පුළුවන් වන්ශන්. 

වැරින ශ: ට ු:ල් ාදවිතද කරලද ශ ෝ ු:ල් වැඩිශ න් ාදවිතද 
කරලද,  ැ්ත ේ ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ි ල්දරිශ කුශුන්, 
committee එශකන් ු්තත ි ර්ශේ   ක්රි ද්තමාතක කර ුන්  ඳැරි 

වුණද කි  වදට්ත වඩද එ  වැ:ු්ත. අශප් විදුලි ඳල , අශප් ජල , 
ශේවද ි සාද තමාතන් අ: අශප් රට ඉිනරි ට  න්ශන්. ශුොවි දට වතුමර 
 ැ්ත ේ අශප් රට  දමාතශ්ත. Auditor-General's Department 

එකට පුළුවන්: ශේ ුැ  ශසාො ද ඳලද කි න් , ශමාතොක: වුශණ් 
කි ලද? වැරින ශවලදවට වතුමර  ැේවද:, වතුමර ති ද ුන්  තිශඳ  
තැ   රි ්දරිතදව ති ද ු්තශ්ත  ැේ: කි ලද කි න්  පුළුවන්:? 

These things do not come under audit. මාතමාත ශඳොශ ොමාත 
ක ුදටුශවන් කි  වද, විදුලිඳල ශ:පදර්තශේන්තුමව- 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , කදල  අවසාද න්. 
 

ගු ිනව්දෂප ගුණවර්ධාන මහසතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මාතමාත කථදව අවසාන් කර වද. මාතමාත ශේ කිේශේ, අව ය 
ක්රි දමාතදර්ු ුැීමමාත සාා ද අදෙශතන් හිතන්  ඕ ෑ කි ලදන්. ශේවද 

අදේත ශේවල් ශ ොශවන්. පවති  ශේවල් ප්රශ ෝජ  ට ුැීමශේ 
අව යතදවන් තිශඳන්ශන්.  

මාතමාත මාතශ  කථදව අවසාන් කිරීමාතට ප්රථමාත කදරණද ශ:ක් 

කි  වද. අශප් රශේ ඳැංකු පේ්ති  මාතත තමාතන් මූලය ්ශෂේත්ර  
පවතින්ශන්. වි දල ශලසා අව්ද   ශ ොු කළ ුතතුම ඳරපතළ 
ප්ර  ් ් මාත ජ  ඳැංකුශේ පවති වද. ලංකද ඳැංකුශේ්ත ඒ  ද 

සාමාතද  ප්ර ්  ් පවති වද.  

ශේ ඳැංකු ශ:ශකහි පැවැ්තමාත  ්තිමාත්ත ශ ොකර, 
විුණකදධිපතිවන්න්  අශප් ශේ පදල ඥ න්ට ඕ ෑ රකදර ට 

කටුතතුම කරන්  දීශමාතන් ශේ ඳැංකු ශ:ක කඩද වැටුශණෝත, 
ුළුමාත ්ත මූලය ් ශෂේත්ර ට  ද රර්ිකක ට එ  ඳලපද වද. ඒ ි සාද 
ඒ සාේඳන්්ව :ැඩි අව්ද   ශ ොු කරන් .  

අ: මාත ජ  ඳැංකුව digital banking රමාත   ටශ්ත විවි් 
 මරණ අරශු , ඉතදමාත ඳරපතළ ශලසා ඇති කරශු     
ා ද ක ත්ත්තව  පිිබඳාව ඳැංකු ශසාේවක සාංුමාත  ඉිනරිප්ත කරපු 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

කිසිමාත කන්ණ් අව්ද  ට අරශු   ැ ැ; ලංකද ඳැංකු ශසාේවක 
සාංුමාත  විසින් ඉිනරිප්ත කර  ල: කන්ණු අව්ද  ට ශු  
 ැ ැ. සිේධි ් සිේ් වුණදට පසුව ඳලද වැඩ්  ැ ැ. ඒ සාා ද 

තමාතන් ශේ ජදතික විුණ  ශකොමිසාමාත ප්ත ශවන්ශන්.  

පසුගි  කදල  තුමළ වැ:ු්ත ප ්ත සාේමාතත කර ු්තතද කි ලද 
අ: අුමාතැතිතුමමාතද සාා න් කළද. But, there are areas in this Bill 

which are being subject to control or which are not in the 
domain of the Auditor General because of the RTI Act. 
එශ මාත  ේ ශේ RTI Act එශ් ශ්තන්මාත ශමාතොක්:? Auditor 

General, ලංකදශේ රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදවට අනුව සුපිරි 
ඳලවශත්.  ැමාත රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදවකටමාත අනුව ඒක එශ මාතන්. 
ශරේෂ්ඨදධිකරණශේ  ඩුකදරවන් වදශ මාත Auditor General 

ඳලවතද.  ු්ත  ේ  ේ ශතොරතුමන් ි කු්ත කිරීශේදී Auditor 
Generalට ි ල්දරින්ශ  කටුතතුම සාේඳන්්ශ න් ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත  ටශ්ත පදල  ් ඇති කරලද තිශඳ වද. එවැි  
පදල  ් තුමළ ශකොශ ොමාත:, විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමවක, 

විුණ  ශකොමිසාමාතක ඵල:දයී්තව  ඇති ශවන්ශන්?  

ශේ ප ්ත ශකටුේපත රරේා ්  ැටි ට ඉතදමාත වැ:ු්ත. අපි 
හිත වද, ඉිනරි  කදලශේදී ශේ අඩුපදඩුකේ  ිබ්ත සාැලකිල්ලට 

ශු  සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීශමාතන් විුණ  
ශ:පදර්තශේන්තුමවට්ත, විුණ  ි ල්දරින්ට්ත කටුතතුම කරන්  
පුළුවන් ශවන් කි ලද. ඒ වදශ මාත රදජය ශසාේව   ර ද වැඩ කරන්  

සිේ් ශවලද තිශඳ  ි සාද රදජය ශ:පදර්තශේන්තුමවලට්ත ඒ වි දල 
වුකීමාත ඉ ළ සිට ප ළට පැවශර වද. අශප් රශේ මූලය අර්බු: 
පිිබඳාව වදශ මාත, අ  වැ  ශල්ඛ්  රිනශේ ඵල:දයී්තව  කුමාත  

ප්රමාතදණ කින්: සිේ් ශවලද තිශඳන්ශන් කි   එක 
පදර්ලිශේන්තුමවට  ද රටට :ැ  ුන්  ශව :දට වැඩි  අවසා්ථදව්  
ජදතික විුණ  ශකොමිසාශමාතන් ලැශඳන් කි ලද අපි 

ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සා්තුමතින්. මීළඟට, ු න් රවි කන්ණද ද ක මාතැතිතුමමාතද. 

 

[අ.භා. 0.06] 

 
ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත සාේඳන්්ශ න් ව්  සා්වල්ප ් කථද කිරීමාතට 
ඉඩප්රසා්තදව ලඳද දීමාත මාතද ඉතද අු  ශකොට සාලක වද. ඊට 

වැ ඩිශ න් මාතමාත සාතුමටු ශව වද, ිනශන්ෂ් ගුණවර්්  ශජයෂඨ් 
මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  කථදශවන් පසුව ශේ ුැ  කන්ණු එකතුම කරන් ට 
මාතට ශේ අවසාථ්දව ලඳද දීමාත සාේඳන්්ව. 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කරන්  පර්කු 

වුණ්ත,  ේ කදල කට පසුව ශ ෝ එ  සිදු කිරීමාතට  ැකි වීමාත අප 
ලඳද ු්ත අතිවිශිෂ්ට ජ ග්ර ණ ් ශලසා මාතද සාලක වද. 8994 සිට  
අඛ්ණ්ඩව පදර්ලිශේන්තුමශේ සිටි මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න් මූලය 

ුණ   කිරීමාත, විුණ   කිරීමාත, එහි තිශඳ  දුර්වලතද, මූලය 
වි   පදල   සාේඳන්්ශ න් තිශඳ  ප්ර ්    දින  මාතට ශපීම 
ගි ද. මාතමාත 8994 ඉාලද ඒ සාේඳන්්ව ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ  ඬ 

අවින කරපු පුේුලශ ්.  

මාතට මාතතකන්, 8996දී "ගුප්තද" කි   ශලෝක ඳැංකු 

ි ශ ෝජිත ද ලංකදවට පැමිණි ද. ඔහු ඉන්ින දනු ජදතික 
පුේුලශ ්. ඔහු අතිවිශිෂ්ට කදරණද ශ ිබ:රේ කළද. එවකට 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ සිටි මාතද දදුන්ශන් මාතැතිතුමමාතද්ත 
සාමාතඟ එශසාේ අ: සා ් ශ ිබ:රේ කිරීමාත ි සාද, අ: ශමාතවැි  

ත්ත්තව කින් එිබ:ැ් වීමාත් කරන්  අපට පුළුවන් වුණද. ඒ 
අවසා්ථදශේදී තිබුණු දුර්වලතද ශ ො:න් වද ශ ොශවන්. ඒ තිබුණු 
ශතොරතුමන් සාේපිණ්ඩ   කරලද, ීමති පේ්ති ් ඇති කිරීමාත තමාතන් 

තිබුණු ප්ර  ් . ඒ ි සාද අ: ශේ සාදර්ථක්තව  ුැ  අපි සාතුමටු 
ශව වද.  

ිනශන්ෂ ් ගුණවර්්  මාතන්ත්රීතුමමාතද ශේ අවසා්ථදශේ ශේ සාාදශේ 

සිටි  ි සාද මාතමාත  මාත් මාතත් කරන්  කැමාතැතින්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 
right to information ුැ  ඔඳතුමමාතද ශේ ශමාතොශ ොශ්ත ඇසුව ි සාද, 
ඔඳතුමමාතද ශේ ුන් සාාදශවන් එිබ ට  න්  ඉසා්ශසාල්ලද ඒ ුැ  

සාා න් කළ ුතතුමන්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත හිත  විධි ට right to 
information කි   එක අශප් ශේ රණ්ඩුව ඳල ට රවදට පසුව 
ඉතදමාත අමාතදන්ශවන් ලඳද ු්ත ජ ග්ර ණ ්. 

ඒ තුමිබන් අ:  ේ  ේ ශේවල් ශ ිබ:රවු වීමාත විප්ෂ ට ශලොකු 

උ:ේව් ශවලද තිශඳ වද. ඒ්ත අපට අව ය වුශණ් සාැඳෑ 
ත්ත්තව  ඇති කිරීමාතන්. මාතට මාතතකන්, එවකට තිබුණු රණ්ඩුශවන් 
ප්ර  ් ් ඇහුවදමාත, ඒ ප්ර  ් කට  පිිබතුමන් ශ ොදී සිටි ද. ඒ ි සාද 

තමාතන් Right to Information  Act  එක ශු දශේ.  ඔඳතුමමාතද 
පිිබුන් වද ඇති, මාතද හිත   ැටි ට ඒ ජ ග්ර ණ  
අි වදර් ශ න්මාත රටට ඔිල  මාතේටමාතට ශු ැවි්ත තිශඳ  ඳව. ඒ 

තුමිබන් සාමාත ර ශතොරතුමන් ශ:න්  පුළුවන්:, ඳැරි: කි   ප්ර  ්  
මාතතුමශවලද තිශඳ වද. ඒ ුැ  අපි  ැවත වි ්ශල්ෂණ  කරලද 
ඳලන්  ඕ ෑ. අපි ඒ සාේඳන්්ශ න් කථද ද කතුමමාතද එ්ක්ත 

සාදකච්ඡද කළද. ුන් ිනශන්ෂ් ගුණවර්්  මාතන්ත්රීතුමමාතද ඉතදමාත  
ඕ ෑකමින් ඒ සාේඳන්්ශ න් කන්ණු ඉිනරිප්ත කළද. එහි ි වැරැින 
කිරීමාත් කළ ුතතුමව තිශඳ වද.  ු්ත මාතද  මාතත් කශළේ, එ:ද කිසිමාත 

ශතොරතුමර් ලැබුශණ්  ැති වුණ්ත, අ: අඩු ුණශන් සි  ට 
91්ව්ත ශතොරතුමන් ලැශඳ  ඳව කි න් න්. එ  ජ ග්ර ණ ් 
ශලසා සාලකන්  ඕ ෑ.  

ඒ විතර් ශ ොශවන්. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත තුමිබන් 

අපි රමාතශේ: ් ඇති කර වද, ශේ තුමිබන් ි ල මාතේටමින් ශ: ් 
කරන්ශන් ශකොශ ොමාත: කි ලද.  විුණකදධිපති ව ශ න් :ැන් 
අදේත පුේුලශ ් ඉන් වද.  ේ ශ: ් වුවමාත දශවන් කරන්  

ඕ ෑ  කි   මාතත ් ඇති වී තිශඳ  එක ුැ ්ත සාතුමටුන්. ඒ 
සාා ද කදර්  මාතණ්ඩලශේ ඕ ෑකමාත තිබුණ්ත, ඒ ශේවල්වල 
material value  එක අනුව විුණ   කරන්  අව යන්. සාමාත ර 

විට න්පි ල් 811් වටි ද ශ: ් සාේඳන්්ශ න් විුණ   
කරන්  න්පි ල් ල්ෂ ් පමාතණ වි :ේ කර වද. එවැි  ශේවල් 
කරන්ශන්  ැතුමව ජදතික විුණ  ප ත ඉිනරි ට ශු   න්  

අව යන්. අ: විුණ   විහිළුවට ල්ශවලද තිශඳ වද. සාමාත ර විට 
ඕපූරප අනුව විුණ   කර වද. සාමාත ර තැ ් ුැ  ි ර් දමික 
ශේවල් ලි පු  ැටිශේමාත ඒ  ුැ  විුණ  ් කර වද. ඒ සාමාත ර 
ඒවද කිසිමාත වටි දකමාත්  ැති - non material - ඒවද. ඒවද ුැ  

විුණ  ් කරශු    වද. තව්ත සාමාත ර විට පිබුැීමශේ 
සා්වූපපශේ විුණ  න් කරශු    වද. අමාතදතයදං  ුණ දවක 
කටුතතුම කරලද මාතද ලැබූ අ්ත:ැකීේ තුමිබන් තමාතන් මාතද ශේ   කන්ණු 

ප්රකද  කරන්ශන්.  

ුළු ශලෝකශේමාත විුණ   ඉතදමාත වැ:ු්ත ක්රි දව්; 
අතයව ය ක්රි දව්.  ැමාත රටකමාත Auditor General ශකශ ් 

සිටි වද. ඒ වදශ මාත විුණ  කටුතතුම කර  ශපෞේුලික අං ශේ 
ශකොේපැි  ුණ දව් තිශඳ වද. ශලෝක ප්රසිේ් KPMG, Ernst 
& Young, PricewaterhouseCoopers වැි  විුණ  ශකොේපැි  

1465 1466 
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ුණ දව් තිශඳ වද. ශේ සි දෙ  ශපෞේුලික විුණ   ශකොේපැි  

අප ර ශේ්ත තිශඳ වද. :ැන් අපට තිශඳන්ශන්, විුණකදධිපති 
සාමාතඟ ඒ ශපෞේුලික අං  ඒකදඳේ්ශවලද කටුතතුම කරන්ශන් 
ශකොශ ොමාත: කි   ප්ර  ් න්. 0185 අ  වැ  වදර්තදව ඉිනරිප්ත 
කර  අවසාථ්දශේදී, ු:ල් ඇමාතති ව ශ න් මාතට අව ය වුශණ් 

ජදතික මාතේටමින් විුණකදධිපතිතුමමාතදට සාේපූර්ණ පදල  ඳල  
ශ:න් න්. පළද්ත සාාද සා  ප්රදශේය   සාාද මාතේටමින් ශ ෝ රසා  
මාතේටමින් ශපෞේුලික අං ශ න් විුණකදධිපතිවර දට උ:වු 

කරන්  පුළුවන් සාව්ූපපශේ වැඩ කටුත්තත් කරන්  ඕ ෑ.  

ුන් ිනශන්ෂ් ගුණවර්්  මාතන්ත්රීතුමමාතද balance sheet items සා  
off balance sheet items ුැ  කිේවද. උ:ද රණ ් ව ශ න් 

කිේශවෝත, කෘෂිකර්මාත ්ශෂේත්ර ට අව ය කර  ජල  ි  මිත 
ශේලදවට පිට කශළේ  ැ්ත ේ ඒ තුමිබන් රටට සිදුව  පදඩුව                 
off balance sheet කන්ණ්. එ  විුණ   කරන්ශන් 

ශකොශ ොමාත:? ඒ  ැමාත කන්ණ්මාත විුණ   කරන්  
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට  දුන් ද  ේ ල්ෂ ුණ ක 
ශසාේවක පිරිසා් අව ය ශව වද. ඒ ි සාද ඒ ප්රශේ ශේ තිශඳ  
ශපෞේුලික අං ශේ audit companies ශ ෝ එහි ි ල්දරින් මාතඟින් 

අපට ඒ :්තත ලඳද ුැීමශේ  ැකි දව තිශඳ වද. මාතද අු  
කර වද, off balance sheet items සාේඳන්්ශ න් මාතත් කිරීමාත 
ුැ . අ:  ැමාත ශ: ්මාත න්පි ල්  තවලට සීමාතදශවලද තිශඳ වද 

මිසා, ශ ේෂ පත රශ න් පිටසා්තර,  ුණ   කරන්   ඳැරි ගිණුේ 
විුණ   ුැ  කවුන්්ත කථද කරන්ශන්  ැ ැ.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , විුණ  කටුතතුම ශකොටසා ්

4කට ශ ෝ 5කට ශඳ:න්  පුළුවන්. පළුව  එක තමාතන්, statutory 
audit කි   එක. ඒ කි න්ශන්, අවුන්ේ:කට වර් ීමතයනුූලලව 
කළ ුතතුම audit එක. ශ:ව  එක තමාතන්, management audit එක. 

තුමන්ව  එක තමාතන්,  balance sheet  audit එක.  තරව  එක 
තමාතන් systems audit එක. අ: රශේ වැඩිශ න්මාත තිශඳන්ශන් 
ීමතයනුූලලව අව ය statutory requirement විුණ   කිරීමාත 

විතරන්, මූලදසා දූපඪ මාතන්ත්රීතුමමාති . ශේ තුමිබන් රටට ශලොකු 
 දි  ්, පදඩුව් ඇති ශව වද. ශේ කටුතතුම මීට වඩද විධිමාත්ත 
කරන්  පුළුවන්  ේ, මාතද හිත  විධි ට ශේ රශේ තිශඳ  ු:ල් 
අපශ්ත  ෑමාත අපට වළ්වන්  ශ ෝ අඩු කරන්  පුළුවන් ශව වද. 

ඉංග්රීසිශ න් කි  වද, "Auditor is a watchdog, not a 
bloodhound" කි ලද. අපට අව ය වන්ශන් බුර  ඳල්ශල් මිසා  
 පද ක  ඳල්ශල් ශ ොශවන්.  

 ශේ ශ:ක අතර ශව සා අපි  ඳු ද ුත ුතතුමන්. සාමාත ර 
ශවලදවට  ේ ශේ පදල  ප්ෂ ශේ තුමිබන් ශේ පදල  අරුණ 
ඉෂ්ට කරන්  ගිහිල්ලද ප්ර  ් ඇති ව  අවසා්ථද තිශඳ වද. මාතද 

හිත  විධි ට ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත තුමිබන්  ේ 
වුකීමාත් එ වද වදශ මාත, ඒ අන්තිවදසිකේ  රැකීමාත්ත අව යන්.  

අශප් රශේ තිශඳන්ශන් Island Audit එක්.  ව 

විුණකදධිපතිතුමමාතද ඒ කදරණ  ලසා්සා ට ශපන්වලද දුන් ද. රශේ 
සාමාතසා්ත ර:ද මාත එකතුම කරලද විුණ   කර ශකොට ඒක Island 
Audit  එක් ශ ෝ National Audit එක් ශව වද.  ු්ත අශප් 
ර ශේ ශමාතශත් කල් ති ිලලද තිශඳන්ශන් රණ්ඩුශේ එක 

ශකොටසාකට පමාතණ් සීමාතද වූ  audit එක්. පළද්ත සාාදව ඒ 
කටුතතුමවලින් ශවන් කරලද තිශඳ වද. ඒ ශ:කමාත එකතුම  කර  
වැඩ පිිබශවළ් අපි ඇති කරන්  අව යන්. ඒ වදශ මාත, අපි ශේ  

ශු  න්ශන් cash audit  එක්. ඒ කි න්ශන්, සාල්ලි වි :ේ 
කර  රකදර  සා  ර:ද ේ උප   රකදර  අනුව කර  
විුණ  ් මිසා, accrual based audit එක් ශ ොශවන්. ශමාතන්  

ශමාතච්්ර ප්රමාතදණ ් ගි  අවුන්ේශේ ලැශඳන්  ඕ ෑ  කි   
කදරණ  අපි  ශේ විුණ    ටතට ශු ැල්ලද  ැ ැ. ඒක 0185 

අ  වැ ශේදී එකතුම කරන්  තිබුණද.  ු්ත   අශප් මාතන්ත්රීවන් 

වුණ්ත නූත  ශලෝක ට  ැඩ ුසා්සාන්  අමාතදන්ශවලද තිබුණු ි සාද 
ප්ර  ් ් ඇති වුණද.  ැඳැන්, 0189, 0101 ව ශකොට ශේ 
කටුත්තත අි වදර් ශ න්මාත කළ ුතතුම කදර් ාදර ් ශලසා මාතද 
සාලක වද. ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපතට අනුව  අපට 

අව ය වන්ශන් Audit Commission එක්. ඒ   විුණ  
ශකොමිසාමාත අතයව යන්. විුණ  ශකොමිසාමාත ප්ත කරලද තිශඳ  
එක ශ ොාන්.    අමාතදතයදං ශේ ශල්කේ තමාතන් ප්ර්ද  ගිණුේ 

ි ල්දරි ද - Chief Accounting Officer. අමාතදතයදං ශේ වැඩ 
සාේඳන්්ශ න් එතුමමාතද තමාතන් සාේපූර්ණශ න් වු කි න්ශන්. 
ශමාතශත් කල් ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 

 පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්  පර්කු වු ශණ් ප්ර්ද  ගිණුේ 
ි ල්දරි ත තුමර සා  විුණ  ශකොමිසාශේ ඳලතල අතර 
 ේට  ් තිබුණු ි සාදන්. ශේ පදල ඥ න් මාතැ:ට පැ ලද, 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශුශ  වදට ඔවුන් තුමළ 
අකැමාතැ්තත් තිබුණද කි ලද තමාතන් හුඟ ශ:ශ ් හිතුමශේ.  ු්ත 
කිසිශසාේ්තමාත එශ මාත ශ: ් සිදු වුශණ්  ැ ැ. Dr. Sarath 
Amunugama මාතැතිතුමමාතද්ත, අනුර ප්රි :ර්    දපද හිටපු 

ඇමාතතිතුමමාතද්ත, මාතද්ත Subcommittee එකක  වදර්තදවකින් ඒ 
කදරණ  ශපන්වලද දුන් ද මාතට මාතතකන්. ශේ ත තුමන් අතර 
සා්වදධී ්තව ් ඇති කිරීශේ අව යතදව් තිබුණද.  ු්ත එක 

පැ්තතකට අ ව ය ශලසා ඳර් පැටවීමාත ි සාද ප්ර  ් ් ඇති 
වුණද. අධිාදර  සාේඳන්්ශ න් තිබුණු ප්ර ්   ි සාද 
සාේපූර්ණශ න්මාත ශේ කටුතතුම විුණ  ශකොමිසාමාතට ශ:න්  රජශේ 

ි ල්දරින්ශ  අකැමාතැ්තත් තිබුණද. ශේ  කන්ණු ශ:ක අතර 
සාමාතඳරතදව් ඇති කරන්  කටුතතුම කළ ි සාද තමාතන් මාතද හිත  
විධි ට ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ශු  එන්  

කදල ් ුත වු ශණ්.  ු්ත සි දෙශ: දමාත කථද කරලද, ඒ 
සාමාතඳරතදව ඇති කිරීමාත ි සාද අපට අ: එහි සාදර්ථක්තව ් 
ශපශ න්  තිශඳ වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත දුර්වලතද  ැතිවද 

ශ ොශවන්.  ු්ත  ශේ ප ්ත ශකටුේපත, අි වදර් ශ න්මාත ශලොකු 
ශව සා්; ඉිනරි ට  න්  පුළුවන් පිේමාත්.  ඒ ි සාද තමාතන් අපි ශේ 
කන්ණු වැඩිිනුතණු කරලද කටුතතුම කරන්  අව ය වන්ශන්. ශමාතහි 
තිශඳ  දුර්වලතද අවමාත කිරීමාත තමාතන් අපට අව ය වන්ශන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , Transparency International 
ර ත   ඉතදමාත විශිෂ්ට ුණශේ වැඩ පිිබශවළ් ලංකදව තුමළ 
ක්රි ද්තමාතක කිරීමාත පිිබඳාව මාතද සාන්ශතෝෂ ව වද. ශේ වැඩ 

පිිබ ශවළ තුමිබන් ශමාතො වද: කරන්  අව ය  කි ලද ඔවුන් අප 
සි දෙශ: දමාත :ැනුව්ත කරලද තිශඳ වද. ශේ සාේඳන්්ශ න් අපි 
ශමාතො වද: කරන්  ඕ ෑ  කි   කදරණ  මාතද ශමාතතැ දී ශ ිබ:රේ 

කර වද.  

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 89.(8) (අ) සා  89. (0) 
වුන්ති  ටශ්ත තිශඳ  අධිාදර ් පැ වීශේ කදරණ  

සාේඳන්්ශ න්  ේ ප්ර  ් ටික් තිශඳ වද.  ේ කන්ණ් 
විුණ  ට ල්ශවලද ප්ර ්  ් ඇති ශවලද, ඒ සාා ද අධිාදර ්  
ප වන්  අව ය  ේ, ඒ අ ට ඒ වුකීමාත ශ:න්  ඕ ෑ  කි   
කදරණ ට විුණ  ශකොමිසාශේ සාාදපති ඇතුමළු සි දෙශ: දශ මාත 

කැමාතැ්තත් තිශඳ වද. ඒ වුකීමාත විුණ  ශකොමිසාමාතට ශ:න්ශන් 
 ැතිව සාව්දධී  කමිටුව් තුමිබන් විසාාන්  කි   එකන් මාතශ  
මාතත . Transparency International ර ත ශේ සා  විේවතුමන් 

ුණ දවකශ  මාතත  වන්ශන්්ත ඒකන්. සා්වදධී  ශකොමිටි ් 
තුමිබන් ඒ කටුත්තත කර වද  ේ ශේ ර ත  ශ:ක අතර 
සාමාතඳරතදව් ඇති ව වද. විුණ  ශකොමිසාමාත  ේ කදරණ ් 

ුැ  ශ ො ද ඳලලද ප්ර්ද  ගිණුේ ි ල්දරි දට දුන් දමාත,  ඔහු  ඒ 
කටුතතුම ඉිනරි ට ශු  න්ශන් ශකොශ ොමාත: කි   එකන් විුණ  
ශකොමිසාමාත අ න්ශන්.  එතැ   ප්ර  ් ් තිශඳ වද. ඒ ි සාද  

සා්වදධී  කමිටු ඇති කිරීමාත ඉතදමාත විශිෂ්ට ුණශේ ශ ෝජ දව් 
ශලසා අපි සාලක වද.  
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අශ ් කදරණ  තමාතන්, Audit Service Commission එක 
ශ:   මන්දුවකට appeal  කර  එක. "අපි ශේක කරන්ශන්  ැ ැ" 
කි ලද ප්ර්ද  ගිණුේ ි ල්දරි ද කි ේශවෝත, ඔවුන් එශ මාත 
කරන්ශන්  ැ්තශ්ත ඇන් කි   ශ ේතුමව විුණ  ශකොමිසාමාත විසින් 
:ැ ුන්  අව යන්. ශක කු උසාදවි ට ශු  ගි ද  ේ ශකොන් 
රකදරශ න්: කටුතතුම කරන්ශන් කි   කදරණ  :ැ ුැීමමාත 
අතයව යන්. සා්වදධී  ශකොමිටි ් තුමිබන් ඒ කටුත්තත කරන්  
පුළුවන්  ේ ඒක වටි වද  කි ද මාතද හිත වද.  ු්ත ඒ විුණ   
වි  ුත්තශ්ත න්පි ල් 51කට, න්පි ල් 811කට, න්පි ල් 8,111කට 
ශ ොශවන්. ඒක මිලි   81් ශ ෝ  ේ වටි දකමාත් -material 
value- තිශඳ  එක් වි  ුතතුමන්. ඒක තමාතන් වටි දමාත ශේ. ශමාතොක:, 
විුණ    කි න්ශන්  න්පි ල  ත ව ශ න්   ැමාත ශකොටසා්මාත 
ුැ  ශ ො   එක ශ ොශවන්. රමාතශේ:  සා  එහි වටි දකමාත 
ශසාවීමාත තමාතන් අව ය වන්ශන්. 

අ: සීමිත සාේප්ත තිශඳ  ි සාද්ත, ශවලදව සීමිතව පැව මමාත 
ි සාද්ත වඩද්තමාත  අව ය වන්ශන් එහි වටි දකමාත ශ ො ද ුැීමමාතන්. 
ඒ වදශ මාත ජදතික විුණ  ප ශ්ත  Section 7 (4)  ටශ්ත සාා න් 
ව වද, විුණ  ශකොමිසාමාත ඉිනරි ට  ේ පුේුල න් ශුන්වීශේ දී ,  
එන්ශන්  ැතිව සිටීශේ  ැකි දව තිශඳ වද කි ලද. මාතමාත කි න්ශන් 
එන්  අව යන් කි   එකන්. ශමාතොක:,  ේ විධි කින් 
පුේුලශ කුට  එන්ශන්  ැතිව ඉන්   ැකි දව් තිශඳ වද  ේ, 
ඒ පුේුල ද එන්ශන්  ැතිව ඉන්  ඕ ෑ ශ ේතුමව් තිිල  ුතතුමන්.  
 ු්ත  වි ව්දසා  මාතත එතැ ට පැමිණීමාත තමාතන් වටින්ශන්. ඒකන් 
වටි දකමාත. ඒ සාේඳන්්ශ න් ශව ්ත පුේුලශ ් එව  එක 
එතරේමාත ශ ෝුය  ැ ැ. එ  ි වැරින කළ ුතතුමන් කි    ශ ෝජ දව 
තමාතන් මාතමාත ශේ අවසා්ථදශේ දී එකතුම කරන්ශන්.  

ඊළඟට, ශතොරතුමන් ශ ිබ:රේ කිරීමාත.  විුණකදධිපති සා  එහි 
කදර්  මාතණ්ඩලශේ කදර්  ාදර  තමාතන් තමාතන් ප්ත කර  
පුේුල දට ශතොරතුමන් ලඳද දීමාත. ඊට  වැඩිශ න් කටුතතුම කිරීශේ 
අව යතදව්  ැ ැ. පදර්ලිශේන්තුමවට එමාත වදර්තදව ඉිනරිප්ත 
කළදට පසුව අව ය  ේ එ  ප්රසිේ් කරන්  පුළුවන්.  ු්ත ඒ 
සාේඳන්්ශ න් කථද කිරීශේ අව යතදව්  ැ ැ. මාතමාත හිත  
විධි ට අපට කරන්  පුළුවන් ශලොකුමාත ශව සා ශේකන්.  ශමාතමාත 
විුණ  ශකොමිසාමාත මීට වැඩි  වැ:ු්ත සා  අර්ථව්ත වැඩ 
පිිබශවළ් සාකසා් කළ ුතතුම ව වද. විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමව සාමාතඟ එකතුම වී ඒ  ද ඳැඳුණු සි දෙ කදර්  ාදර  
ඒ රකදරශ න්මාත ීමතයදනුූලලව කරන්  පුළුවන්කමාත තිබුණද  ේ 
ශේ තිශඳ  ප්ර ්  ුණ දව් ුැ  එ:ද ශ ො ද ඳලන්  තිබුණද. 
මාත  ඳැංකුශේ අ: ති ශඳ  කතන්:ර ්ත ඒකන්.  මීට ශපර දීලද 
තිශඳ  ශතොරතුමන් ුැ ව්ත තවමාත ශ ිබ:රේ ශවලද  ැ ැ. හිටපු 
ු:ල් ඇමාතති ව ශ න් මාතමාත ප්ර  ් ් ඇහුවද, "011 -0184 
ශව කන් සිදු වූ සි දෙමාත අලදා ශකොන් රකදරශ න් : සිදු වුශණ්? 
 ේ ශ: ් ුණ   කරලද තිශඳ වද  ේ, ඒ රකදරශ න්මාත  
011 -0184 වර්ෂ න් සාේඳන්්ශ නු්ත  අලදා  කී :?" කි ලද. 
ඒ සාේඳන්්ශ න් වදර්තදව් තවමාත ි  ච්ිත ව ශ න් ශ:න්  
පුළුවන්කමාත  ැ ැ. මාත  ඳැංකුශවන් ශ:න්  ඳැ ැ කි ලද 
තිශඳ වද. මාත  ඳැංකුශේ පණ්ඩිතශ ෝ ටික් ඉන් වද. ශේ 
වකවදනුශේ ශ:න්  පුළුවන් වදර්තද තිශඳ වද,  ු්ත ඒ කදලශේ 
ශ:න්  ඳැරි වදර්තද තිශඳ වද.  ඒ සාේඳන්්ශ න්  ිනශන්ෂ ්
ගුණවර්්  මාතැතිතුමමාතද කිේශේ, off balance sheet items. ඒ 
සාේඳන්්ව ප්ර  ් ් ඇහුවදමාත ඒකට උ්තතර ශ:න්ශන් 
ශකොශ ොමාත:? අි වදර්ශ න්මාත ශේක ීමතිුත කරන්  අව යන්.  

මූලදසා දූපඪ ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේලදව ඳද්දව් ශව වද:? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති .  

ගු රවි කුණානායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரவி கருைொநொயக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , තව මිි ්තතුම ශ:ක, තුම කින් 
මාතමාත අවසාන් කරන් ේ. අපට අව ය වන්ශන් ශමාතවැි  ශේවල් 
ීමතිුත කරන්  පුළුවන් විධිශේ මාතදර්ු ් ඇති කිරීමාත සා  ඒ 
සාේඳන්්ශ න් ශ ිබ:රේ කිරීමාතන්. ඇමාතතිවරශ ් සාේඳන්්ශ න් 
කටුතතුම කර  අවසාථ්දශේ දී, අමාතදතයදං ශේ තිශඳ  ශලොකුමාත 
ප්ර  ්  තමාතන් සාමාත ර ශවලදවට විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ සිටි   ි ල්දරින් ශව ්ත අමාතදතයදං  කට 
   එක. ඒ අමාතදතයදං  ට   ේ ශකොටසා් ු්තශ්ත ශේ පදල  
අරුණකින්  ේ,  ඒ සාේඳන්්ශ න් ප්ර ්  ් ඇති කර වද. මාතට 
මාතතකන්  එ:ද ්න්ද්රිකද ඳණ්ඩදර ද කශ  රණ්ඩුව කදලශේ අශප් 
ශවශළා අමාතදතයදං    ටශ්ත පදන් න්පි ල් 3.51ට විකුණන්  
ගිහිල්ලද, සාශතොසා ර ත   න්පි ල් ිලලි   84ක -න්පි ල් 
ශකෝටි 8411ක- අලදා ් ලැබුවද. ශේ අලදා  ිනගින් ිනුටමාත 
පැවතුමණද.  0110 වර්ෂශේ දී රණ්ඩුව ශව සා් ශව ශකොට අලදා  
කි   එක සුේ් කරලද අදේත ශ ේෂ පත්ර කින් ඉිනරි ට 
ශු  න්  පුළුවන් විධිශේ  ැකි දව් තිබුණද.  ු්ත, එතැ දී 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ි ශ ෝජිත න් ශවශළා 
අමාතදතයදං ශේ ශතොරතුමන් විකෘති කර වැරින විධි ට දීලද 
සාේපූර්ණශ න්මාත අවුල් ඇති කළද. ඒ සාේඳන්්ශ න් මාතද්ය ලඳද 
ු්තශ්ත වැරින ශතොරතුමන්. අවසාද ශේ දී රටට සා  ඒ ර ත  ට 
ප්ර  ් ් ඇති ශවලද, ඉිනරි ට  දමාතට ශ ො ැකි අවසා්ථදව් ඇති 
වුණද. එමාත ි සාද ශේ සාේඳන්්ශ න් ශතොරතුමන් ලඳද ුැීමමාත, 
ප්රසිේ් කිරීමාත වර:් ශලසා සාලකද කටුතතුම කරන්  ඕ ෑ  කි   
එක ීමති ට එකතුම කිරීමාතට අව යන් කි ද මාතද ශේ අවසාථ්දශේදී 
සාා න් කර වද. ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත එවැි  
ශේවල් සාා න්ව තිශඳ වද මාතට ශපනුශණ්  ැ ැ. ඒ අන්ති  
තිශඳ වද.  ු්ත එමාතඟින්   ේ විධි කට ත වුන් ශව  වුකීමාත 
ීමතිුත කරන් ්ත අව යන් කි   එක ශේ අවසා්ථදශේදී මාතත් 
කරන්  කැමාතැතින්. ශමාතොක:, එක පැ්තතකට ුමාතන් කිරීමාත් 
ශ ොශවන්, ශ:පැ්තතකට  න්  පුළුවන් විධි ට කටුතතුම කරන්  
අව යන් කි   එක මාතමාත  ශේ අවසාථ්දශේ දී මාතත් කරන්  
කැමාතැතින්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති .   

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේලදව ඳද් දව් ශවලද 
තිශඳ  ඳව මාතට ශපශ  වද.  ශමාතවැි  වැ:ු්ත විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත් ීමතිුත කිරීමාත පිිබඳාව පැවැ්තශව  ශමාතමාත විවද:ශේ 
දී මාතට්ත  කථද කිරීමාතට අවසා්ථදව ලඳද දීමාත සාේඳන්්ශ න් සාතුමටු 
ව වද. 8994 ඉාලද කි  වද ශමාතවැි  ප ්ත ශකටුේපත් 
ශුශ න්  ඕ ෑ, එහි සාව්දධී ්තව ් තිිල  ුතතුමන් කි ලද.  

සා්වදධී ්තව  වදශ මාත එහි  ි ර්ශේ පදලීමකරණ ්ත තිිල  
ුතතුමන් කි ලද මාතත කු්ත තිශඳ වද. රශේ ර ත  351් විතර 
තිශඳ වද. ශේ  ැමාත එකකමාත  ේ විධි ක අලදා ් තිශඳ වද. 
 ු්ත අපට ශපනුශණ්  ැ ැ, විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට 
ශේ වදශ  අතිූරෂිත ශේවල් ශ ිබ:රේ කර ුැීමශේ  ැකි දව් 
තිබුණද කි ලද.  ලංකද විදුලිඳල මාතණ්ඩලශේ ිලලි   ුණන් 
අලදා තිශඳ වද. ගි  අවුන්ේශේ ඛ්ි ජ ශතල් ීමතිුත සාංසා්ථදශේ 
අලදා  ිලලි   351න්.  ු්ත විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට 
කි සිශසාේ්තමාත කි න්  ඳැරි වුණද, going concern concept එක් 
අනුව ශේ ප්ර  ්  ඇති ශව වද කි ලද. පටු මාතේටමින් ඳල වද 
මිසා්, ශේක ශලෝක මාතේටමින් ඳලලද වදර්තද කිරීශේ  ැකි දව, 
:්ෂතදව ඒ ශුොල්ලන්ට  ැ ැ.   ඒ :්ෂතදව  ැ්ත ේ ඒක 
outsource කරන්  පුළුවන්  ැකි දව්ත අපි ශේකට එකතුම 
කරන්  ඕ ෑ කි   එක මාතත් කරමින්, මාතට කථද කිරීමාතට 
ඉඩප්රසාථ්දව ලඳද දීමාත පිිබඳාව සා්තුමතිවන්ත ශවමින්,  මීට වඩද 
සා්වදධී ්තවශ න් වැඩ කරන්  පුළුවන් විුණ  ප ත් ඉිනරිශේ 
දී ක්රි ද්තමාතක ශේවි  කි   ඳලදශපොශරෝතතුමශවන් මාතද ි  ඬ 
ශව වද. 
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[ුන් රවි කන්ණද ද ක මාත තද] 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්. මීළඟට, ුන් ජ න්ත සාමාතරවීර මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට 
වි දඩි 83ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[අ.ාද. 0.44] 

 
ගු නය්දත ්මරවීර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත හිත  විධි ට ශේ 

පදර්ලිශේන්තුම වදරශේ සාදකච්ඡද කරනු ලඳ  ඉතදමාත වැ:ු්තමාත 
ප ්ත ශකටුේපත් ුැ  තමාතන් අ: ශේ උ්තතරීතර සාාදශේ 
සාදකච්ඡද කරනු  ලඳන්ශන්.  ශේ පිිබඳාව විවද:ශේ දී මාතට්ත  අ: සා ්

කිහිප ් එකතුම කරන් ට අවසා්ථදව ලැබීමාත ුැ  මාතද ඉතදමාත 
සාතුමටට ප්ත ශව වද. අපි වි ව්දසා කර  විධි ට ලදංකී  ප්රබුේ් 
සාමාතදජ  :ැකපු සිහි  ් තමාතන් එක පැ්තතකින් අ: ශේ 
 ථදර්ථ ් ඳවට ප්ත ශවන්ශන්. ලදංකී  සාමාතදජ  ශේ විුණ  

ප ත  ැමාතැති :න්වද උප:වද ුන්  -ිලහි කර ුන් - 
කදලදන්තර ් තිසාශ්සාේ විලින්:දශවන් ශපළුණද.  ැඳැන්,  ඒ 
විලින්:දශවන් ශපිබලද-ශපිබලද අ: අපි ිලහි කර ුනු ලඳන්ශන් අඩු 

ඳර ඇති :න්ශව් කි   එකන් අශප් වි ව්දසා . ශකොශ ොමාත වුණ්ත 
අශප් රටට විුණ  ප ්ත ශකටුේපත් ි ර්මාතදණ  කරලද,  රදජය 
සාේප්ත, ඳදු ශුව  ජ තදවශ  ු:ල්,  වඩද විධිමාත්ත විුණ  කට 

ල් කිරීමාතට  ු ්ත ශේ ප්ර ්ත  ට අපි හිසා  මාතද ර්දර කර වද.  

විශ ේෂශ න්මාත ඒ ශවනුශවන් කැප වුණු විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ හිටපු විුණකදධිපතිවන්න්ට්ත,  ඒ වදශ මාත 

වර්තමාතද  විුණකදධිපති ුදමිණී විශේසිං  මාතැතිතුමමාතදට්ත, ඒ 
ශවනුශවන් ශේ සාටශන් ි  ැළී සිටි විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ වෘ්ත ම  සාමිතිවලට, ඳහුජ  වයදපදරවලට,  

විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ව ද ශු  ඒශේ වුවමාත දව ශපර:ැරිව  
පදර්ලිශේන්තුමශේ්ත, ඉන් පිටත්ත කටුතතුම කරපු  සි දෙමාත ශේ පදල  
වයදපදරවලට්ත,  පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවර කු  ැටි ට විතර් 
ශ ොශවන්, ඳදු ශුව  පුරවැසි කු  ැටි ට අශප් ර්දර  හිමි වි  

ුතතුමන් කි ලද මාතද වි ්වදසා කර වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත පිිබඳාව සාදකච්ඡද කර  ශේ අවසාථ්දශේ, මාතට ලැබී 

තිශඳ  ශකටි ශවලදශේදී කන්ණු කිහිප ් පමාතණ් ඉිනරිප්ත 
කරන්  මාතමාත කැමාතැතින්. පළුශවන්මාත මාතමාත ශේ කදරණ  කි න්  
කැමාතැතින්. ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ත අඩු පදඩු සාහිත, අඩු ඳරැති 

:න්වකු වුව්ත, ශමාතන්න් අපට අ්තව  වැ:ු්ත වදසි ් තිශඳ වද. 
ඒ අන් කවර්ව්ත ශ ොශවන්, සාව්දධී  විුණ  ශසාේවද 
ශකොමිසාමාත් සා්ථදපිත වීමාතන්. ශේක අප ලැබූ මාත ද ජ ග්ර ණ ්. 

විුණ  ශසාේවද ශකොමිසාමාත් සා්ථදපිත වීමාත ජදති ්  ැටි ට, රට් 
 ැටි ට, සාමාතදජ ්  ැටි ට අප ලැබූ මාත ද ජ ග්ර ණ ් ශලසා මාතද 
සාලක වද. එශසාේ ිලහි ව  ශේ අඩු ඳරැති :න්වදශ  කකුල් 
ඇ:ශවලද තිශඳ වද පුළුවන්; අ්ත ඇ:ශවලද තිශඳ වද පුළුවන්; 

ඇසා් ශපීමමාත දුර්වල ශවන්  පුළුවන්;     ු්කේ ශවලද 
තිශඳන්  පුළුවන්; කන් ඇකිිබලද තිශඳන්  පුළුවන්. ඒවද 
ශකිබන් කරලද,  :ලද වඩලද, මාතසා ්පුරවලද ුන්  එක තමාතන් ශේ 

උ්තතරීතර සාාදශේ කදර්   වි  ුත්තශ්ත. ශමාතහි මාතසා් පුරවන්  ඕ ෑ 
තැන් තිශඳ වද.  ඳලන් , තුන් දන්ශසාේලද ශමාතමාත විුණ  
ප තට ශු ැ්ත තිශඳ  සාංශ ෝ් වලින් -ඒවද ශමාතො වදට 

ශු දවද: කි ද අපි :න්ශන්  ැ ැ.- වයවසා්ථදපිත ර ත වල, 
සාංසා්ථදපිත ර ත වල තිශඳ  විුණ  කළමාත දකරණ කමිටු - 
Audit and Management Committees - ුලවද තිශඳ වද. ඒවද 

තිිල  ුතතුමන්. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , Audit and 

Management Committee එශ් වදර්තදව විුණකදධිපතිවර දට 

ලඳද ින  ුතතුමන් කි ද ශේ ප තින් ශ ෝජ ද කර තිශඳ වද.  ැඳැන් 
සාංශ ෝ් වලදී එමාත කමිටු ුලවද තිශඳ වද; එ  අව ය  ැ ැ  
කි  වද. කවු: ඒක කශළේ? ඇන් ඒක කශළේ? අපි :න් වද 
සාංසා්ථදපිත ර ත වල audit and management කටුතතුම 

ශකශරන්ශන්, අායන්තර විුණකවන් කටුතතුම කරන්ශන් එමාත 
ර ත වල සාාදපතිවන්න්ශ  වුවමාත ද අනුව ඳව. ඔහුට විුණ  
 ද කළමාත දකරණ කමිටුව අක්රි  කරන් ්ත පුළුවන්, සාක්රි  

කරන් ්ත පුළුවන්; එන්ශන්  ැතුමව ඉන් ්ත පුළුවන්, එන් ්ත 
පුළුවන්.  ැඳැන්, අායන්තර විුණ  වදර්තදව 
විුණකදධිපතිවර දට ලඳදදීමාතට ශමාතමාත ප ශ්ත තිශඳ  ප්රතිපද:  

සාංශ ෝ් වලින් ුලවන්ශන්  ැතුමව තඳද ුන් වද  ේ ඒක 
වළකි වද. අන්  එතශකොට ර ත වල තිශඳ  විුණ   ද 
කළමාත දකරණ කමිටුව - Audit and Management Committee 

එක- ක්රි ද්තමාතක ශව වද වදශ මාත, විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමශේ අනු:ැනුමාත, උපශ:සා්, මාතඟ ශපන්වීමාත සා  
ඳලපෑමාත  ටශ්ත ර ත   විුණ    ද කළමාත දකරණ  
කරන්  අායන්තර විුණකවන් ඳැඳී ඉන් වද.  ු්ත, ශමාතමාත 

ප තින් එ  සිේ් ශවන්ශන්  ැ ැ, සාංශ ෝ්   මාතඟින් ඒ 
ශකො ටසා ුලවද තිශඳ වද. එ  ුැශලේශේ කවු: කි ද අපි :න්ශන් 
 ැ ැ. ප ්ත ශකටුේපශ්ත එ  තිශඳ වද,  ු්ත 

තුන් දන්ශසාේලද ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  සාංශ ෝ් වලින් එමාත 
ශකොටසා ුලවද තිශඳ වද. 

ඇතැේ ර ත වලට -විශ ේෂශ න්මාත රජ ට පවරදු්ත 

ර ත වලට සා  ීමති මාතත සාථ්දපිත කළ ර ත වලට- විුණ  
 ද කළමාත දකරණ කමිටුව් - Audit and Management 
Committee එක් - අ ව යන් කි ද ශමාතහි සාා න් ශව වද. ඒක 

කශළේ කවු: :න්ශන්  ැ ැ. ඒ ශප්ිබ අන්න් කර තිශඳන්ශන් ඇන් 
කි ද අපි :න්ශන්  ැ ැ. කදශ  වුවමාත දවට: ඒක කශළේ? ුන් 
විජ :දසා රදජප්ෂ අමාතදතයතුමමාතද :ැන් ශේ ුන් සාාදශේ ඉන් වද. 

රජ ට පවරදු්ත ර ත වල, ීමති මාතඟින් සා්ථදපිත කළ 
ර ත වල Audit and Management Committee එක 
පව්තවන්  පුළුවන්  ේ ඉඩ ශ:න්  කි ද අපි ඔඳතුමමාතදශුන් 
ඉල්ලද සිටි වද. 

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත ශපොඩි පැ ැිනලි කිරීමාත් කරන් :? 
 

ගු නය්දත ්මරවීර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මාතට ශපොඩි ශවලදවන් තිශඳන්ශන්, ු න් ඇමාතතිතුමමාති . කි න් . 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඒ පිිබඳාව ශේ සාාදශේ ඉිනරිප්ත වුණු 
කන්ණු අපි සාලකද ඳැදෙවද. ඔඳතුමමාතද කි න්ශන්,   සා  9 ශප්ිබ 

ුැ  ශන්:? 
 

ගු නය්දත ්මරවීර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔේ,   සා  9 ශප්ිබ ුැ න්. 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

 අපි එ  ි වැරැින කර වද, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ඒ 

ශකොටසා ඊ ට ඇතුමළ්ත කර වද. 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු නය්දත ්මරවීර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්, ුන් ඇමාතතිතුමමාති . ඔඳතුමමාතද ශේ පිිබඳාව 

ශසාො ද ඳල වද කි ද මාතමාත :න් වද. ඒ වදශ මාත, අායන්තර 

විුණකශ  වදර්තද විුණකදධිපතිට ඉිනරිප්ත කළ ුතතුම කි   
කදරණ ්ත අන්න් තිශඳ වද. ප ්ත ශකටුේපශ්ත එ  තිශඳ වද, 

 ු්ත සාංශ ෝ් වලදී එ  අන්න් කර තිශඳ වද. අායන්තර 

විුණකශ  වදර්තද විුණකදධිපතිට ඉිනරිප්ත කිරීමාත 
සාංශ ෝ් වලින්  ව්තවද තිශඳ වද.  එ  තිශඳන්ශන් 41ව  

වුන්තිශේන්. පුළුවන්  ේ, ඒ කදරණ ්ත තිශඳන්   රින් . ඒක 
ඉතදමාත වැ:ු්ත. එතශකොට ශේ ප ශ්ත මාතසා් ටික ශ ොාට පිශර වද 

ුන් අමාතදතයතුමමාති . 

 ශමාතන්  ශේ කදරණ  ශකශරහි්ත මාතමාත විශ ේෂ අව්ද  ් 

ශ ොු කරන්  කැමාතැතින්.ු න් විජ :දසා රදජප්ෂ අමාතදතයතුමමාති , 

ඔඳතුමමාතද උු්ත ශකශ ්; රජශේ ීමතිඥවරශ ්. ශේ ප තින්ව්ත 
රවරණ  ශ ොවුණු අශප් රශේ සාථ්ද  ් පිිබඳාව :ැන් මාතශ  

අව්ද   ශ ොු කර වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි 
කවුන්්ත :න් වද, රදජගිරිශේ ජ සිං  ශුොඩ ැඟිල්ල කෘෂිකර්මාත 

අමාතදතයදං   සාා ද ඳේ:ට ු්ත ඳව. එ  ඳේ:ට ුැීමශේ 

ක්රි දවලිශේදී, ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද සා  අමාතදතයදං  
ශල්කේවර ද අමාතතලද විුණකදධිපතිවර ද ඉතද පැ ැිනලිව 

කි  වද, ශේ ුනුශ:නුව වි්්ෂණය ලී  ැ ැ  කි ද.  "ඔඳට 
රජමාතල්ව්තත ප්රශේ ශේ අ්කර ක පමාතණ -මූලදසා දූපඪ ුන් 

මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  මාතතකශේ  ැටි ට එමාත ඉඩශේ වි දල්තව  
අ්කර ් පමාතණ ශව වද.-  ඉඩමාත් තිශඳ වද, එමාත ඉඩශේ ඔඳට 

ශුොඩ ැඟිල්ල් තැි    ැකින්, එශසාේ තැීමමාතට පුළුවන්කමාත් 

තිිල දී අධික මිල ුණ කට ජ සිං  ශුොඩ ැඟිල්ල ුන්  එපද, 
එ  වි්්ෂණය ලී ුනුශ:නුව් ශ ොශේ" කි ද  

විුණකදධිපතිවර ද කි  වද.  ශමාතොක: ශවන්ශන්? 
විුණකදධිපතිවර දට ඇහුේකන් දීලද, ඒ ුනුශ:නුව 

 ව්තව වද:? එ   ව්තවන්ශන්  ැ ැ. එ   ැවැ්තතුමශේ  ැති 
වුණදමාත විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව ඊට වින්ේ්ව  ඩු 

  වද:?  ඩු  න් ්ත ඳැ ැ. ඒ ශුොඩ ැඟිල්ලට මාතදසා කට 

න්පි ල් ශ:ශකෝටි විසි ල්ෂ ් ශුවමින් ඉන් වද; තවමාත්ත 
ශුවමින් ඉන් වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික 

විුණ  ප තිනු්ත ශේකට උ්තතර ්  ැ ැ. ුන් විජ :දසා 
රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාති , ශ ෝජ දව් කරන් . අ ව් ද ගි දට 

පසාශ්සාේ ඌ ගි  විධි  ශ ො න්  තමාතන් ශවලද තිශඳන්ශන්. එශ මාත 

ශවන්  කලින්; ශේ ුනුශ:නුව වි්්ෂණය ලී  ැති ඳව කි ද 
තිිල දී්ත, අඩු ුණශන් ුනුශ:නුව  ව්තවද ුන්  ඳැරි වුණද. ශේ, 

ජ තදවශ  ඳදු ු:ල්. කෘෂිකර්මාත අමාතදතයදං    ශකෝටි ුණි න් 
 දසා්ති කළද.  රි  ේ ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද ශේවදට 

වුකි න්  ඕ ෑ; ඔහුට අධිාදර ප වන්  ඕ ෑ. ශේ ුනුශ:නුව 
වි්්ෂණය ලි ුනුශ:නුව් ශ ොශවන් කි ලද කි ද තිිල දී්ත එ  

සිදු කළද. "ශේ ශුොඩ ැඟිල්ල ුන්  එපද, ශමාතහි වර්ු අඩි කට 

ශුව  ු:ල වැඩින්, තමාතන්ට ඉඩමාත් තිශඳ වද, ඒ ඉඩශේ 
ශුොඩ ැඟිල්ල්  :න්  පුළුවන්, ඒ ි සාද ශේ විධි ට න්පි ල් 

ිලලි   ුණි න් වි ද  කරන්  එපද" කි ද විුණකදධිපතිවර ද 
කි ද තිශ ේින්ත, ශුොඩ ැඟිල්ල් ුන් වද. එශ මාත අරශු , ඳදු 

ශුව  ජ තදවශ  අරු:ල්වලට සා ු   අපරද් ් කර වද. 

තවමාත ඒකට උ්තතර ්  ැ ැ. ඒ ි සාද, ශේ විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත අ: සාේමාතත වුණදට පසා්ශසාේ පළුවැි  අධිාදර  

ශුවන්  ඕ ෑ පුේුල ද ඒ ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි දන් කි ද 
මාතද හිත වද. ජ දධිපතිතුමමාතද තමාතන් ඒ ශල්කේතුමමාතද ප්ත කර 

තිශඳන්ශන්. ජ දධිපතිතුමමාතදට තමාතන් ප්ර්ද  ුණන් දීශේ 
ි ල්දරින්ට අධිාදර පැ වීශේ වුකීමාත පැවරී තිශඳන්ශන්. 

ජ දධිපතිවර ද ඔහුට ශේ අධිාදර  ප වන්: කි ද අපට ප්ර ්  ් 

තිශඳ වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , එ  පැ වි  ුතතුමන්. 

ශමාතොක:, ශේවද ඳදු ශුව  ජ තදවශ  ු:ල්. තුමන්ශේල කන්  

විධි ්  ැතුමව මිි සුන් හිඟමාත ට ප්තශවලද ඉන් වද; ශඳශ ්ත 
 ැතිව :න්ශවෝ ඉසාප්ිරිතදලවල ඇාන් උඩ ශවවුල ශවවුලද 

ඉන් වද;  අහිංසාක :න්වන් ශපොත පත, පෑ  පැන්සාල ුන්  

විධි ්  ැතිව ඉන් වද. ශේ වැසිකිිබ ්  ැති ඉසාශ්කෝල 
තිශඳ  රට්; පදසාල්  ද ුතතුම ව ශසාේ :න්වන් 45 ,111් සිටි ්ත, 

ඒ සි දෙ :න්වන් පදසාල් ශ ො   රට්.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ක කදල ් 
තිශඳ වද. 

 
ගු නය්දත ්මරවීර මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ශ ොාන්. 

එශ ේ රශේ තමාතන් ශේ මාත ජ  ු:ල් කදඳදසිි  ද කරන්ශන්. 

එමාත ි සාද ශේ ජදතික විුණ  ප තින් ඔඳතුමමාතන්ලද ර:ර්  ් 

ශ:න් . මාත ජ  අරු:ල්වලට වුකිව ුතතුම කෘෂිකර්මාත 
අමාතදතයදං ශේ ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි දට අධිාදර ප වද 

තුන් දන්ශසාේලද ශේශ් සාමාතදරේාක පි වර ති න්  කි ද අපි 
ශේ ශවලදශේ ශ ෝජ ද කර වද. 

 මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අවසාද  ව ශ න් මාතමාත ශේ 
කදරණ ්ත කි න්  ඕ ෑ. " න්පි ල් ල්ෂ ්" කි ද ශමාතමාත 

ප තින් :ඩ ් ප ව වද ශන්. ශේ ුැ  මාතන්ත්රීවන් කිහිප 

ශ:ශ ් කථද කරන්  ඇති. ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ 
ඇමාතතිතුමමාති , න්පි ල් ල්ෂශේ ශේ :ඩ  න්පි ල් පන්: සාට අඩු 

කර තිශඳ වද. :ඩ  න්පි ල් පන්: සාට අඩු කිරීමාතට ඔඳතුමමාතද 

එකඟන්:? අශන්! මාතශ සාත්්රද්ත අධිකරණශේ  ඩුව් පවරන් මාත -
:ඩ ් ුැසීමාත :්වද වූ  ඩු ක්රි දවලි ටමාත- රදජය ු:ල් න්පි ල් 

ල්ෂ තුම   තර් වි :ේ ශව වද. ඒ ඳදු ශුව  ජ තදවශ  
ු:ල්.  ැඳැන්, ු න්ශන් න්පි ල් 5,111ක :ඩ ්. එහි 

ුත්තිසා ුතාදව  ශමාතොක්:? ඒක: අපට ඕ ෑ කර  නූත  
විුණ  ? ඒක ශ ොශවන්, ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ අමාතදතයතුමමාති .  

ඔඳතුමමාතද ශේ කදරණ  පිිබඳාව ඳැරෑන්ේ ශලසා කල්ප ද කරන් 

කි ද මාතද හිත වද.  ු්ත ඔඳතුමමාතදට කරන්  ශ: ්  ැතුමව ඇති. 
කදශ  වුවමාත දවට:, ශකොන් ත්කඩි ද: ශේක වැළැ්වූශේ? ශේ, 

"න්පි ල් ල්ෂ ්" කි   ව්  ප තින් ුැශලේශේ ශකොන් 
ත්කඩි ද: කි ද අපි අ  වද. 

අපි පිිබුන් වද ශේ ප ්ත ශකටුේපත ප්රුතිය ලී පි වර් 
කි ලද. ශේක ප්රුතය ලී පි වර් ශවන්ශන් ශව  ශමාතොක්ව්ත 

ි සාද ශ ොශවන්, විුණ  ශසාේවද ශකොමිසාමාත් පිහිටු වීමාත ි සාන්. 

ලදංකී  සාමාතදජ  විලි න්:දශවන් ශපිබලද ශපිබලද ිලහි කර  ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපත කි   :න්වද අඩු ඳරැති :න්ශව්. ඒ 

අඩු ඳරැති :න්වදශ  පද: ශ:ක  රි ට ශකිබන් කරලද, අ්ත පද 
 :ලද,   ශේ ු්කමාත ඇරලද, කන් ශපති ශකිබන් කරලද ුැීමමාත 

ශේ උ්තතරීතර පදර්ලිශේන්තුමශේ ශ ට :වශසාේ වුකීමාත් ශව වද. 

ඒ වුකීමාත අපි  ැශමාතෝමාත ඉෂ්ට කරු. ඒ වුකීමාත ඉෂ්ට කරලද ශේ 
රශේ ඳදු ශුව  ජ තදවශ  අරු:ල් අරපිරිමාතැසා්ශමාතන් 

පව්තවදශු   දමාතට්ත,  දසා්තිශ න් ූරෂණශ න් වං්දශවන් 
ශතොරව පව්තවදශු   දමාතට්ත  රටට වු කි   ජ තදවට වු 

කි   ජ තදවශ  සාේප්ත රර්ෂද කර  අප  ැමාත කටුතතුම 
කරු. ඒ සාේප්ත කදඳදසිි  ද කර  කවුන් වුණ්ත තරදතිරමාත 
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ශ ොඳලද ඒවදට වින්ේ්ව ි සි ීමති ක්රි දමාතදර්ු ුන් ට පුළුවන් 

 ්තිමාත්ත විුණ කරණ ් ශේ රටට  ඳුන්වද දීශේ කදර්  ට  
පදර්ලිශේන්තුමව :ද ක ශවු,  ද ක්තව  ශ:ු. ඒ ශවනුශවන් ශේ 

ප ්ත ශකටුේපත ශු  ඒමාතට කැප වුණු සි දෙ ශ: දට අශප් 

ර්දර  හිසා  මාතද පු: කරමින්, මාතද  වති වද මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති . ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ුන් මාත න්ත ිනසාද ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 
5ක කදල ් තිශඳ වද. 

 

[අ.ාද. 0.5 ] 
 

ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අවසාථ්දව ලඳදදීමාත 

සාේඳන්්ශ න් මාතමාත ප්රථමාතශ න්මාත ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශව වද. 
ජදතික විුණ  ප තට රජශේ ි ල්දරීන් වදශ මාත ූරෂණ ට සා  
වං්දවට කැමාතැති ශේ පදල ඥශ ෝ ුලින්මාත වින්ේ් වුණද. 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත මාතත් කරන් ට කැමාතැතින් 

8994දී එ්සා්ත ජදතික ප්ෂ රණ්ඩුශවනු්ත ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
ශු  එන් ට උ්තසාද  කළද. ඒ වදශ මාත අශප්  ද ක, වර්තමාතද  
අග්රදමාතදතය ු න් රි ල් විරමාතසිං  මාතැතිතුමමාතද 0110දී ශේ වදශ  ප ්ත 

ශකටුේපත් පදර්ලිශේන්තුමශේදී සාේමාතත කර ුැීමමාතට උ්තසාද  
කළද.  ු්ත, 0110 - 0114 එ්සා්ත ජදතික ප්ෂ රණ්ඩුශවන් 
පසුව කිසිමාත රදජය  ද කශ ්,  දන්කදව් ශ ෝ අුමාතැතිවරශ ් 

ශේ වදශ  ප ්ත ශකටුේපත් සාේමාතත කර ුැීමමාතට උ්තසාද  
:ැන්ශේ  ැ ැ.    පදල  රණ්ඩුව ඳල ට ඇවිල්ලද අවුන්දු 
තුම ක කදල ් ුත ශවලද තිබුණ්ත, ුන් රි ල් විරමාතසිං  

මාතැතිතුමමාතද අ: ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත 
කරලද තිශඳ වද. අපි ශේ ප ්ත ශකටුේපත ු ැ  කදරක සාාදවලදී 
සාදකච්ඡද කරලද තිශඳ වද. එහිදී අපි විශ ේෂශ න්මාත 
විුණකදධිපතිවර දශුන් අ පු ප්ර ්  ් තමාතන්, ශේ ප ත  ර ද 

එතුමමාතද ඳලදශපොශරෝතතුම ශව  ශේවල් ක්රි ද්තමාතක ශව වද:,  ැේ: 
කි   එක. එවිට එතුමමාතද අපට පැවසුශේ, "රරේා ්  ැටි ට ශේ 
ප ත ශ ොාන්. පදර්ලිශේන්තුමශේ සි දෙමාත ශේ පදල  ප්ෂ 

 ද ක න් එකතුමශවලද ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කරන් ට 
ඕ ෑ. ඒ විධි ට ශේ: කින් ශතොරව ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත 
කර ු්තතදමාත ශේ  ර ද ජ තදවට්ත, රණ්ඩුවට්ත, රශේ 

අ දුත ට්ත විශ ේෂ වටි දකමාත් ලැශඳ වද." කි ද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත ශේ අවසා්ථදශේදී මාතත් 
කළ ුතතුම කදරණද කිහිප ්මාත තිශඳ වද. 0185දී අශප් රණ්ඩුව 

ඳල ට පැමිණි  පසුව 89ශවි  රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද සාංශ ෝ්   
ඉිනරිප්ත කළද. ඒ වදශ මාත ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ 
පිිබඳා ප ත සාේමාතත කළද, රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද 

 ඳුන්වද දුන් ද. ඒ රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද රමාත  අ: ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ සාදර්ථක අන්:මින් ක්රි ද්තමාතක ශව වද. අපි ඒ 
කදරක සාාදවල සාාදපති ධුර විප්ෂශේ මාතන්ත්රීවන්න්ට ලඳද දීලද 
තිශඳ වද. ුන් රි ල් විරමාතසිං  මාතැතිතුමමාතද ුැ  අ දුතශේදී 

කථද කර  විට, එතුමමාතදශ  legacy ු ැ  කථද කර  විට ශතොරතුමන් 
:ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේදී 
සාේමාතත කර ුැීමමාතට කටුතතුම කිරීමාත ුැ  අශප් මිි සා්සු, ශේ රශේ 

ජ තදව එතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශවන්. ඒ වදශ මාත මාතමාත ශේ සාාදව 
:ැනුව්ත කරන් ට අව යන්, 018  සාැප්තැේඳර් මාතදසාශේ 87ශවි  
:ද ඉාන් අපි "EvalColombo" කි ලද විශ ේෂ සාේමාතන්ත්රණ ් 

පව්තව  ඳව. ඒ සාේමාතන්ත්රණ ට රටවල් 811ක පමාතණ 

මාතන්ත්රීවන්න් ලංකදවට එ වද. කැිල ේ මාතණ්ඩල   මරණ ් 

ු්තතද ඒ සාේමාතන්ත්රණ ට සාති ශ:කකට පමාතණ ශපර  ැමාත 
අමාතදතයදං  කමාත evaluation  පිිබඳාව  ේකිසි ි ල්දරි කු ප්ත 
කරලද, ඒ වැඩ කටුතතුම කරන් ට අව යන් කි ලද. ඒක්ත මාතමාත ශේ 
සාාදවට මාතමාත මාතත් කරලද ශ: වද. 

තිරසාර සාංවර්්  වයදපෘති පිිබඳාව්ත මාතමාත ශේ සාාදවට ඉතද 
ශකටිශ න් :ැනුේ ශ:න්  කැමාතැතින්. ශමාතොක:, ඒක්ත ුන් 
අග්රදමාතදතය රි ල් විරමාතසිං  මාතැතිතුමමාතදශ   ද ක්තවශ න් තමාතන් 

ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳන්ශන්. අපි  ැශමාතෝමාත ශේ පදල  ප්ෂවල 
සාදමාතදජික න්  ැටි ට  ේකිසි කදල ් රණ්ඩු ඳලශේ ඉන්  ඳව 
:න් වද. අශ ් කදලවලදී අපි විප්ෂශේ ඉන් වද.  ැඳැන්, 

රශේ අ දුත  ශවනුශවන් ඉතිරි ශවන්ශන් ශේ අවුන්දු තුම  මාතදර 
තුමළ එ්සා්ත ජදතික ප්ෂ  ප්රුඛ් ශේ රණ්ඩුශවන් 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමළදී සාේමාතත කර ුන් ද ප ්ත පමාතණන් කි   

එක ශේ ුන් සාාදවට මාතත් කරමින් මාතට කදල  ලඳදදීමාත 
සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශව වද. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  සාේපූර්ණ කථදශේ ඉතිරි ශකොටසා  ැන්සාදේ 

වදර්තදවට ඇතුමළ්ත කිරීමාත සාා ද ්භාගත* කර වද. 
 
්භාවම්්ය මත තබන ලා  කථාවේ ඉිනරි වකො ්: 
சபொபீடத்தில் லவக்கப்பட்ட உலரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

ඳල ට ප්ත ව  රණ්ඩුශේ මාතැති ඇමාතතිවන්, රදජය ි ල්දරින් විසින් කර  

රදජය වි :ේ පිිබඳා ගිණුේ පරී්ෂදශකොට ි වැරැින ශතොරතුමන් රටට ශ ිබකිරීමාත 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ  ද විුණකදධින්ශ  කදර්  න්. 

ජ තදවශ  ු:ල් ුලය වි  ් ඇතිව වි :ේ කළ ුතතුම . වදර්ෂිකව අ  වැ  

හිඟ  -පරතර - වැඩි ව  රටක දුප්ප්තකමාත :රිද්රතදව වැඩි ශ්රී ලංකදශේ ඳදු 

ර:ද ේ  ද විශේ වලින් ලැශඳ  ු:ල් වි :ේ කිරීමාත සිදුවී ඇ්තශ්ත ුලය 

වි  ් ශ ොමාතැතිවන්. ශඳොර ිනශේ මාතදළු ඳදන් ද වදශ  ශමාතමාත ු:ල් 

ජදතයන්තර  පිිබු්ත ුලය වි  ් ශ ොමාතැතිව වි :ේ කිරීමාත ි සාද වැඩි ව  
දුප්ප්තකශේ :ර් ක මාතකද :ැමීශේ ප්ර්ද  රශමාතෝපද කට ව්තමාතන් රජ  පි වර 

ශු  තිබීමාත ප්ර ංසාද කළ ුතතුම . විුණ  ප ත් ශ ොමාතැති ශ්රී ලංකදශේ ඉව් 

ඳව් ශ ොමාතැතිව සිදු ව  ුලය වං්දවන් වළකදලීමාත ශමාතමාත ප ශ්ත 

අශප්්ෂදවන්. විුණකදධිපතිශ  කදර්  සාදර්ථක වන්ශන් රණ්ඩුරමාත 

වයවස්ාථදශවන් ඔහුශ  ස්ාවදධී ්තව  රර්ෂදශකොට ඇති රකදර ටන්. 

රණ්ඩුරමාත වයවස්ාථදශේ 894.(8) අනු වයවස්ාථදශවන් රණ්ඩුශේ සි දෙ 
ර ත වල ගිණුේ කටුතතුම විුණකදධිපතිවර ද විසින් සිදු කළ ුතතුම  

 නුශවන් සාා න් වුව්ත, අංක 894.(0) අනු වයවස්ාථදශවන් අ:දළ රදජය 

සාංස්ාථද, ශවළා වයදපදර, ශව ්ත වයදපදර අමාතදතයදං   ාදර ඇමාතතිවර දශ  

ුලය පදල  ට  ට්තශකොට තිබීමාත පරස්ාපර  ද වං්ද ූරෂණවලට ඉඩ සාලසාද 

තිශඳ වද. ශේ ි සාද ුලය වං්දවන් සිදු ශව වද. ශසාොන්න් ිලහි කර , 

ශසාොන්න් රකි  ශ්ෞර ශේ පදල ඥ න් රජ කර  ශ්ෞර ශේ පදල  

සාංස්ාකෘති ් ශ්රී ලංකදව තුමළ ුල් ඳැසා ශු  ඇ්තශ්ත ශඳලහී  විුණකදධිපති 
ධුර සාහිත රණ්ඩුරමාත වයවස්ාථද ි සාද . 894  ශ්රී ලංකදව එංුලන්තශ න් 

ි : ස්ා ව  විට රට ශ:වැි  වූශේ රසි දශේ ජපද  ට පමාතණි. සිංුප්පූන් රදජය 

 ද ක ද ප්රකද  කශළේ සිංුප්පූන්ව ලංකදව් කර  ඳව . එ ට ශ ේතුම වී 

තිබුශණ් විුණකදධිපතිශ  ඳලශේ ප්රමාතදණ න්. එශ ්ත අ: ශ්රී ලංකදව :ැඩි ුලය 

අර්බු: කට ුහුණදී සිටි වද.  

පසුගි  රදජය අවධිශේ ුලය පදල  ශ ොතිබුණු ි සාද ුලය වං්ද ූරෂණ 
රදශි ් සිදුවී තිශඳ වද. එශමාතන්මාත, ඒවද ුැ  ි සි පි වර් ුැීමමාත අසීන් වී 

තිශඳ වද. පැවැති ීමතිවල දුර්වලතද ි සාද ඳ ්, ලේජදව්  ැතිව ුලය 

වං්දවන් සිදු කර තිශඳ වද. එ ට ශ ේතුම වූශේ විුණ  කදර් ශේ පැවැති 

දුර්වලතදවන්. ඒ ි සාද රට ඉිනරි ට ශු   න්  ශේ විුණ  ප ත ව ද 

සාේමාතත කළ ුතතුමන්. 

 ේඳන්ශතොට වරද  විුණ  ට  ට්ත මූලය පදල  ් තිබුශණ්  ැත. 
ශිරදි  ඳණ්ඩදර ද ක අුවිි සුන්වරි ට සි  ත තුමශරන් ඉව්තවීමාතට සිදු 

වුශණ් ිනවි ැඟුමාත ප ශ්ත ුලය පදල   සුර්ෂිත කිරීමාතට පි වර ුැීමමාත 

ි සාද .  විශේ  ණ  ශුවීමාත වදශ මාත අ: රටට ඉසිලි  ශ ො ැකි ඳර් වී 

තිශඳන්ශන් රදජය ර ත   ද සාංස්ාථද අධික ශලසා පදඩු ලැබීමාත්ත, එමාත ර ත  

 ඩ්තතුම කිරීමාතට ාදණ්ඩදුදරශ න් ු:ල් ශ :වීමාතට සිදුවීමාත්ත ි සාද . රදජය 

ි ල්දරින්ශ  අවධිමාත්ත ුලය ක්රි දකදරකේ සිදුවීමාත. රදජය  ද කන්න් 
හිරිකිත ්  ැතිව රජශේ ු:ල් තමාතදට සාේඳන්් ගිණුේවලට ලඳද ුැීමමාත. 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

සිරිලි  සාවි , ශ ොවුන් ඳලකද , ශ ල්පින්  ේඳන්ශතොට ගිණුමාත, එල්ටීටීඊ 

එශකන් ලඳද ු්ත ු:ල්  ද රන් ාදණ්ඩ. ශේවද රශේ ජ තදවශ  දුප්ප්තකමාත 
තුමරන් කිරීමාතට ශ ින  ුතතුමව තිබුණද. ශමාතමාත ශ්ෞර පදල   ි සාද රට 

ඳංශකොශලෝත වුණද. "වැට්ත, ි  ර්ත ශුො ේ කද  ේ කදට පවසාේ :"    

ප්රකද   වදශ  ුලය සුර්ෂණ ප්රතිප්තති ්  ද ඳල ් ශ ොමාතැතිකමාත ශමාතමාත 

ු:ල් වං්දවලට ශ ේතුම වුණද. ශමාතමාත ප ත එමාත ූරෂණ වං්දවලට වැට ඳැඳීමාත් 

ශව වද. 

රදජය ර ත වල, ශ:පදර්තශේන්තුමවල අ ථද පදල   රශේ ු:ල් හිඟ ට 
ඳලපද වද. ි මාත් ශ ොමාතැතිව සිදු ව  වැඩ වර්ජ  ි සාද සිදු ව  ර:ද ේ 

අහිමිවී  දමාත ශකොපමාතණ :? ශේ ි සාද රට්ත, ජ තදව්ත අන්ත අුද් කට ඇ: 

වැශට වද. එශ ්ත ශේ පිිබඳා ශසාො   විුණ  රමාතශේ: ්  ැ ැ. ශමාතමාත 

විුණ  ප තින් රදජය පදල  ්ත, ුලය පදල  ්ත, රශේ සාංවර්්  ්ත 

සුර්ෂිත වි  ුතතුමන්. තන්ණ මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න් රශේ අ දුත පරපුර 

ුැ  හිත  ශේ පදල ඥශ ් ව ශ න් අශප් වුකීමාත ශේ රට ිනුතණු 
කරන් ට ප්ර්ද  රර්ෂණ පි වර් ව ශ න් ශේ විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 

සාේමාතත කිරීමාතන්. විුණ  ප තක අව යතදව ඇති වූශේ 0114 වසාශර්දී 

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ුලය  ද පරිපදල ශේ ස්ාවදධී ්තව  

රර්ෂද කිරීමාතට විුණ ශේදී ශ ිබ ව  අප්රමාතදණ වං්ද, ූරෂණ, අරමිකතද 

සාා ද පිිබ ේ ශ දීමාතට . එශ ්ත, ශේ ව ශත් එමාත අව යතදව ඉටු කර 

ුැීමමාතට  ැකි වුශණ්  ැ ැ.  

පසුගි  පදල  සාමාතශේ ුලය පදල  සුර්ෂිතතදව රර්ෂද කර වද ති ද 
 න්තේ ශ ෝ ුලය පදල   සාා ද රැකවරණ  ලඳද දුන් රදජය ශසාේවද සා  

අධිකරණ ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාද පවද විසුන්වද  ැරි ද. ුලය පදල  ට තිබූ 

රර්ෂිත ඳැමි ිලා ශ ළුවද. අ්තතශ ෝමාතතික ශලසා ුලය සාංස්ාකෘති ් 

ි ර්මාතදණ  කර ු්තතද. ශේ ි සාද විශේ  ණ වලින් ි සි සාංවර්්  ් වුශණ් 

 ැ ැ. 0117 පැවැති එ්සා්ත ජද මන්ශ  උ්තතරීතර විුණ  ර ත  පිිබඳා 

ජදතයන්තර සාේමාතන්ත්රණශේදී "ශමාත්සිශකෝ ප්රකද   " තුමිබන් විුණ  
ර ත වල සා්වදධී ්තව  රර්ෂද කිරීමාතට විධිවි්ද  සාැකසුවද. ශ්රී ලංකදශේ 

ජදතයන්තර ර්දර  ද රට තුමළ ක්රි ද්තමාතක කළ ුතතුම ුලය රර්ෂණ රමාත 

ක්රි ද්තමාතක ශ ොකළ ි සාද විශේ  රටවල්  ද ුලය ර ත  අප රට ුැ  තිබූ 

වි ්වදසා  කඩ වුණද. ඒ ි සාද අවදසි ශඳොශ ොමාත ් සිදු වුණද. විශේ  ණ  මාතත 

රැශා  රට් ව ශ න්, ිනුතණු වි   ැකි ශාෞතික සාේප්ත සුලා රට් 

ව ශ න්, කුසාලතද පූර්ණ ජ තදව් සිටි  රට් ව ශ න් ශ්රී ලංකදව වැටී 
තිශඳ  රර්ිකක අුද්ශ න් ශුොඩ ුැීමමාත සාා ද ශමාතමාත විුණ  ප ත ඉව ල් 

කර ුැීමමාත,    පදල ශේ තිරසාර සාංකල්ප  මාතල්පල ුැන්වීමාතට්ත ශමාතමාත ප ත 

ප්රශ ෝජ ව්ත ශව වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්. මීළඟට, ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද කථද 
කරන් . 

 
[අ .ාද. 3.13] 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 ශමාතෝ බුේ්ද !  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත පිිබඳාව ව්  සාව්ල්ප ් කථද කරන්  ලැබීමාත ුැ  

මාතමාත සාන්ශතෝෂ ශව වද. ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද්ත ශේ 
ුන් සාාදශේ සිටි  ි සාද මාතද ප ්ත ශකටුේපශ්ත සාංශ ෝ්  
පිිබඳාව්ත කි න්  ඕ ෑ. ශමාතොක:, ශමාතහි  ේ  ේ සාංශ ෝ්  

Committee Stage එශ් සාංශ ෝ්   කරන්  ඳැරි ි සාද 
ඔඳතුමමාතදශ  අව්ද   ඒ ශකශරහි ශ ොු කරවන්  පුළුවන් 
වුශණෝත ශ ොාන් කි ලද හිතුමණද. ජදතික විුණ  ප ්ත 

ශකටුේපත අ: ින  පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කිරීමාතට  ැකිවීමාත 
පිිබඳාව ප්රථමාතශ න්මාත අපි රට්  ැටි ට සාන්ශතෝෂ ශවන්  ඕ ෑ. 
ශමාතොක:, මීට අවුන්දු එක මාතදරකට විතර කලින් විුණකදධිපතිතුමමාතද 

මාතද්ය සාදකච්ඡදව් ති ලද කිේවද, ":ැන් අවසා්ථද 00කදී ශේ 

සාංශ ෝ්  කළද. තවමාත ශේක රශේ  ැ ැ. ි ශ ෝජය 
විුණකදධිපතිවන් 85 ශ:ශ ් ප්ත කරන්  ඕ ෑ.  ු්ත, 
එ්ශක න් ඉන්ශන්. ශඳොශ ොමාත අමාතදන්ශවන් තමාතන් ශේ කර්තවය 
කරන්ශන්." කි ලද. ශමාතොක:, සාව්දධී  ශකොමිසාමාත්  ැදු දට පසු 

ශමාතමාත ප ත  ැතිව ක්රි ද්තමාතක කරන්   ේ  ේ ඳද්දවන් තිබුණද. 
එමාත ි සාද ප්රමාතද: වී ශ ෝ ශ ොා වැඩ් රටට කිරීමාත ුැ  අපි 
 ැශමාතෝමාත සාන්ශතෝෂ ශවන්  ඕ ෑ.  ු්ත, ශමාත  සාේපූර්ණ ශවච්් 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත් කි ලද අපට :ැ ට එකඟ 
ශවන්  පුළුවන්කමාත්  ැ ැ. ඒ ශකශසාේ ශවත්ත, Transparency 
International ර ත   විසින් විග්ර  ් කරලද තිශඳ  ි සාද්ත, 

ඒ වදර්තදශේ තිශඳ   ේ  ේ ශ ෝජ ද ඔඳතුමමාතදට ලැිලලද ඇති. 
ඒවද සි ල්ල වදශ  සාංශ ෝ්   ශව වද  ේ ශ ොාන්.  ු්ත, 
එහි කන්ණු කිහිප ් ශකශරහි ඔඳතුමමාතදශ  අව්ද   ශ ොු 

කරවන්  කැමාතැතින්. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 7. (4) 
(8) ව  උපවුන්තිශේ ශමාතශ මාත සාා න් ශව වද  

 "... විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් ඳල  පවර  ල: ශව ්ත  ේ 

තැ ැ්තතකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටීමාත සාා ද එමාත, විෂ   පිිබඳා මාත ද :ැනුමාත් 

ඇති ශව ්ත තැ ැ්තතකු  ේ කරනු ලැිල   ැකි  ."  

  ු්ත මාතමාත හිත වද, ඒක ඔහුශ  අනු:ැනුමාත ඇතිව තමාතන් 
ශව සා් ශවන්  ඕ ෑ කි ලද. මාතශ  කථදවට ශවලදව මාතින ි සාද 
පුළුවන්  ේ අ:  ැන්:ෑවට ඉසාශ්සාල්ලද ශේ ශ ෝජ ද  ැවත 

ඉිනරිප්ත කරන්  ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. ුන් ඇමාතතිතුමමාති , 
අවසා්ථදව් තිබුශණෝත ඒ ශව සාක්ේ කරන් .  

ඒ වදශ මාත, ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 03. (81) උප 

වුන්තිශේ ශමාතශ මාත සාා න් ශව වද   

"ශේ ප ශ්ත IV ව  ශකොටශසාේ කදර්  සාා ද, විුණ   කරනු ලඳ  

රස්ාිකතයශේ ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දර ද විසින් ශව ්ත  ේ ලිිතත 

ීමති කට පට ැි ව සිදුකර  ල: ුනුශ:නුවක දී වං්දව, 
ශ ොසාැලකිලිමාත්තකමාත, සාදව:ය පරි රණ  ශ ෝ ූරෂණ  ශ ේතුමශවන්  ේ 

ඌ තදව් ශ ෝ පදඩුව් ඇති කිරීමාතට ශ ේතුම වී ඇ්ත ේ ශ ෝ ඒ සාා ද 

සාේඳන්් වී ඇති ඳව විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදව විසින්  ඳු දු්ත 

අවස්ාථදවක දී, ජ දධිපතිවර ද විසින්, 89 ව  වුන්තිශේ (3) (ඉ) (ii) 

උපවුන්තිශේ :්වද ඇති ු:ල, එමාත විුණ   කරනු ලඳ  රස්ාිකතයශේ 

ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්ර දශුන් අ  කර ුනු ලැිල  ුතතුම  ."  

ඒශක්ත සාංශ ෝ්  ් ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. 

විුණකදධිපතිතුමමාතදට එතැ දී කටුතතුම කිරීශේ  ැකි දව්  ැති 

ශව  ි සාද එතුමමාතද  ැතිව එ  සා ාදගී කරුත ුතතුමන් කි   එකන් 
කි න්ශන්. ඒ වදශ මාත, ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත 03. 

(81) උප වුන්ති ට ප ත සාා න් ශකොටසා එකතුම කරන්  
කි ලද්ත ඉල්ලද සිටි වද. "01 වුන්ති   ටශ්ත ඌ තදව ට 

ශ ෝ පදඩුවට වු කිවුතතුම තැ ැ්තශතකුට ාදවිත කළ  ැකි 
අභි ද්  ද රමාතශේ:  03. (81) (i) වුන්ති   ටශ්ත අධිාදර 

පැ වීමාතකට ල්ව  ප්ර්ද  ුණන්දීශේ ි ල්රශ කුට : අ:දළ 

ශේ"    සාංශ ෝ්   එකතුම ශවන් කි ලද අපි ඳලදශපොශරෝතතුම 
ශව වද. ශේ සාංශ ෝ්  ්ත මාතමාත ඔඳතුමමාතදට ඉිනරිප්ත කර වද. 06. 

(8) උප වුන්ති ට්ත ඇතුමළ්ත වි  ුතතුමන්, "03. (81) (ii) වුන්ති  
 ටශ්ත කදර්  ට සා ාදගී ශ ොවී ි : සා් වූ විට, පැමිණ සිටි  

සාදමාතදජික න් අතරින් ශතෝරදුනු ලඳ  සාදමාතදජික කු විසින් 

රැසා්වීශේ ු ලසු  :ැරි  ුතතුම  ." කි   එක.  

කදරක සාාද අවසා්ථදව්  ැති ි සාද මාතමාත ශේ අවසා්ථදශේදී  ශේ 

සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කර වද.  

ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපශ්ත 40. (8) (ර) හි ශමාතශසාේ සාා න් 

ව වද  

1477 1478 

[ුන් මාත න්ත ිනසාද ද ක මාත තද] 
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"විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් ඳල  පවර  ල:  ේ තැ ැ්තතකු 

ඉිනරිශේ ශපීම සිටි  ශලසා ඉල්ලද සිටිනු ලැබූ විට එශසාේ ශපීම සිටීමාත 

ප්රති්ශෂේප කර  ශ ෝ එමාත විෂ  පිිබඳා මාත ද අවශඳෝ් ් ඇති 

තැ ැ්තතකු  ේ කිරීමාතට අශපොශ ොසා්ත ව ;" 

ඒ සාංශ ෝ්   සාේඳන්්ශ න් අපි ශමාතශසාේ කි  වද. 
සාදමාතද යශ න් ශකශ කුට එන්  ඳැරි  ේ, ශව ්ත ශකශ කු 
ඉිනරිප්ත කිරීශේ අන්ති ් තිශඳන්  ඕ ෑ. එහිදී "අශපොශ ොසා්ත 
ව " කි   ශකොටසා තිශඳ වද.  ු්ත, ඔහු එන්  ඳැ ැන් කි ලද 

ප්රති්ශෂේප කශළෝත, එතශකොට ඒ පරී්ෂණ  පැවැ්තවීශේ 
අප සුතදව් තිශඳ වද. එමාත කන්ණ එකතුම වන්  ඕ ෑ. ඒ 
වදශ මාත ශමාතහිදී  ේ කිසි ශකශ කුට ීමති උපශ:සා් ලඳද ුන්  

ීමතිඥශ කු ුන්  ඳැරි  ේ, ඔහු ි ශ ෝජ   කරන්  legal aid 
ලඳද ුැීමමාතට  ශ ෝ ශව ්ත කුමාත  ශ ෝ අවසා්ථදව් තිශඳන්  
ඕ ෑ. 

ශමාතවැි  කන්ණු කීප ් තමාතන් මාතමාත ඉිනරිප්ත කර  
සාංශ ෝ් වලින් ඳලදශපොශරෝතතුම වන්ශන්. ුන් ඇමාතතිතුමමාති , 
ඔඳතුමමාතද ශේ පැ  කීප  තුමළ අව ය සාංශ ෝ් වලට අව්ද   

ශ ොු කරන් කි ලද මාතමාත හිත වද.  

ශකශසාේ ශවත්ත විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  පැ්තශතන් ඳැදෙශවෝත 
ශමාතමාත කටුතතුම ප්රමාතද: වීශමාතන් අපට ශපශ   ශ: ් තිශඳ වද. 

The Secretary to the Ministry is the Chief Accounting 
Officer. He is responsible and his responsibility lies not 
only on the action taken on the directives but also on the 
viability of the project - financial input of the project and 
the sustainability of the project - and he has to make sure 
that the money spent is properly investigated into. We can 
see that by bringing in this Bill, the powers of the Auditor
-General is made much stronger. The Auditor-General is 
an officer who is answerable to Parliament. Therefore, by 
bringing in this Bill, what we are doing is, we are simply 
strengthening Parliament and that is something that we 
have to applaud. The fact is that we are bringing in these 
changes through a Commission. At the end of the day, the 
Auditor-General is doing a post-audit. So, what is lacking 
here is that the audit should be done during or before the 
approval is given and that is why we need an Audit Office 
in Parliament. 

අපට පදර්ලිශේන්තුමශේ අ  වැ  කදර් දල ් -Audit Office 
එක්-  ැ ැ. අ  වැ  පදර්ලිශේන්තුමශවන් අනුමාතත කළදට පසා්ශසාේ 

තමාතන්, අ:දළ අමාතදතයදං වලින් ු:ල් වැ  කරන්ශන්. එශලසා 
අමාතදතයදං  ු:ල් වැ  කරපු විධිශේ අඩු පදඩුකේ ඇතුමළු සි දෙ ශේ 
අධී්ෂණ  කිරීශේ  ැකි දව විුණකදධිපතිතුමමාතද ප්රුඛ් 

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමවට තිශඳ වද.  ු්ත, අපට :ැ ට 
පදර්ලිශේන්තුමශේ අ  වැ  කදර් දල ්  ැ ැ. ශමාතවර අ  වැ  
සාේමාතත කරන්  කලින් ඔඳතුමමාතන්ලද  ැකි ඉ්මාත ට 

පදර්ලිශේන්තුමශේ අ  වැ  කදර් දල ් සා්ථදපිත කරන් . එ  
අි වදර් ශ න් තිිල  ුතතුමන්. ඒ වදශ මාත එමාත ර ත   සාව්දධී  
වි  ුතතුමන්. අ  වැ ් සාේමාතත කරන්  කලින් ඒ අ:දළ 

අමාතදතයදං  ට ශවන් කර  ල: ු:ල් ශමාතො  වයදපෘති  සාා ද:, 
ශමාතො  කන්ණු සාා ද: ශවන් කරන්ශන් කි ලද අශප් මාතන්ත්රීවන් 
සි දෙශ: දට :ැ ුැීමශේ අන්ති ්; :ැ ුැීමශේ  ැකි දව් 
තිිල  ුතතුමන්. ඒ සාා ද අශප් පදර්ලිශේන්තුමශේ සා්ිකර Budget Office 

එක් සා්ථදපිත කළ ුතතුමන්. ශලෝකශේ ිනුතණු වූ ශඳොශ ෝ රටවල් 
ශේ ව ශකොට Budget Office එක  :ද අවසාන්. සාමාත ර රටවල 
Upper House එකන්, Lower House එකන් තිශඳ  ි සාද ඒ අ ට 

Budget Office එක  ර ද එමාත කටුතතුම ඉතදමාත සාදර්ථකව  ද 
සා්වදධී ව කර ශු   න්  පුළුවන් ශවලද තිශඳ වද. අ  වැශ න් 

කර  ු:ල් ශවන් කිරීේ සාේඳන්්ශ න් Budget Office එශකන් 

වදර්තදව ලැබුණදට පසාශ්සාේ තමාතන් අ  වැ  අනුමාතත කරන්ශන්. 
එශ මාත ශ: ් ශ ොකර ශේ ු:ල් ශවන් කශළේ ශමාතො  ශ ේතුමව 
මාතත: කි ලද  සාංසාන්: ද්තමාතකව ඳලන්  අපට අමාතදන්න්. එශ මාත 
 ැති වුශණෝත අපට ශේ ශේවල් සාංසාන්: ද්තමාතකව ඳලන්  

ශවන්ශන් අ:දළ ශ:පදර්තශේන්තුමශවන් ශ ෝ අමාතදතයදං ශ න් 
ශ:  වදර්තද මාතතන්. 

 
ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත ඔඳතුමමාතදට ඳද්ද කර වද ශ ොශවන්. 
පදර්ලිශේන්තුමශේ Budget Office එක පිහිටුවීමාත සාා ද වූ ප ්ත 
ශකටුේපත්ත අපි ඉ්මාත ටමාත ඉිනරිප්ත කර වද. ඒක ශවන්ශන් 

ුන් අුමාතැතිතුමමාතදශ  සාේපූර්ණ සා ශ ෝු  ඇතිවන්. කදරක සාාද 
රැසා්වීේවලදී්ත, ඒ වදශ මාත රණ්ඩු ප්ෂශේ රැසාව්ීේවලදී්ත ඒ ුැ  
අපි කථද කළද.  

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් අුමාතැතිතුමමාතද ශවනුශවන් ඔඳතුමමාතද අ: සා් ඉිනරිප්ත කිරීමාත 

ුැ  මාතමාත ශඳොශ ොමාත සාන්ශතෝෂ ව වද, ුන් මාත න්ත ිනසාද ද ක 
මාතැතිතුමමාති . 

ශකශසාේ ශවත්ත, අපි ශමාත  සාදර්ථක කරුන්   ේ, ශමාතහි මූල 

්ර්මාත  ශමාතොක්: කි ලද ඳලන්  ඕ ෑ. :ැන් අපි අමාතදතයදං වලට 
ු:ල් ශවන් කර වද; ශවන් කරලද අපි අනුමාතත කර වද. පසුව 
ඒක විුණ   කර වද. අශප් Budget Office  එක ඉ්මාති න් 
සා්ථදප   කළදමාත, එ  විුණකදධිපතිතුමමාතදට  ්ති ් ශව වද.  

ඒ Budget Office එකට ි ල්දරින් ුැීමශේදී ඒ අ  
අි වදර් ශ න්මාත සාව්දධී  වි  ුතතුමන්. ඒ අ  කිසිශසාේ්තමාත 
අග්රදමාතදතයතුමමාතදට ශ ෝ ජ දධිපතිතුමමාතදට ශ ෝ ඇමාතතිවන්න්ට ඍජුව 

වු කි   කණ්ඩද මාත් ශ ොවි  ුතතුමන්.  

ශපෞේුලික අං ශේ ශ ොා  Accountant  ශකශ ් න්පි ල් 
ල්ෂ ශ:කක, තුම ක වැටුප් ශුවන්ශන්  ැතිව ුන්  ඳැ ැ.  

ප්ර්ද  ුණකදධිකදරී, එශ මාත  ැ්ත ේ CFO -Chief Finance 
Officer-  වැි  ශකශ ් ුන්  ශකොට වැටුප ව ශ න් න්පි ල් 
ල්ෂ   ්,   ත් ශපෞේුලික අං ශේ ශුව වද. ශමාතවැි  අ්ත 

:ැකීේ ඳහුල ර ත වලින් ශ ොාට වි ශ්ල්ෂණ ් කරලද අශප් 
වයදපෘති ් - project එක්- ු්තශතෝත ිලලි   ුණන් ු:ල් 
වැ  කර වද. ඒක වි ්ශල්ෂණ  කළ  ැකි ශ ොා විුණ  
කණ්ඩද මාත් අව ය  ේ, ඒ අ  ශවනුශවන් ශව මාත ු:ල් ශවන් 

කරලද අවංකව ඒ අ   ්තිමාත්ත කරන්  ඕ ෑ. එතශකොට 
මාතන්ත්රීවන්න්  ැශමාතෝටමාත වදර්තදව් ලැශඳ වද, ශමාතච්්ර ු:ල් 
ශේ වයදපෘති ට වැ  කර වද; ශේ ු:ලින් ශමාතච්්ර ප්රමාතදණ ් 

වැ  කරන්ශන් ශේ ශ ේතුමව මාතතන්. ශමාතච්්ර ු:ල් අපි ශකටි 
කදලී  ණ  ුන් වද; ශමාතච්්ර ු:ල් දීර්  කදලී ව ුන් වද, 
ඒ සාා ද ශමාතච්්ර ශපොලි ් ශවන් ශව වද කි ලද. ඒ ුැ  

සා්වදධී  වි ්ශල්ෂණ ් රවදමාත, ඒ සාව්දධී  වදර්තදව සාංසාන්:   
කිරීශේ  ැකි දව තිශඳ වද. එ  වයදපෘති  ක්රි ද්තමාතක ව  
කදලශේදී විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  කදර්  ් ව වද. අන්  

එතැ දී රජශේ ශසාේව  කර  ප්ර්ද  ි ල්දරින් ක්රි ද්තමාතක වුණු 
විධි  ඳලන් ට පුළුවන්.  

අපි  ැශමාතෝමාත :න් වද, සාදමාතද යශ න් ශේ පදල ඥ ද 

ඳැණුේ අ  වද; ශ ොශ කු්ත ශ්ෝ: ද ලඳ වද කි ද.  ු්ත, 
සා්ිකර ශසාේවදශේ සිටි  රජශේ ශසාේවශේ අ ශුන් සිදු ව  අඩු 

1479 1480 



පදර්ලිශේන්තුමව 

පදඩුකේ ි සාද සාමාත ර ශවලදවට ව   දි   සා  පදඩුව ඊට්ත 
වැඩින්. ශේ ප ්ත ශකටුේපශතන් ඒක අඩු කර ුන්  පුළුවන් 
ශවන් කි ද අපි වි ්වදසා කර වද. එහිදී සාමාතුදමීව සාංසාන්: ද්තමාතක 

වදර්තදව්  ැදීශේ  ැකි දව් ශමාතහි  ැ ැ. ඒ ශකශරහි අශප් 
අව්ද   ශ ොු කරන්  ඕ ෑ  කි ද මාතමාත හිත වද. 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා (විදුලිබල හසා පුනර්නනනීය 
බලශ්ක්ින රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ - ைின்வலு ைற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இரொஜொங்க அலைச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and  
Renewable Energy) 
 
නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් අජි්ත පී. ශපශර්රද රදජය ඇමාතතිතුමමාතද. 
 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . 

ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාති , Budget Office එක 
ඉ්මාති න් සා්ථදපිත කළ ුතතුම  ැන් ඔඳතුමමාතද සාා න් කළ කදරණ  
ඉතදමාත වැ:ු්ත ව වද.  

විුණ   පිිබඳා කදරණශේදී ුණකදධිකදරිවන්න්ට පමාතණ් 
ශේ විුණ  කටුතතුම කිරීශේ ප්ර  ් ් තිශඳ වද. ඒ සාා ද විෂ   
මූලික විශ ේෂඥ න් සිටින් ට ඕ ෑ. ඇශමාතරිකද එ්සා්ත ජ ප:ශේ 

ඉංජිශන්න්වන්, ඒ වදශ මාත රර්ිකක විශ ේෂඥ න් වැි  අ  ඒ 
කටුතතුමවල ඉන් වද. ශමාතොක:, ුණකදධිකරණ  එක්; රර්ිකක 
වි:යදව තව්ත එක්. ඒ වදශ මාතන් වි:යද්තමාතක විෂ  න්  ද 

සාේඳන්්වව්ත.  අශප් energy  අං   ු්තත්ත, එශ මාත  ැ්ත ේ 
transport  අං   ු්තත්ත, එශ මාත  ැ්ත ේ වි:යද්තමාතක කන්ණු 
ු්තත්ත ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශමාතතැ  සා්වදධී ්තව  පමාතණ් 
ප්රමාතදණව්ත  ැ ැ. ඒ සාා ද විෂ දනුඳේ් විශ ේෂඥතදව අව යන්. 

ශේ කදරණ  සාේඳන්්ව අපි  ැශමාතෝමාත අව්ද   ශ ොු  කරන්  
ඕ ෑ. 

ඒ Budget Office එකට ඳාවද ුැීමශේදී ුණකදධිකදරිවන්න්ට 

අමාතතරව,- 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාති , මාතශ  ශවලදව ු ත ව වද. 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

විශ ේෂඥ න්ශ  ශසාේවදව ලඳද ුන්  ඕ ෑ කි ද මාතමාත ශ ෝජ ද 

කරන්  කැමාතැතින්. ඔඳතුමමාතද්ත ඒ මාතතශේ සිටි  ඳව අපි :න් වද. 
ශමාතවැි  ප්ර  ් ් මාතතුම කිරීමාත සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතදට 
සා්තුමතිවන්ත ව වද. 

ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ඔඳතුමමාතදශ  අ: සා් ි වැරැිනන්.  ු්ත, Budget Office  එක් 
කි   එශ්දී, විුණ   කරන්  කලින් අ:දළ අමාතදතයදං ශේ 

රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද -Sectoral Oversight Committee-  
තිශඳ වද ශන්. ශසාසු තැන්වලින් තද් ෂණ ි ල්දරින් එන්ශන් 
රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදවටන්. එශ මාත  ැතිව, ඳසා් ුැ , 
කදර් ුැ , ශලොරි ුැ , highways ුැ , එශ මාත  ැ්ත ේ කුඹුන් 

ුැ ,  ශපොශ ොර ුැ , ශමාතවැි  අමාතදතයදං   තිබ ක පමාතණ 
සි දෙ ශේ ුැ  විශ ේෂඥ :ැනුමාත තිශඳ  අ  විුණ   සාා ද  
Budget Office එකට ුන්  විුණකදධිපතිතුමමාතදට පුළුවන්කමාත් 

 ැ ැ. :ැ ටමාත්ත රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද 87් තිශඳ වද. 
ඒ රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදවලට අ:දළ ්ශෂේත්රශේ විශ ේෂඥ 
:ැනුමාත තිශඳ  අ  කැාවලද, එහි feasibility එක ඳලලද, ඒ 

වදර්තදවන් සාදර්ථක කර ශු , ශසාසු ර ත වල වු කීමාත් 
තිශඳ  ි ල්දරින්ශුන් ුන්  පුළුවන්. එවැි  රජශේ ර ත  
තිශඳ වද. තද්ෂණ :ැනුමාත තිශඳ  ර ත  රජශේ තිශඳ වද. 

ඒවදන්න් ශ:  වදර්තද ශකශරහි  අපට  වි ව්දසා  තඳන්   ව වද. 

We have to rely on those professional institutes. We 
will make a small Budget Office without having a huge 
overhead. Then you can always outsource. Hon. Ajith P. 
Perera, your point is taken. I am not saying “no”  to it. 
But whether we can afford to have 50 to 60 people in a 
Budget Office or should we have a department confined 
to the purpose of  audit which will know our inflation, all 
the required financial indicators and our yardsticks is 
what is lacking now.  

ඒ ුැ  කථද කරන්  මාතමාත මීට වඩද ශවලදව ුන්  

ඳලදශපොශරෝතතුම වන්ශන්  ැ ැ. ශකශසාේ ශවත්ත ශමාත  ප්රමාතද: 
වීශමාතන්  ේ  ේ පුේුලන්න් ප්රශ ෝජ  ුන් ද ඳව ශපශ  වද. 
ඊශේ්ත ශර්ගු රඥද ප  ත  ටශ්ත  ේ ශ ෝජ ද  කිහිප ් 
ඉිනරිප්ත කළද. ඒක ශ ොාන්.  ශමාතොක:, ශර්ගුශේ සිටි  විශ ේෂ 

 ැකි දවන් තිශඳ  අ ට, මාත න්සි ව  අ ට ු:ල් ශඳිනලද ගිහින් 
තිබුශණ්  ැ ැ.  ඒ වදශ මාත ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ශමාත ට සාමාතුදමීව 
Auditor-General  මාත ්තමාත දට ලඳද ශ:   ්ති  සා  

සා ශ ෝු ්ත එ්ක සි දෙමාත රදජය ර ත වලට අ:දළව තිශඳ  
circularsවල්ත, එශ මාත  ැ්ත ේ දී තිශඳ  උපශ:සා ්
මාතදලදවන්වල්ත  ේ කිසි සාංශ ෝ්  ් කරන්  ඔඳතුමමාතදට  

සිේ්ශවන් කි ලද  මාතමාත හිත වද. ශමාතොක:, ඒක ක්රි ද්තමාතක ශවන්  
 ේ වැඩුළු පව්තවලද, :ැනුව්ත කරලද, ශේකට අව ය 
awareness ඇති කරලද, ශේක කරන්ශන් ඇන් කි ලද ඒ අ ට 

ශ්තන්ේ කර ශ:න්  ඕ ෑ. ශමාතොක:,  අඩුපදඩුකේ තිශඳ , 
වං්දවලට සාේඳන්් ව  ි ල්දරින් කිහිප ශ:ශ ් ඇති.  ු්ත 
අති ඳහුතර ් රදජය ශසාේවකන්න්  රිමාත අවංකන්.  ු්ත ක්රි ද 
පටිපදටිශේදී ඒ අ  අනුුමාත   කර  ුතදනුුතික රමාතශේ: න් 

ි සාද විුණකදධිපතිතුමමාතද ඳල  මූලික කන්ණු ශමාතො වද:, :්තත 
ශමාතො වද: කි ලද විග්ර  කර ුන්  ඒ අ ට පුළුවන්කමාත් 
ඇතිශව  එක්  ැ ැ. ඒ වදශ මාත ඒ ඒ අමාතදතයදං වලට තිශඳ  

වුකීේ අනුව ශවන් ශවන් ව ශ න් තමාතන්ට තිශඳ  :ැනුමාත, 
තද්ෂණ අව යතදව ශව සා් ශව වද. ඒ ි සාද ශේ සි දෙ ශේවල් 
පිිබඳාවමාත අංු සාේපූර්ණ :ැනුමාත් ඇතිව විග්ර  ් කරන්  

විුණ  ට පුළුවන්කමාත්  ැ ැ.  විුණකදධිපතිතුමමාතද  ැටි ට 
එතුමමාතන්ලදශ  ශ:පදර්තශේන්තුමවට ශේ විුණ  ශකොමිසාශමාතන් 
වි දල වදසි ් සිදුව  ඳව ඇ්තත.  එ  රටට ශ ොා රරේා ්  

ඳව කි න්  පුළුවන්.  ශේ අශප්  ුල් අින ර.  රශේ ප්ර්ද   
අං වලට ු:ල්  ශවන් කිරීශේදී පදර්ලිශේන්තුමව වු කි   ි සාද, 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමිබන් තමාතන් අපි වි :ේ කර   ැමාත ශ: ්මාත 

ුණන් ඳලන්ශන්; ශවච්් ශේවල් ශසාො ලද ඳලන්ශන්, 
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[ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාත තද] 
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පදර්ලිශේන්තුමව තමාතන් ශේ රශේ රජශේ ර:ද ේ පිිබඳාව  ැමාත 

 ත ්මාත ශසාො ලද ඳලන්ශන්.  වි :ේ කශළේ ශකොශ ොමාත: කි ලද 
ශසාො ලද ඳලන්  අපි ශඳොශ ොමාත කැමාතැතින්.   අ  වැ ට කලින්  
ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ මීට වඩද වි දල වැඩ ශකොටසා් අපට 
කරන්  තිශඳ වද.  ු්ත ශේ සි දෙ ශේවල් ක්රි ද්තමාතක වන්ශන් 

අශප්  අ  වැ  ශල්ඛ්   ඉිනරිප්ත කළදන්න් පසාශ්සාේ. අ  වැ  
විවද:ශේදී අපි සාංවද:ය ලී ශව වද; විවද: කර වද. අපි විවද: 
කරන්ශන් අ:දළ ශර්ඛී  අමාතදතයදං ශ න් කර  ල:  ශ ෝජ ද 

මාතතන්. ඒවදශේ අවුන්දු තුම ක, අවුන්දු ප ක සාැලැසාම්ාත් මාතත, අින ර 
එක ශමාතශ මාත ශව වද, අින ර ශ:ක ශමාතශ මාත ශව වද   දදී 
ව ශ න් පැ ැිනලි වැඩසාට  ් ක්රි ද්තමාතක වන්ශන්  ැ ැ. 

මාතමාත මීට වඩද ශවලදව ුන්  ඳලදශපොශරෝතතුම වන්ශන්  ැ ැ. 
අපට ශමාතහි සාංශ ෝ් වලට අවසාථ්දව්  ැ ැ.  ුන් විජ :දසා 
රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද ශේ ුැ  විශ ේෂ අවශඳෝ් ්, :ැනුමාත් 

තිශඳ  ීමති  පිිබඳාව :න් ද ශකශ ් ි සාද, එතුමමාතදශ  විශ ේෂ 
අව්ද   ශ ොු කරලද අපි ශ ෝජ ද කර  සාංශ ෝ්  ඇතුමළ්ත 
කරන්   කි ද ඉල්ලද සිටිමින්, විශ ේෂශ න්මාත Transparency 
International  ර ත  ට මාතශ  විශ ේෂ සා්තුමති  පු: කරමින් මාතමාත 

ි  ඩ ශව වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්.    

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අශප් ුන් තිලංු සුමාතතිපදල 
මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  කථදශේදී පමාතණ් ශ ොශවන්, ඊට ශපර අ: සා ්

:්ව  අවසාථ්දශේදී  ශඳොශ ෝ ුන් මාතැති ඇමාතතිවන්න්ශුන් රපු 
අ: සා් තමාතන් ශේ විුණ  ශකොමිෂන් සාාදව  ර ද රජශේ මූලය 
ුනුශ:නු පේ් මන් සි ල්ල අධී්ෂණ  කිරීශේ රමාතශේ: ් 

අව යන් කි   එක. ඒ වදශ   ැඟීමාත් තමාතන් දුන්ශන්. අශප් 
පදර්ලිශේන්තුම රමාත  සාකසා්ශවලද තිශඳන්ශන් රදජය මූලය 
කළමාත දකරණ  පිිබඳාව අධී්ෂණ  කිරීමාත අින ර තුම කින් සිදු 

කිරීමාතටන්. පළුවැි  අින ර තමාතන් ු:ල් ශවන් කර  ශකොට අ  
වැ  විවද:ශේදී ඒ ු:ල් ශවන් කිරීමාත පිිබඳාව පදර:ෘ යාදව කින් 
ුතතුමව පදර්ලිශේන්තුමශේ වද: විවද: කරලද  මන්දු  මරණ ුැීමමාත. 
ඊළඟ එක, ඒ ශවන් කර  ල: ු:ල්  කදල පරිශච් ේ:  තුමළ වි :ේ 

කිරීමාත ශකශසාේ ශව වද: කි ලද ශසාො ලද ඳල  රමාතශේ: . ඒ 
සාා ද ඉසාස්ාර තිබුශණ් අමාතදතයදං  උපශේ ක කදරක සාාද. :ැන් ඒ 
ශවනුවට රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාද තිශඳ වද. තුමන්වැි  

අින ර තමාතන්, ු:ල් වි :ේ කරලද ඉවර වුණදට පසා්ශසාේ ඒවද ි සි 
පරිින ශ ො:වද තිශඳ වද: කි   එක පිිබඳාව්ත, ඒවදශේ 
කදර් ්ෂමාතතදව පිිබඳාව්ත ශසාො ලද ඳල  එක. ඒ සාා ද තමාතන් 

ශේ විුණ  ක්රි දවලි  තිශඳන්ශන්.  

ඒ විුණ  ක්රි දවලි  පදර්ලිශේන්තුමශේ පදල  ඳල ට  ට්ත 
කරන්  තමාතන් 8 61 ුණන්වල මාත ද බ්රිතද ය පදර්ලිශේන්තුමවට 

 ඳුන්වද දීපු කදරක සාාද රමාත  -රදජය ගිණුේ කදරක සාාද රමාත - 
අශප් ශේ පදර්ලිශේන්තුම රමාත ට  ඳුන්වද දී තිශඳන්ශන්. ඒ අනුව 
තමාතන් COPE එක සා  රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදව කි   

ශ:ක ක්රි ද්තමාතක වන්ශන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ශ්ත  අව යතදව අ: 
ඊශේ එක් ශ ොශවන්. මාතද්ත ීමති ශකොමිෂන් සාාදශේ සාදමාතදජික කු 
විධි ට සිටි කදලශේ 0114 වර්ෂශේදී තමාතන් අප ශේ ප ්ත 

ශකටුේපත සාකසා ්කශළේ.  ු්ත 0114 වර්ෂශේ ඉාලද 0185 වර්ෂ  
ව  කල් ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කශළේ  ැ ැ. ශමාත  0185 
ඉාලද අවුන්දු 3් ප්රමාතද: කළද කි ද රණ්ඩුවට ශ්ෝ: දව් තිශඳ  

ඳව අපි :න් වද.  ැඳැන් මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 
ශේ පදලි ක වුවමාත දවකට ශ ෝ රණ්ඩුශේ වුවමාත දවකට ශ ෝ 
ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කිරීමාත අපි එක :වසාකටව්ත කල් 

:ැේශේ  ැ ැ. ශමාතොක:, ශමාත  ුැට ුැසී තිශඳන්ශන් රදජය 

ි ල්දරින් එ්කන්. ඒ රදජය තන්ත්ර ්ත එ්ක සාදකච්ඡද කරලද ඒ 
අ  ඉිනරිප්ත කරපු ශේ කන්ණු කදරණද සාලකද ඳලද කටුතතුම 
කරශු  ගි  ි සාද තමාතන් ශේ වදශ  ප්රමාතද: ් ඇති වුශණ්. 

 
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ශපොේඩ් ඉන් , ුන් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , තුමන්ව  කදරණ  ශේකන්. 
ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද ශ ෝජ ද කළද, අ  වැ  
කදර් දල ් - Budget Office - එක් ුැ . මූලදසා දූපඪ ුන් 

මාතන්ත්රීතුමමාති , ඇ්තතටමාත ශේ ශ ෝජ දව අප පදර්ලිශේන්තුමවට 
ඉිනරිප්ත කශළේ 0117 වර්ෂශේදීන්. COPE එශ් මාතතුම වූ කදරණද්ත 
එ්ක අපි pre-budgetary debate එක්  ඉල්දෙවද. ඒ කි න්ශන් 

අ  වැ  ශ ෝජ ද ුැ  ශ ොශවන්. අ  වැ  ශ ෝජ ද ශුශ න්  
කලින් ු:ල් ශවන් කරලද පූර්ව අ  වැ  විවද: ් ුන් ්ත, ඒ 
වදශ මාත අ  වැ  කදර් දල ් - Budget Office එක්-  :ලද එහි 

data bank එක්  :න් ්ත තමාතන් අප සාැලසුේ කශළේ. ශේ සාා ද 
ජදතයන්තර මූලය ර ත  කින් න්පි ල් මිලි   811් 
පදර්ලිශේන්තුමවට ලැබුණද. ඒ න්පි ල් මිලි   811 

පදර්ලිශේන්තුමවට ශ ොදී ාදණ්ඩදුදර  ප්රශ ෝජ  ට ු්තතද. ඒ 
විධි ට තමාතන් 0117 වර්ෂශේදී ඒ සාැලැසා්මාත  තර වුශණ්. සාත්ුමතින්, 
මූලදසා දූපඪ ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති .  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්, ුන් අමාතදතයතුමමාති . මීළඟට ුන් රන්ජන් රදමාත ද ක 
ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 85ක කදල ් 
තිශඳ වද.  

 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා (්මාන ්විබලගැ්දවීම් 
නිවයෝනය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - சமூக வலுவூட்டல்கள் 

பிரதி அலைச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතට point of Order එක 
 ඟන්  අවසාථ්දව දුන්ශන්්ත  ැ ැ.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කවුන්න් ශ ෝ ුන් මාතන්ත්රීවරශ ් මූලදසා   සාා ද ුන් 

මාත න්ත ිනසාද ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතදශ   මාත ශ ෝජ ද කරන් . 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , "ුන් මාත න්ත ිනසාද ද ක 
මාත තද :ැන් මූලදසා   ු ත ුතතුම "න් මාතද ශ ෝජ ද කර වද. 

 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1483 1484 



පදර්ලිශේන්තුමව 

අනුරුව ග  ු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් 
වූවය්ද, ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා මූලා්නාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக அக்கிரொசனத் 
தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

தலலலை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. HESHAN WITHANAGE left the Chair, and 

THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair. 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් රන්ජන් රදමාත ද ක ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද.  
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. මාතද point 
of Order එක් මාතතුම කරන්  අවසා්ථදව ඉල්දෙවද. ඒ අවසා්ථදව 

ලැබුශණ්්ත  ැ ැ. මාතමාත ඉසාස්ාර ශවලදමාත ුන් අමාතදතයතුමමාතදශුන් ඒ 
ප්ර  ්  අසාද මාතශ  කතදව පටන් ුන් ේ. ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ 
අමාතදතයතුමමාතද සාා න් කළද එතුමමාතද 0114 වර්ෂශේ ශේ ප ්ත 

ශකටුේපත ශුශ න්   ේදී ඒකට ඉඩ දුන්ශන්  ැ ැ කි ද. මාතද 
:ැ ුන්  කැමාතැතින්, 0114 වර්ෂශේදී ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
ශුශ න්   ේදී ඒකට ඉඩ දුන්ශන්  ැති පදර් ්ව  කවු: කි ද.  

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 0114දී අප ීමති ශකොමිෂන් 
සාාදශේ සාදමාතදජික න් විධි ට සිටි වකවදනුශේ තමාතන් ඒ ප ත 
ශකටුේප්ත කශළේ. ඊට පසුව අපි 0115 වර්ෂ  වදශ  ව  ශකොට ඒ 

කටුත්තත අවසාන් කරලද එමාත ශකටුේපත ලඳද දී තිබුණද.  අශප් 
ුන් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද, ඒ ප්ර ්   අ න්  ඕ ෑ, 0115 
වර්ෂශේ ඉාලද ඳලශේ සිටි රණ්ඩුශවන්.  

 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

කවු: ඳලශේ සිටිශේ? 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඔඳතුමමාතද :න් වද ශන්, 0115 වර්ෂශේ ඉාලද 0185 වර්ෂ  ව  

කල් ඳලශේ සිටිශේ කවු: කි ද.  
 
[අ.ාද. 3.04] 
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත ුැ  කතද කරේදී මාතශ  අ: සු්ත සාේඳන්් කිරීමාතට 

අවසා්ථදව ලැබීමාත ුැ  මාතමාත සාතුමටු ශව වද. ඇ්තශතන්මාත, ජදතික 
විුණ  ප ත  නු, අශප්    පදල  රණ්ඩුශේ ඡන්: 
ශපොශරොන්දුව්. ඒ වදශ මාත ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ 

පිිබඳා ප ත්ත අශප්    පදල  රණ්ඩුශේ ඡන්: ශපොශරොන්දුව්. 
ශේ ප ්ත පසු ගි  ුතුශේ  මාතසා් ශපේටිශේ :දලද  ංුලදන් 
තිබුශණ්. එවැි  කදල ් තිබුණද. ශේ ප ්ත ශ ොන්න්ට, 
වං්දකදර න්ට, ූරෂක න්ට ශඳශ වින් ිල  ශු  ශ: සුදෙ ප ්ත 

ව ශ න් තමාතන් ඉති දසාුත ශවලද තිබුශණ්. ඔවුන්ට හිතුමමාතශ්ත 
ශසාොරකේ කරන් , හිතුමමාතශ්ත ු:ල් pass කරුන් , ඒ ු:ල් ඉතද 
අප්රසාන්  විධි ට, වැරැින විධි ට පදවිච්චි කරන්  ශමාතවැි  ප ්ත 

ශලොකු ඳද්ක ් ශවලද තිබුණද.  

ඒ ි සාද තමාතන් මාතමාත අ ේදී විෂ  ාදර අමාතදතයවර ද්ත කිේශේ, 

0114 වසාශර් ඉාලද එතුමමාතන්ලද ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශුශ න්  
උ්තසාද  කළද,  ු්ත පුළුවන්කමාත් ලැබුශණ්  ැ ැ කි ලද. ුන් 
මාතන්ත්රීවරශ ් ඇහුවද, ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශු දශේ  ැති 
ත්කඩි කවු: කි ලද. ඒ ත්කඩි කවු: කි   ප්ර  ් ට්ත 

අමාතදතයතුමමාතද ශපරළද මාතශුන් ප්ර ්  කළද මිසා, ඒ  ේ කිේශේ 
 ැ ැ. ඒක ශ ොා  ැති වැඩ්. ශමාතොක:, ඇ්තශතන්මාත විෂ   ාදර 
ඇමාතතිවර ද  ැටි ට ශේ ප ්ත ශකටුේපත  ැවැ්තවූ ත්කඩින් 

කවු: කි ලද  මින් කි න්  එතුමමාතද ශඳොශ ොමාත වුකීශමාතන් ඳැඳී 
ඉන් වද  කි ලද මාතද හිත වද. ඒ ි සාද, ශේ විවද:  අවසාන් 
ශවන්  ඉසාස්ාර ශවලද එතුමමාතද ඒ  ේ ටික  රි ට කි න් කි ලද මාතද 

හිත වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්  පමාතද වූ ි සාද, විුණ  

ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ි ල්දරින් කර  ශේවල් අ: කරන්  සිේ් 
ශවලද තිශඳන්ශන්  ේ  ේ මාතද්යවලට. මාතද් යශේදීන්, මාතද්ය 
ර ත  තමාතන් ඒ කට ුතතුම කරන්ශන්. ලංකදශේ මාතද්ය 
ර ත වලට මාතද හිසා  මාතද ර්දර කර වද, ුන් කර වද, 

ශමාතවැි  ශේවල්, විුණ  ප ශතන්, විුණ  
ශ:පදර්තශේන්තුමශවන් වි  ුතතුම ශේවල් ඔවුන් කර වදට. ශේ ළඟදී 
එවැි  ශ: ් ජදතයන්තර මාතද්ය  ර ද්ත වුණද. ඒ ශමාතොක්:? 

“The New York Times” කි   පුව්ත පත  ර ද්ත ශේ රශේ 
ු:ල් අවාදවිත කළ  ැටි, චී  රරමාතණික න් විසින් අශප් ශපොදු 
ශේපළ, අශප් රදජය ශේපළ අවාදවිත කරන්  උ:ේ කළ  ැටි, ඒ 

 ර ද ලැබුණු මාත ද ශකොමිසා් කන්:රදව ුැ  ශේ ළඟදී ශ ිබ වුණද. 
පසුගි  කදලශේ කිේශේ, "මාත  :වල් සිදු වුණු මාත  ඳැංකු 
මාතංශකොල්ල " කි ලද.  ු්ත  “The New York Times” පුව්ත 

පත ශ ිබ කළ මාත  :වල් සිදු කළ මාත  ජදවදරේ ුැ  තමාතන් :ැන් 
කි ැශවන්ශන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ විවද:  තුමළ මාතද :ැකපු 

ඉතද වටි දමාත අ: සා ඉිනරිප්ත කශළේ, ජ තද විු්ති ශපරුශණ් 
අශප් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. එතුමමාතද ශඳොශ ොමාත පැ ැිනලිව 
කිේවද, ශේ ප ත  ර ද සිදු වන්ශන්, ශේ ප ශ්ත අරුණ වන්ශන් 
විුණකදධිපති සා  විුණ    ්තිමාත්ත කිරීමාතන් කි ලද. විුණ  

ඳල ්ත, අධිකරණ ඳල ්ත එකට  ද ුතතුමන් කි ලද ඉරදන් 
විරමාතර්ත  රදජය ඇමාතතිතුමමාතද සාා න් කළද. ඒ වදශ මාත, ු න් සුි ල් 
 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීමාතද කිේවද,  ශකිබන්මාත ශපොලීසි ට කථද 

කිරීශේ ඳල ් ශකන් දශේ විුණකදධිපතිට තිශඳ වද කි ලද. 
ශකන් දශේ තිශඳ  ඒ facility එක, ඒ ඳල  ලංකදශේ 
විුණකදධිපතිට්ත ලඳද දුන් ද  ේ,  ශේ රදජය ු:ල්, රදජය 

ශේපළ කැත විධි ට අවාදවිත කර  ශ ොන් ීමති  ඉිනරි ට 
ශුශ න්  අපට පුළුවන් ත්ත්තව ්  ඇතිව  ඳව මාතමාත ශේ 
අවසා්ථදශේදී කි න්  ඕ ෑ.  

:ැන් අපි කථද කරේදී ඳලන්  ඕ ෑ,  ශේ විුණ  ප ශ්ත 
තිබුණු දුර්වලකේ ශමාතො වද: කි ලද. උ:ද රණ ් විධි ට 
ු්තශතෝත, පදලමාත් තැීමශේදී අනුමාතත ව  සාල්ලි ුැ  කථද 
කර වද. ඒ අනුමාතත  වූ ු:ල වි :ේ කළ රකදර  ුැ  කථද 
ශව වද.  ු්ත පසුගි  කදලශේ කව:දව්ත ඒ පදලශේ ප්රමිති  -
quality - ුැ  තද්ෂණික විුණ  ් සිදු වුශණ්  ැ ැ.  ැමාත 
:දමාත සිේ් වුශණ් ඒ ුැ  ප ්්ද්ත මාතරණ පරී්ෂණ ් - 

postmortem -  පමාතණන්. ඒ පදලශේ ශේ ශේවල් අඩුන්, ශේ ශේවල් 
අඩුන් කි ලද පසුව කිේවදට, ඒවද ුැ  කලින් :ැ  ුන්  පුළුවන් 
රමාත ් තිබුශණ්  ැ ැ. ඒ ි සාද විුණ  ප තට තද් ෂණික 

විුණ  ් අව ය ශවලද තිශඳ වද  කි ලද මාතමාත කි න්  ඕ ෑ. 
ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතද කිේවද වදශ  පසුගි   කදලශේ 
ශමාතවැි  ප ්ත සාේමාතත ශවලද තිබුණද  ේ, ලංකදවට වූ වි දල 

අුතිශ න්, වි දල අලදාවලින් ලංකදව ශබ්රද ුන්  තිබුණද. 
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ඒකට ශ ොාමාත උ:ද රණ ් තමාතන්,  ේඳන්ශතොට වරදශේ 

විුණ  .   ේඳන්ශතොට වරද   :න්  ගි  වි :මාත ශඩොලර් 
මිලි   8,301් කි ලද විුණ   කරලද තිබුණද. අන්තිමාතට 
ඒකට රපු ලංසුව ශමාතොක්:? චී  රණ්ඩුශවන්- චී  
රණ්ඩුශවන්මාත කි න් ්ත ඳැ ැ- ඒ කුප්රකට සාමාතදුමාත දීපු ලංසුව 

ශඩොලර් මිලි   701න්. එතශකොට, ඒ ඉතුමන් ු:ල ශකොශ ේට: 
ගිශේ, කදශ  සාද්කුවලට: ගිශේ කි   එක විුණ   කරන්  
අ: විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමවට ාදර ශ:න්  ශව වද. එශ මාත 

දුන් ද  ේ  රි වටි වද. 

:ැන් “The New York Times” පුව්ත පත  ර ද ශ ොශ කු්ත 
රරංචි ලැශඳ වද. “The New York Times” පුව්ත පශ්ත අන්තර් 
ජදතික editor ශේ ු:ල් ගි  රකදර  සාා න් කර තිශඳ වද. 
මාතරි ද අිල  බීබ් කි   මාතද්යශේිනි   ඒ ුැ  ලි ලද තිශඳ වද. 
එතුමමි  කි ලද තිශඳ වද මාතහින්: රදජප්ෂ හිටපු ජ දධිපතිතුමමාතදට 
ශඩොලර් මිලි   7.6කු්ත, ඇල්ශල් ගුණවං  සාව්දමීන් ව න්ශසාේට 
ශඩොලර් 3 ,111කු්ත චී  සාමාතදුේ ලඳද දීලද තිශඳ වද කි ලද. ඒ 
වදශ මාත, අ: මාතද්ය  ර ද රරංචි ශවලද තිශඳ වද, ඳැසිල් 
රදජප්ෂ හිටපු ඇමාතතිතුමමාතදශ  ර:රණී  ිලරිා ව  පුෂ්පද රදජප්ෂ 
මාත ්තමි ශ  පුෂප්ද රදජප්ෂ ප: මාතට න්පි ල් එ්ශකෝටි 
අසූල්ෂ ් -න්පි ල් මිලි   8 ් වදශ - ු:ල් චී  සාමාතදුේ 
:මාතලද තිශඳ වද කි ලද. පුෂප්ද රදජප්ෂ මාත ්තමි ශ  ගිණුමාතට 
චීන්නු සාල්ලි :මාත  එශ් ශ්තන්මාත ශමාතොක්: කි ලද මාතමාත :න්ශන් 
 ැ ැ. ඒශ් ශ්තන්මාත   ශ ො න්  අපි audit කරන්  ඕ ෑ.  

අ: මාතමාත ුදමිණි විශේසිං  විුණකදධිපතිතුමමාතද සාමාතඟ කථද කළද. 
ඒ අවසාථ්දශේ එතුමමාතද පැවසුශේ පදර්ලිශේන්තුමශවන් ඳල  ශ: වද 
 ේ, ීමති  :  ශේ උ්තතරීතර සාාදශවන් ඳල  ශ: වද  ේ 
ඕ ෑමාත ශ: ් audit කරන්  ඒ අ  ඳැඳී සිටි  ඳවන්. අශප් 
රණ්ඩුවට ශ:ොසා් කි  , අශප් රණ්ඩුව විශේ්   කර  අ ට  
ඕ ෑ තරේ කදල  තිබුණද ශමාතවැි  ප ්ත ශුශ න් . ශතොරතුමන් 
:ැ  ුැීමශේ ප ත, ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
ශුශ න්  කදල  තිබුණ්ත, එශසාේ ශ ොකර :ැන් ශේවද විශේ්   
කර කර ඉන් වද. ශේ ප ්ත ඒ කදල ශේ ශු දවද  ේ ශේ රශේ 
වි දල ු:ල් ප්රමාතදණ ් ඉතිරි කර ුැීමමාතට අවසාථ්දව තිබුණද  
කි ලද මාතමාත හිත වද.   මාත  :වල් -එශ මාත ශන් :ැන් මාතංශකොල්ල 
ුැ  කි න්ශන්-  සිේ් වුණු  ශකොල්ල ් ුැ  :ැන් එක ිනුට 
මාතද්ය  ර ද කථද ශව වද. ශමාතවැි  ශේවල් ශවන්ශන් ඇන්?  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රිතුමමාති , මාතද ශේ අවසා්ථදශේ අශප් 
විුණකදධිපතිතුමමාතදට්ත, පදර්ලිශේන්තුමවට්ත ශ ෝජ දව් ඉිනරිප්ත 
කර වද. මාතද ශුශ න්   :  ශේ ශ ෝජ දවට ශඳොශ ෝ 
ශ:ශ ් අකැමාතැති ශවන්  පුළුවන්. ශේ ශ ෝජ දව විශේ්  ට 
තුමඩු ශ:  ශ: ් ශවන් ්ත පුළුවන්.  ු්ත මාතමාත ශඳොශ ොමාත 
ර:රශ න්, අවංකව ශේ ශ ෝජ දව ඉිනරිප්ත කර වද. ශේ පදල  
ප්ෂවල අරු:ල් ුැ  විුණ  ්  ැ්තශ්ත ඇන්? ප්ෂ 
අරු:ල්වල තමාතන් ශලෝකශේ තිශඳ  ශලොකුමාත වං්ද සිේ් 
ශවන්ශන්. මාතමාත ශේ කථදව කි න්ශන්  ැමාත ප්ෂ කටමාත අ:දළවන්. 
ප්ෂවලට අරු:ල්  ලැශඳන්ශන් කදශුන්:, ඒවද ශකොශ ොමාත: 
වි :ේ ශවන්ශන් කි   ශේවල් ුැ  කිසිමාත audit එක්  ැ ැ. 
 ු්ත ුතශරෝපද රටවල, ඇශමාතරිකද එ්සා්ත ජ ප:ශේ  එවැි  
ත්ත්තව ්  ැ ැ. ශඩො ල්ේ ෙේප් මාතැතිතුමමාතදශ  election 
campaign එක ඳැදෙශවෝත, ඳැරැ් ඔඳදමාතද මාතැතිතුමමාතදශ  election 
campaign එක ඳැදෙශවෝත, ඔවුන්ට ලැබුණු  ැමාත ශඩොලර් එක්මාත 
විුණ  ට ල් කර වද. ඒ විුණ  වදර්තදව ඡන්::ද ක න්ට 
ලඳද ශ: වද. ඒ ශතොරතුමන් රටවැසි දට :ැ  ුැීමමාතට ඔවුන්ශ   
websitesවලින්, facebook එශකන් ශ ිබ:රේ කර වද.  ු්ත මාතද 
:න් ද විධි ට ලංකදශේ කිසිදු ශේ පදල  ප්ෂ ් තමාතන්ශ  
මාතැතිවරණවලට ු :ල්, ප්ෂ ට අරු:ල් ශකොශ න්: ලැශඳන්ශන්, 
ඒවද ශකොශ ොමාත:  වි :ේ කරන්ශන් කි ලද ශේ ව තුමන් ශ ිබ:රේ 
කරලද  ැ ැ. ප්ෂ අරු:ල්වලට්ත  audit එක් ශු ැ්ත ඒවද 
ශ ිබ:රේ කළද  ේ, “The New York Times”  පුව්ත පශ්ත මාතරි ද 

අිල  බීබ් කි   මාතද් යශේිනි   කි පු ශේවල් සි  ට සි  ් 
ඇ්තත ඳව්ත, ඒ පුව්ත පශ්ත ජදතයන්තර කර්තෘ මාතන්කල් 
මාත ්තමාත ද කි පු කථදව ඇ්තත ඳව්ත අි වදර්ශ න්මාත ශ ිබ 
ශව වද. අ: මාතශ  මිත්ර පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන් - 

  
ගු එඩ්වඩ් ගුණව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு எட்வட் குைமசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ුන් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාති , ප්ෂ ට ශ ොශවන්,  

ශපෞේුලිකව ශන් දීලද තිශඳන්ශන්.    
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔේ, ශපෞේුලිකව.  ු්ත මාතැතිවරණ ට වි :ේ කරන්  
දුන් ද කි ලද ශන් කි න්ශන්. ප්ෂ ට එවලද තිශඳ වද 

කි ලදශන් කි න්ශන්. ඒක ශන් මාතහින්: රදජප්ෂ හිටපු 
ජ දධිපතිතුමමාතද කි න්ශන් ශේ ුැ  කි න්  ප්ෂශ නු්ත 
ීමතිඥ න් එව වද කි ලද. මාතහින්: රදජප්ෂ හිටපු ජ දධිපතිතුමමාතද 

ශේ ශ්ෝ: දවට, ශේ විෂ  ට අ:දළව  රි ට උ්තතර ශ:න්ශන් 
 ැ ැ. ඒ ශ්ෝ: දවට උ්තතර ශ:න්ශන්  ැතිව "ශකොශ ේ:  න්ශන්  
මාතල්ශල් ශපොල්" වදශ  ශව  ශව  අන්තවලට, ශව   ශව  

සීමාතදවලට   වද. එතුමමාතද කි  වද, "මාතමාත ඇශමාතරිකදශවන් ඡන්:  
ඉල්ලන්ශන්  ැති ි සාද ශේකට උ්තතර ් ින  ුතතුම   ැත" 
කි ලද.    

ඊළඟට එතුමමාතද කි  වද, "මාතමාත ඇමාතරිකන් පුරවැසිශ කු්ත 
ශ ොව  ි සාද ශේකට උ්තතර ින  ුතතුම  ැ ැ" කි ලද. එවැි  

ශේවල් ශ ොශවන් අපි ඳලදශපොශරෝතතුම ශවන්ශන්. මාතද ශේ 
අවසා්ථදශේ මාතශ  විශ ේෂ ශුෞරව සා්තුමති  පු: කර වද "ිනවුන්ේ 
ශප්තසාේ සාංසා්කෘතිශේ පි ද" කි   අන්වර්ථ  දමාතශ න්  ඳුන්ව  

අශප් ුන් උ:  ප්රාද්ත ුේමාතන්පිල මාතන්ත්රීතුමමාතදට. එතුමමාතද තමාතන්, 
"ිනවුන්ේ ශප්තසාේ" කි   සාංසාක්ෘති  ලංකදශේ ශේ පදල  ට 
ශු දශේ. ඇ්තශතන්මාත එ  ඉතදමාත ශ ොා සාංසාක්ෘති ්. ශමාතොක:, 
 ඩු අ ලද  මන්දුව ශ:න්  කදල ් ුත ව වද.  ඩු ි මි්තතටමාත 

ීමතිඥ න් විසින් සා  අධිකරණ ීමති  විසින් තුන්ශ  වදසි ට 
ශ ොා උප ැරණ ්  :ලද තිශඳ වද. ඒ තමාතන්, "ීමතිශ න් ඔප්පු 
ව  තුමන් චූිනත ද ශ ොා පුේුලශ ්" කි ලද.  

 

ගු ම්දත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
අධිකරණශ න් ඔප්පු ව  තුමන්. 
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අධිකරණශ න් ඔප්පු ව  තුමන් චූිනත ද ි ර්ශ:ෝෂී පුේුලශ ් 

කි ලද කි  වද.  ඒ කි න්ශන්, ඕ ෑමාත ශ ොශර්.  ිලන් ලදඩන්, 
වීරප්පන්, ඉඩිඅමින්, ප්රාදකරන්, ශේ ඕ ෑමාත ශකශ ් ි ර්ශ:ෝෂී 
පුේුල කු ශවන්  පුළුවන්.  මාතමාත පසුගි  :වසාක මාතද්යශ න් 

:ැ්කද, ප්රාදකරන්ට වින්ේ්ව කිසිමාත තැ ක  ඩුව් පවරද  ැති 
ි සාද,  ඩු ි මි්තත්  ැති ි සාද ඔහු ි ර්ශ:ෝෂි පුේුලශ ් 
කි ලද කි  වද. එවැි  රකදර ට  ේ ශ්ෝ: දවකින්  

ශබ්ශරන්  ුන් උ:  ප්රාද්ත ුේමාතන්පිල මාතන්ත්රීතුමමාතද ශු දපු 
ශේ පදල  සාංසාක්ෘති  ඉතදමාත කදශලෝචිතන් කි ලද මාතද හිත වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව තිශඳන්ශන් මිි ්තතුම ශ:ක් 
වැි  ශකටි කදල ්. 
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ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මිි ්තතුම කී ්: තිශඳන්ශන්? 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes. 
 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මාතට තව කදල   ේඳ වුණද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මාතශ  මිි ්තතුම තුම   ද ඒ ලැබුණු සි දෙ කදල ්ත එ්ක.  

 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

වි දඩි ප ්  ේඳ වුණද,  අශප්- 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාතද කථදව කරශු   න් . 
ඔඳතුමමාතදශ  කදල  ු ත ව වද. 

 

ගු ර්දන්ද රාමනායක මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ිනවුන්ේ ශප්තසාේ සාංසා්කෘති  

ශු දපු ුන් උ:  ප්රාද්ත ුේමාතන්පිල මාතන්ත්රීතුමමාතදට මාතද  ැවත 
 ැවත්ත සාත්ුමති කර වද. හිටපු ජ දධිපති මාතහින්: රදජප්ෂ 
මාත ්තමාත දට මාතද කි  වද, චී  රණ්ඩුශවන් ශේ වදශ  ශකොමිසා ්

ු:ල් ු්තශ්ත  ැ ැ කි ලද ිනවුන්ේ ශප්තසාමාත් ශ:න්  කි ලද.  
මාතද එතුමමාතදට කි  වද,  "ඔඳතුමමාතද වශේ  න්ශන්  ැතුමව ශ:වි න්ශ  
 දමාතශ න් කන්ණදකරලද ිනවුන්ේ ශප්තසාමාත් ශ:න් " කි ලද.   

එතුමමාතද ශඳල්ල කපද ුන් වදට කව:දව්ත මාතද කැමාතැති  ැ ැ. එතුමමාතද 
අශප් රශේ ජ ප්රි මාත  ද කශ ්. ශේ රටට වි දල ශසාේව ් කළ 
පුේුලශ ්. අශප් ශඳෞේ් ්ර්මාත ට අනුව්ත, ලංකදශේ :ණ්ඩ ීමති 

සාංග්ර  ට අනුව්ත, ීමතිරීති අනුව්ත පිහි ් අරශු  ප්රසිේධිශේ 
ශඳල්ල කපද ුන් ට ඳැ ැ. එවැි  ශඳලි කපද ුන්  සාංසා්කෘති  
තිශඳන්ශන්, "ෂරිර" ීමති  ක්රි ද්තමාතක ව  මාතැ: ශපරිනු 
රටවල්වලන්. එමාත ි සාද මාතද  ැවත  ැවත්ත ඉල්ලද සිටි වද, ශේ 

කර  ශ්ෝ: දවලට ි වැරිනකන් ඳවට ිනවුන්ේ ශප්තසාමාත් ලඳද 
ශ:න්  කි ලද. අධිකරණ  මන්දුව ලැශඳන්  ඉසා්ශසාල්ලද තමාතන් 
ජ තදව ඉසාස්ාර ද ි ශ:ොසා ් ශකොට ි : සා් ශවන්  ිනවුන්ේ 

ශප්තසාමාත් ශ:න්  ඕ ෑමාත ශකශ කුට පුළුවන්. ශමාතොක:, ඒ ිනවුන්ේ 
ශප්තසාමාත සාදමාතවිි සුන් ශකශ ් අ්තසාන් කරලද දුන් දමාත 
ශඳොන්ව්  ේ අවුන්දු ශ:ක් හිශර්  වන්  පුළුවන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , පසුගි  කදලශේ සිදු වූ සිල් 
ශරින වං්දව ි සාද න්පි ල් ශකෝටි 61් ලංකදශේ ජ තදවට අහිමි 
වුණද. රදජය ශසාේවක න්ට ශමාතවැි  ශේවල් කරන්  

ශේ පදල ඥ න්ශ  කීමාත අ න්  සිේ් වුශණ්, 
ශේ පදල ඥ න්ශ  කීමාතට  තුම ශවන්  සිේ් වුශණ්, ඒ අ ට 
ඳල ් තිබුශණ්  ැති ි සාද. ඒ අ  ති කරමාත ව ල්දෙ වදශ  ඒ 

ශේවල් කරලද, අ: සිරුත ශවලද ඉන් වද. අ: ඇප පිට ඉන්  ඒ 

අ ට සිදු ශවලද තිශඳ වද. ඒ ි සාද මාතද  ැවත  ැවත්ත කි න්ශන්, 
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ඉතදමාත කදශලෝචිත ඳවන්. එ  
ශු  ඒමාත ඉතදමාත ශ ොා ශ: ්. සි දෙශ: දශ  රශිර්වද:   ද 
 ්ති  එ ට ලැිල  ුතතුමන්. ශකන් දශේ තිශඳ  ීමති  අනුව එහි 

විුණකදධිපතිට මාත ද වං්ි කශ ්, මාත  ශ ොරකමාත් අහු වුණු 
අවසා්ථදවක FCID, CID, The Commission to Investigate 
Allegations of Bribery or Corruption and Financial 

Intelligence Unit    සා්ථද වලට කථද කරන්  ශපර ශකිබන්මාත 
ශපොලිසා්පතිට සා  ශපොලීසි ට කථද කරලද ඒ ශේවල්වලට 
වින්ේ්ව ක්රි ද කරන්  ඳල ් තිශඳ  ඳව ුන් සුි ල් 

 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද සාා න් කළද. එ  ශපන්වද දීමාත ුැ  මාතද 
අශප්  ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ව වද. 
ශකන් දශේ විුණකදධිපතිවර දට තිශඳ  ඳල  ලංකදශේ 

විුණ  ශ:පදර්තශේන්තුමවට වදශ මාත, විුණකදධිපතිතුමමාතදට්ත 
ලඳද දීලද එමාත සාංසාක්ෘති  ලංකදශව්ත ින ්ත කරන්  කි ලද මාතද  
ශ ෝජ ද කර වද.  ඒ එ්කමාත  ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජප්ෂ 
ඇමාතතිතුමමාතදට මාතද  ැවත  ැවත්ත කි  වද, 0114 සිට ශේ ප ්ත 

ශකටුේප්ත ශුශ න්   :ේින එතුමමාතදශ  කකුශලන් ඇේ:, එතුමමාතදට 
වින්ේ් වුණු ශේ පදල ඥ න්ශ   ේ එතුමමාතද අ: ුන් සාාදශවන් 
පිට ශවන්  ඉසා්ශසාල්ලද අ දවරණ  කරන්  කි ලද. එමාත 

ඳලදශපොශරෝතතුමව ඇතිව මාතශ  කථදව අවසාන් කර වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. Tharaka Balasuriya.  You have 12 minutes.  

[3.42p.m.] 

 

ගු තාරක බාලසූරිය මහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 
Hon. Presiding Member, I thank you for allocating me 

12 minutes of this House to express my views on the 
much anticipated National Audit Bill taken up for Debate 
today.  

The National Audit Bill had been withheld since 2003 
and deferred 24 times by successive governments, 
perhaps due to a combination of two reasons - lack of 
political will, and at least I would like to think, more so to 
do with the political technicality of a too much 
unchecked power being given to the Auditor General and 
his Department. The Yahapalana Government did 
however made it a point in their election manifesto to 
introduce the National Audit Bill, and as far as 
introducing it today, even in this much watered-down 
version, I must congratulate them. But, a closer 
examination of the contents of the Bill, which I will touch 
later on, makes me wonder whether this Bill too is a sham 
just as much as this Government has been for the last 
three years. This Bill is just for window dressing, so that 
the Government can now mumble on what glorious 
legislation they have brought before us, but in actuality 
might not serve the intended purpose and actually can 
hinder the general public administration.  

There are also political technicalities that need to be 
addressed as  prerequisites when introducing Bills such as 
this or for that matter strengthening any other 
independent commission. Independent commissions stem 
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from defects of democracy, where mainly people 
involved in the role of Executive takes decisions on self-
interest rather than the interest of the nation. So, it is 
hoped that the independent commissions somewhat put a 
check and a balance to it. However, we also must be 
careful as there is a transition of power from the 
Executive to the commissions that the commissions 
themselves remain independent. Furthermore, I also feel 
that the Government’s intention should not be to make 
more and more independent commissions, but 
independent institutions. It must be noted that 
governments can get voted out of power, but commissions 
can create a long-lasting fraternity of like-minded people, 
including the retired and the working, where the intention 
can lead to well-being of the sector and about the power 
they can exercise rather than the mandate given and the 
general good of the public.  

Sir, in order to stress my point, if we take the case of 
the National Audit Bill, such a Bill can prove to be 
harmful for general public administration such as ours 
where the country is riddled with systematic corruption, at 
all levels. In such countries, it is easy to pick a side and 
victimize your opponents. Some fear that the public sector 
will render further inefficient if independent commissions 
do not function independently and strive fear in the public 
sector. Therefore, that is why it is important, Hon. 
Presiding Member, that certain prerequisite legislature be 
introduced, such as a garden period, which the 
Government has failed to do. A garden period will 
essentially prevent the heads and members of independent 
commissions and not only them, but also high-ranking 
members of the armed forces and even the police, 
whereby high-ranking officers cannot engage in political 
activity or seek public office even after retirement for a 
given period of time. This will essentially prevent high-
ranking officers, who have fiduciary rights from 
exercising their influence whilst in office for personal 
gain after retirement.  

Furthermore, other legislations, such as set of 
prearranged dates for independent commissions for 
announcements and proclamations need to be 
incorporated so that independent commissions do not go 
over and beyond the mandate that they are given. Now, 
take the case of the present Auditor General, who went on 
air just before a crucial election which had been 
postponed by two-and-a- half years and decided to give 
his opinion about bookkeeping during the last 
Government. My contention is not the validity of the 
statement, irrespective of the validity what needs to be 
assessed is whether the Auditor General’s statement has 
an influence or not on the general public, and if there is an 
influence then such statement at such times should be 
forbidden by law.  

Sir, we in the Joint Opposition believe in the 
principles of true good governance which are workable, 
but not this charade the government is acting out. And, 
having elections on time is one of the key principles of 
good governance. The manner in which the Prime 
Minister answered the question regarding the 
postponement of Provincial Council elections yesterday, 
makes us believe that the Prime Minister thinks people of 

this country will just watch and wait whilst he acts the 
goat and clown about whilst taking their franchise away.  
Let me assure you that the Prime Minister will get a 
fitting reply worse than the beating he got at the last 
elections next time around when the provincial elections 
are held.  

Hon. Presiding Member, if we look at international 
indices such as the Transparency International’s 
Corruption Perceptions Index, we would see a 
deterioration in the rankings from 83rd place in 2015 to 
91st place in 2017 since the inception of this 
Government.  We also see, Sir, through these rankings 
that the most developed countries tend to be the least 
corrupt and the most corrupt countries tend to be the least 
developed.  So, Hon. Presiding Member, the developed 
countries have strong institutions and they function 
usually independent of the government.  Now, I dare not 
say that this is the sole reason why some countries have 
succeeded in developing whereas others have failed.  Of 
course, historical reasons are just as important.  But in 
general, Sir, we see in those countries that an independent 
supreme audit authority has been a frontrunner in 
eradicating corruption and bringing those countries 
towards development.  

If we take a closer look at the newly developed 
countries such as Singapore and South Korea, we could 
see that they had given the key most emphasis on 
economic development and acknowledged what works 
and disregarded what does not.  There was no blind 
pursuit of good governance and with more and more 
economic development, more and more emphasis was 
given on good governance.  Proper independent 
institutions and political will was enforced in eradicating 
corruption.  

Hon. Presiding Member, I think the whole role of the 
Auditor-General and his Department has to be relooked 
altogether.  Although the Auditor-General plays perhaps 
the most critical role in public sector accountability, its 
dependency on the two Parliamentary Subcommittees for 
the release of its findings,  I think, should be changed.  
What good would the findings of these reports do, 
especially if the Members of the Subcommittees to which 
these reports are presented themselves deliberate with the 
accused over the phone as it happened during the 
infamous Bond case?  What good would it be to present a 
report to a Parliament which has turned a blind eye to the 
conduct of its Members and continue to solicit them in 
the COPE even after the Members have been exposed?  
We have also seen how some Members hurled insults at 
the Auditor-General in order to suppress evidence and 
support Mr. Arjun Aloysius.  So, if the Members of 
Parliament in the COPE and COPA are corrupt and 
contagious, I think this system completely breaks down 
and it is better off for the Auditor-General to directly 
publicize the findings.   

We also know that there are largely three models of 
supreme audit institutions namely, the Westminster 
Model, the Judicial Model and the Collegiate Model.  I 
think, the time has come for the policymakers to have a 
public debate on whether we have indeed incorporated 
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the best model or whether we can incorporate different 
aspects of other models such as the Judicial Model where 
the Supreme Audit Institution is an integral part of the 
judicial system operating independently of the Executive 
and the Legislative branches.  

As for the merits of the Bill, there are many 
contentions.  I understand the provision for surcharge 
which provides for a recovery of an amount overpaid to a 
Public Servant or recoupment of any loss caused to the 
Government for which he is held responsible has been 
diluted under this Bill.   

In Clause 19, a lengthy process has been incorporated 
where the Chief Accounting Officer of the auditee entity 
imposes a fine with provisions for an appeal against the 
decision. Now I find that this is a horrendous 
juxtaposition of checks and balances and a major conflict 
of interest, as the Chief Accounting Officer of the auditee 
entity is a colleague of the accused.  There can be a 
possibility of collusion or even an affinity to prolong the 
process as long as possible as a favour for a colleague.  
Further complicating the process is the lack of provision 
for the Chief Accounting Officer to specify any 
deviations of the surcharge as specified by the Audit 
Service Commission taking away the transparency and 
making the whole process meaningless. So, that is why I 
feel that we need Legislature to change the format so that 
such a case can be referred to the judicial process directly. 
If needed, we can even have special courts for this 
purpose. Sir, if this Government can make special courts 
to catch politically motivated so-called financial crimes of 
the previous Government, could we not make fair 
conclusion by the same logic that more importance has to 
be given to this Bill which deals with current and future 
corruptions? 

The success of any supreme audit institution depends 
in a large part on the independence of that institution. It is 
not just the functional independence of the department 
which already has the safety of constitutional safeguards, 
but also the financial independence for the proper 
operation and administration of the department. We have 
seen many a time that the Auditor General pleading his 
case for more manpower, which comes under the Ministry 
of Public Administration, to no avail. So, in this regard, 
this Bill falls well short of the actual intention of making 
the Auditor General’s Department more independent as 
the Bill has failed to provide financial independence from 
the General Treasury and independence from the Ministry 
of Public Administration for manpower requirements.  

Sir, I would also like to see Clause 7(1)(b), which 
provides provision for a person to send a representative to 
the Auditor General if called upon by the Auditor General 
be changed. Such provision will no doubt hinder the 
investigative capacity of the Auditor General as guilty can 
keep sending representatives to delay the investigation. I 
would also like to see provisions, which will enable not 
only Government subsidiaries with 50 per cent 
shareholding being audited, but also associate companies 
with at least 20 per cent holdings or for that matter, any 

institution with Government holdings where financial 
abuse seems to take place, be included in this Bill.  

There should also be feasibility audits for long-term 
infrastructure projects, so that we get the best value for 
rupee spent. Finally, I of course believe that there should 
be financial independence where a Parliamentary Select 
Committee oversees and directly debits the Consolidated 
Fund for the financial requirements of the Audit 
Commission.  

Thank you.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, please.  

[3.54p.m.] 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා (නාිනක ප්රිනපත්ින හසා 
ආර්කයක ක යුුර රානය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ - மதசிய 

தகொள்லககள் ைற்றும் தபொருளொதொர அலுவல்கள் இரொஜொங்க 

அலைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
Hon. Presiding Member, I would first like to take a 

moment to appreciate the good words of Hon. Tharaka 
Balasuriya that the Government has had finally the 
political will, the courage to introduce the National Audit 
Bill. Did he go? Ah, there you are!  

Then, I would like to reply to some of the issues you 
raised, Hon. Member.  You asked, "Is this Bill a sham, 
are we trying to window-dress it and are we trying to 
hinder the progress?" Actually, it is not; because while 
both you and I know that it took a while to bring this Bill 
to Parliament, we have brought it in. As you said, it has 
been watered-down to some extent; I also agree with you 
that it has been watered-down to some extent, but it is 
nevertheless a beginning.  Therefore, on behalf of the 
Government and the Ministry that is introducing this Bill 
to Parliament, I would like to appeal to you to view this 
Bill not with a glass half empty attitude, but rather with a 
glass half full attitude.  

Sir, the Hon. Member said the Independent 
Commissions need checks and balances. - [Interruption.] 
I will let you speak after me, Hon. Member. You talked 
about transition of power and the Executive to give that 
authority to the Independent Commissions. I am sure you 
are aware that that is certainly happening. I mean, it is not 
any longer possible for the Executive to direct the various 
officials or individuals within specified ministries either 
to do or not to do certain things or to act or not to act on 
certain issues. Therefore, I think we can see that 
transition taking place. 

For instance, let me give you a classic example. I sit 
in the COPE. I used to sit in the COPA when I was a 
Member of the Opposition. Hon. Balasuriya, those days 
what happened was the COPE and the COPA were 
chaired by the Executive: the Ministers of the then 
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Government. Really I recall very well how I tried 
desperately to bring up issues in terms of financial 
mismanagement, but it was always and every time vetoed 
or thrown into the garbage bin by the Executive who was 
chairing the Committee on Public Accounts at that time. 
That is not good governance.  

You said earlier that in countries that are well 
governed the separation of powers has already happened.  
That has happened here in our good governance 
Government because when this Government came into 
office, we said, “No, we do not want the Executive to 
chair the COPE. Let the Members of the Committee 
decide on who should chair the COPE.”  

Hon. Sunil Handunnetti is seated in front of me. Our 
Members elected him as the Chairman of the COPE. He is 
certainly not a Member of the Executive; he is certainly 
not a Member of our Government. In fact, he is a 
vociferous Member of the Opposition.  

When the new Parliament Sessions began about two 
months ago, once again what happened? Unanimously the 
Members of the Committee reappointed Hon. 
Handunnetti as the Chairman of the COPE. I think, you 
must appreciate the transition that is taking place. And I 
hope some day, Hon. Balasuriya, when the Party that you 
belong to establishes a Government that you would 
follow the same principles of good governance and if I 
am a Member of the Opposition at that time I would put 
my hand up and say, "I would like to be the Chairman of 
that Committee."  

Thirdly, you mentioned a good point.  I did not catch 
the word that you used. I think you referred to some sort 
of "cooling off period" where persons of high office leave 
Government and engage in politics. You said that there 
must be some sort of cooling off period before such 
happens and I agree with you. This revolving door policy 
is not good and that corrupts.  It does not necessarily have 
to be politics. Suppose you are a Member of a regulatory 
body and as soon as you leave the job as a member of the 
regulatory body, you become the Chairman or Managing 
Director of a regulated company. That is completely bad 
governance but that continues in this country. Perhaps, we 
can, as a measure of good governance, have some 
legislation in this House where you say that for three 
years or for 18 months that you cannot engage either in 
politics or you cannot move from a regulatory body to a 
regulated company.  

Then, you said that we need strong institutions. 
Absolutely! Unconditionally I agree with you that we 
need strong institutions. That is certainly why we are 
creating the new office of the Auditor-General via the 
National Audit Bill.  

I think, I need to make a correction and this, Hon. 
Presiding Member, is an important one. I think, I am right 
in saying this. You said that the Auditor-General's Office 
must have financial independence and I believe that that 
is given in this Bill. If I am wrong, perhaps somebody can 
correct me, but as far as I know the funds will be 
allocated via the Consolidated Fund to all Independent 

Commissions, not only to this Commission but to the 
Police Commission, the Elections Commission and so on 
and so forth. Unfortunately it was the then President, 
your Leader of the current "flower bud group", who got 
rid of the Independent Commissions and via the 
Eighteenth Amendment relegated those Commissions and 
the legislation thereof to the dustbin and took under his 
control the financial authority of those previous 
Commissions. 

Now I am not going to talk too much about the 
National Audit Bill because my Colleagues in this House 
have for the last several hours raised these issues. But I 
want to certainly raise one issue. You spoke about 
Transparency International and so on. Transparency 
International has provided us with a legislative brief on 
the National Audit Bill and I agree to one of those 
recommendations. As a matter of fact, I was speaking to 
the Auditor-General just a while ago and said, I am going 
to raise this issue. The issue is the right to information. In 
the Bill, we say the Auditor-General should not be 
compelled by any person to disclose any information 
except on a request of Parliament or by an Order of court 
or subject to paragraph (b) to give effect to the provisions 
of any written law and paragraph (b) says that you cannot 
disclose information unless, otherwise, the audit report 
has been presented to Parliament.  

In fairness to the Auditor-General, his view is, "It is 
still information that is being gathered. So, how is it 
possible for me to release that information to the public?" 
But in this day and age where again, the Hon. Balasuriya, 
we had the guts, we had the courage to bring in the Right 
to Information Bill to Parliament and create the Right to 
Information Act which has made a paradigm shift - I 
stress “a paradigm shift” - in the way governance is 
carried out in this country. In the old days, before the 
Right to Information Act, it was under the Secrecy 
Ordinance that officials worked. There was no way in 
which a person either in Kotte or in Jaffna could ask the 
government or the local authority or the provincial 
council for information on his tax that he pays or she 
pays. Today that has changed. Today you send a request 
to the authority whichever the authority it maybe and by 
mandate it is compulsory that the information is released 
to the persons seeking such information by that authority 
and by any chance if it is not possible to do so, 
explanations have to be given as to why it is not possible 
and thereafter, he should get that information in a given 
period of time.  

Now what happens here is, that this Bill in my view, 
Hon. Presiding Member, goes beyond the Constitutional 
rights given by the Right to Information Act by 
restricting the citizen to be able to obtain the information 
that he or she is entitled to under the Constitution. 
Therefore, I am not saying that the Auditor-General 
should willy- nilly give out the information as and when 
requested by person “X” or “Y”.  But I think there needs 
to be some discussion between the Auditor-General and 
the Legislature to figure out how best we can 
compromise on this, because something that we fought 
for, something that we stand for is the right to 
information. Hon. Balasuriya, you talked about 
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corruption and I agree with you completely and in my 
view, the way to fight corruption is the tool of 
information. Now look at what is happening today. 
Sometimes information becomes a complicated problem 
because people create information out of thin air. News 
becomes fake news and these pieces of fake news are 
distributed via electronic media, telephones, Facebook 
and so on and gullible people sometimes believe it. There 
is no fact-checking. So I think the Auditor-General must 
also think about these issues whether it is something that 
is true that is being distributed or whether it is something 
that is completely untrue that is being distributed.  

I do not know how to deal with this question, because 
it is a question faced not only by us in this country, but a 
question faced by nations across the world. Therefore, in 
that sense, we need to take cognizance of that fact. I 
personally believe that Clause 9(a) of this Bill should 
undergo some sort amendment either now or at a future 
point in time. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two more minutes left. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Okay, Sir. 

So, Hon. Member, I think we must look at what we 
have started today as a glass half full and we must work 
together to complete it.  

Independence must be given to the Auditor-General 
and if what I said a little while ago is correct, that the 
Auditor-General’s finances come directly from the 
Consolidated Fund - there is no boss over the Auditor-
General, in that sense and that is why, I believe, it is 
called a supreme institution - then, the person has the 
right, the responsibility to undertake the work. But, I must 
also caution that when such power is in one’s hand, one 
must use that power with a sense of responsibility and 
that is essential.  

The Hon. Tharaka Balasuriya also talked about checks 
and balances. There have to be checks and balances. An 
arm of this scale cannot go above another.  So, the scale 
must always be balanced. It might depend on the person. 
Hon. Tharaka Balasuriya, you asked whether the Auditor-
General was right in making a statement on national 
accounts before the recent Local Government Election. 
You had your view; I also had my view and I think what 
the Auditor-General said was accurate. It was just an 
interpretation issue that had taken place. As a matter of 
fact, the Auditor-General asked whether all the money 
that we have spent on loans has been listed as assets.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. State Minister, do you need more time?  

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I am finishing up. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
I can give you a minute or two, if you want. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, give me one more minute.  

Those monies are not in the Asset Registry; those 
cannot be in the Asset Registry, Hon. Balasuriya, because 
a whole lot of the loans that we take are to pay back old 
loans. We are fully cognizance of that fact. So, I do not 
know whether the timing of his raising that issue was 
right, but certainly the issue he raised was correct. 

So, once again, I want to reiterate the fact that this 
effort of ours is not a sham; this is done with all good 
intention. We have shown to this country, not once, not 
twice, but over and over again, that we mean what we 
say. Earlier, I gave two specific examples - one was, the 
appointment of Chairpersons to the Parliamentary 
Committees and the second was the Right to Information 
Act - and here, certainly, is the third.  

Sir, thank you very much. 

 

ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order? 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  ර්ෂ : සිල්වද මාතැතිතුමමාතද 
සාා න් කර  රකදර ට විුණකදධිපතිවර ද  ්තිමාත්ත කරලද, 
විුණකදධිපතිවර දශුන් වදර්තදව් ලඳද ුැීමමාතට අව යන් 

කි   කදරණ  :ැන් අපි කවුන්්ත පිිබුන් වද.  ු්ත ප්ර  ්  
ශේකන්. විුණකදධිපතිවර දශ  ි ුමාත  න් පරමාත සාතය න්, එ  
පමාතණන් සාතය  කි   කදරණ  අපි පිිබු්තශතෝත එමාතඟින් රදජය 

ශසාේව  තුමළ ඉන්  ි ල්දරින් වි දල සාංඛ්යදවකට වදශ මාත 
පුරවැසි න්ට්ත අුති ් වන්  පුළුවන්. ශමාතන්  ශේ 
අ තුමන්:ද ක ත්ත්තව   තුමළ රදජය ශසාේව   අකර්මාතණය ශවන්  
පුළුවන්, එශ මාත  ැ්ත ේ රදජය ශසාේව  තුමළ ුැටදෙ මාතතුම ශවන්  

පුළුවන්. ශමාතන්  ශේ තලශ න් -ශේ රකදරශ න්,- ශේ ප්ර  ්  
ින ද ඳලලද කිසිමාත විසාඳුමාත් ලඳද ශ:න්  ඳැ ැ. ඒ කි න්ශන්, 
විුණකදධිපතිවර දශ  ි ුමාත  න්  ්තිමාත්ත කරන්  අව ය 

කර  පසු ිලමාත සාකසා් කරලද්ත  ැ ැ; විශ ේෂඥ සා ද  ලඳද ුන්  
විෂ   සාේඳන්් විශ ේෂඥ න්ට අව ය කර  ප සුකේ 
සාප ලද්ත  ැ ැ; ඒ වදශ මාත ශේ ි ුමාත වල තිශඳ  ි රව:යතදව 
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ඉ්මාති න් පරී්ෂද කිරීමාතට  ැකි දවකු්ත  ැ ැ. ශමාතතැ දී තමාතන් 

ශතොරතුමන් ඉ්මාති න් :ැ ුන්  අව ය වන්ශන්. එශ මාත  ැතිව 
ි ුමාත  ් රවදට පසාශ්සාේ රදජය ශසාේවක දශ  වෘ්ත ම  ජීවිත  
සාේපූර්ණශ න්මාත වි ද  ව වද. 

 
ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කි පු කදරණ ට මාතමාත පිිබතුමර් ලඳද දීලද 
මාතශ  කථදව අවසාන් කරන් ේ. ශේ ප ්ත ශකටුේපත මාතඟින් 

විුණකදධිපතිවර ද විසින් ඉටු කළ ුතතුම ඳලතල, කදර්  න් සා  
කර්තවය න් :්ව වද. සුදුසුකේ ල්ත විුණකවරශ කු ශ ෝ 
තද්ෂණික, වෘ්ත ම  ශ ෝ වි:යද්තමාතක විශ ේෂඥ ඥද   සාහිත 
ර ත  ප්ත කිරීමාත රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දශේ 854 (6) අනු 

වයවසා්ථදව  ටශ්ත තමාත කදර්    ද කර්තවය ඉටු කිරීමාත පිිබඳා 
වදර්තදව් ු:ල් වර්ෂ  අවසාද ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත 
කිරීමාත, විුණ  අරු:ල පරිපදල   ඔහු විසින්මාත ඉටු කළ ුතතුම 

කදර්  න් ඳව ප ශ්ත :්ව වද. ශ්රී ලංකද ජදතික රර්ෂදවට 
අුතිුදමී ව  ශතොරතුමන් ශ ිබ:රේ ව  අවසාථ්දවකදී රර්ෂක 
අමාතදතයදං ශේ  එකඟතදව මාතත  පුේුලිකව විුණකදධිපති විසින් ඒ 

සාේඳන්්ශ න් විුණ  කළ ුතතුම ඳව්ත ප ශ්ත :්ව වද. 

ුන් අජි්ත පී. ශපශර්රද රදජය  ඇමාතතිතුමමාතද කි   කථදව 
සාතය න්. ශමාතොක:, සාමාත ර අවසා්ථදවලදී අපි ශකොමිටිශේ  

වදඩිශවලද ඉන් වද.  ු්ත ඒ කථද කර  විෂ   පිිබඳාව 
විශ ේෂඥ :ැනුමාත් අපට  ැ ැ. වි ශ ේෂඥ :ැනුමාත  ැති වුණදමාත  
එතැ  ඉන්  ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතන්ලද ශ ොශ කු්ත වැරැින  මරණවලට 
එන්  අවකද   තිශඳ වද. ි : සා්ත එ්කමාත වුකීමාත් 

තිශඳ වද  කි ද මාතමාත කලිනු්ත කිේවදශන්. ඒ වුකීමාත තමාතන්, 
සි  ට 811් ි වැරැින ශතොරතුමන් ඉිනරිප්ත කිරීමාත. ඒ අවසා්ථදශේදී 
තද්ෂණික සා ද  ලඳද ුත ුතතුම  ේ අපි පදර්ලිශේන්තුම ශකොමිටි  

 ර ද ඒ තද්ෂණික සා ද  ලඳද ුත ුතතුමන් කි   එකන් මාතශ  
සා්ථදවර  වන්ශන්. 

 
ගු අජිත් පී. වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு அஜித் பீ. தபமரரொ) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත විවද: කට   වද 
ශ ොවන්, මාතට තව වි දඩි ් ලඳද ශ:න් . උ:ද රණ ් විධි ට 
සුප්රකට ඳැඳුේකර ුනුශ:නුව  ද සාේඳන්් කදරණශේදී 

විුණකදධිපතිතුමමාතද විසින් අලදා ුණ   කිරීමාත පිිබඳාව කර  
ල: ි ුමාත  න් ශ:ෝෂ සා ුත ඳව්ත, ඊට  අ:දළ රර්ිකක වි:යද 
මූල්ර්මාත වැරැින ඳව්ත, ඒ කරපු උපකල්ප  වැරැින ඳව්ත ඳැඳුේකර 
ශකොමිසාමාත විසින් ි  ්චිතව  මරණ  කරලද තිශඳ වද. ඒ කදරණද 

අපි ශ්තන්ේ ුන්  ඕ ෑ. විුණකදධිපතිතුමමාතද සාදමාතද යශ න් 
ි වැරැින ඳව අපි පිිබුන් වද. ඒ ි රව:යතදව වැඩි කර ුන් ්ත, 
අුති ට ප්ත ව  පදර් ව් න්ට අභිශ ෝු කරන්  තිශඳ  

අවසා්ථදව්ත ලඳද ශ:න්  ඕ ෑ. ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඇතුමශළේ 
තවමාත්ත පුරවැසි දට්ත, රජශේ ි ල්දරි දට්ත රර්ෂදව තිශඳ වද 
කි ලද මාතට  ේ ශපශ න්ශන්  ැ ැ. 

 

ගු (ආචාර්ය  හසර්ෂ ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මාතට ලැබී ඇති කදල  අවසාන් ශවලද තිශඳන්ශන්.  ු්ත මාතට 
තව ත්තපර 31් ලඳද ශ:න් , මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . 
ඒක තමාතන් මාතමාත කිේශේ්ත. ශපොදුශේ අපිට ඒ  තද්ෂණ  අව යන්. 

සාමාත ර ශවලදවට මූලයමාත  කටුත්තත් ුැ  ශවන්  පුළුවන්;  
ශසාෞඛ්ය පිිබඳා ුැටදෙව් ශවන්  පුළුවන්; ජල  පිිබඳා 
ප්ර  ් ් ශවන්  පුළුවන්; ඉංජිශන්න් ප්ර ්  ් ශවන්  පුළුවන්. 

අපිට ඒ වි ශ ේෂඥ :ැනුමාත  ැ ැ. ඒ ි සාද පදර්ලිශේන්තුම කදරක 

සාාදවලදී ඒ අව ය තද් ෂණික සා ද  සි දෙ ශ: දටමාත ලැිල  
ුතතුමන් කි ලද  ැවත්ත මාතත් කරමින් මාතට වැඩිපුර කදල  ලඳද දීමාත 
සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතදට්ත සාත්ුමතිවන්ත ශවමින් මාතශ  කථදව 
අවසාන් කර වද, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ශඳොශ ොමාත 

සා්තුමතින්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඊළඟට, ුන් එසා්. ශප්රේමාතර්ත  මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට මිි ්තතුම 
:  ක කදල ් තිශඳ වද.  

 
[අ.ාද. 4.85] 
 

ගු එ ප්. වප්රේමරත්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. අ: ින  
ඉතදමාත්ත වැ:ු්ත ප ්ත ශකටුේපත් ුැ  සාදකච්ඡද කර  
අවසා්ථදශේදී ඒ සාේඳන්්ව කථද කරන්  ලැබීමාත මාතමාත ඉතදමාත්ත 

අු  ශකොට සාලක වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි ශේ 
කථද කරන්ශන් ූරෂණ, වං්දවලින් ශතොර රට් ිලහි කර ුැීමමාත 
සාා ද කළ ුතතුම කදර්  න් පිිබඳාවන්. ශේ සාදකච්ඡදව, ශේ විවද:  

පැවැ්තශව  අතරතුමර්ත අපට අ න්  ලැශඳ  ප්රවෘ්තති  තමාතන්, 
ඇශලෝසි සා් මාත ්තත ද සිටි සිරමාතැිනරි  තුමළදී දුරකථ  තුම ් සා  
SIM cards 5්  සුවුණද කි ලද අපරද් පරී්ෂණ 

ශ:පදර්තශේන්තුමව අධිකරණ ට වදර්තද කර තිශඳ  ඳව. මාතමාත :ැ  
ුන්  කැමාතතින් පරණ දුරකථ  ඇමාතතුමේවලට අමාතතරව ශමාතමාත SIM 
cards ප  පදවිච්චි කරලද  දුරකථ  ඇමාතතුමේ ලඳද දුන්ශන් කදට: 
කි ලද. ඒ ුැ ්ත ඉිනරිශේදී ශේ පදර්ලිශේන්තුමව  ුශේ කන්ණු 

ඉිනරිප්ත ශව වද  ේ  සිරමාතැිනරි  ඇතුමශළේ සිට ශසාොරකමාත 
ව ුන්  කටුතතුම කළ රකදර  අපට ි රවුල්ව විග්ර  කර ුන්  
ලැශබ්වි. ඒ එ්කමාත අ: අධිකරණ ට ඉිනරිප්ත කරපු ශතොරතුමර් 

තමාතන් පසුගි  කදලශේ ු:ල් ඇමාතතිවර ද විධි ට රවි 
කන්ණද ද ක මාත ්තමාත ද විුණකදධිපතිතුමමාතද්ත එ්ක ුහුණට 
ුහුණ ේවන්් සාට ක ි රත වුණද  කි   කදරණ . රවි 

කන්ණද ද ක මාත ්තත දශ  පවුශල් සාමාතදු මාතකට්ත, ඇශලෝසි සා ්
මාත ්තත දශ  අර්කු සාමාතදුශමාතන් න්පි ල් මිලි   5ක  ශ්් 
පත් 0187 වසාශර්දී ි කු්ත කර තිශඳ වද කි   ප්රවෘ්තති ්ත 

අපට ශේ ව  විට රරංචි ශව වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 
ශේ ලැශඳ  ශතොරතුමන්්ත එ්ක, ඇශලෝසි සා් මාත ්තත ද හිර 
ශු:ර ඉාශු  කදට: දුරකථ  ඇමාතතුමේ ලඳද දුන්ශන්, තව කදට: 
හිර ශු:ර ඉාශු  ශ්්ප්ත  ැවුශේ, හිර ශු:ර ඉාශු  

අදෙශතන් කරපු ශ ොරකේ ශමාතො වද: කි ලද ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට 
කි  වද  ේ ඒ ුැ  :ැ ුන්  අපි කැමාතතින්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේප්ත රට 
ශවනුශවන් ශුශ   ප ්ත ඳවට ප්ත ශවන්ශන් රශේ 

සාංවර්්  ට්ත, රශේ මිි සුන්ශ  සාංවර්්  ට්ත :ද ක ව වද 
 ේ විතරන්. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , පසුගි  කදලසීමාතදව 
තුමළ අවංකව වැඩ කරපු විුණකදධිපතිවන්න් හිටපු ඳව අපට 
මාතතකන්. අතිශර්ක විුණකදධිපතිව සි ටි ලලි්ත අඹන්වල මාත ්තමාත ද 

අවංකව වැඩ කරන්  ගිහිල්ලද, ශකෝටි 5ක වං්දව් ුැ  
ශ ො න්  ගිහිල්ලද ඇසිේ ප්ර දර කට ල් වුණද. අවංකව වැඩ 
කළ එතුමමාතදට, විි වි:ාදවශ න් ුතතුමව කටුතතුම කරපු එතුමමාතදට 

අවසාද ශේදී සිේ් වුශණ්  දරීරිකව විකෘතිාදව ට ප්තවීමාතටන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ්ත ශකටුේප්ත 
ශුශ න්ශන් ශව  කිසිමාත ශ ේතුමවකට ශ ොශවන්. ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමශේ ඉන්ශන් පෘථ ජ  මිි සා්සු. ි ල්දරින් 

1499 1500 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ශවන්ශ ්ත පෘත ජ  මිි සා්සු. ඒ මිි සුන්ශ  ශ ොරකමාත, වං්දව, 
ූරෂණ , කපටිකමාත, ශඳොන්ව   දදී ශේ සි ල්ලමාත ුැබ් ශවලද 
තිශඳ වද.  ේ  ේ පුේුල න් සාතුමව  ේ  ේ ප්රමාතදණවලින් 

තිශඳ  ූරෂණ, වං්ද අවමාත කර ුැීමමාතට  ේ විුණකදධිපතිවර දට 
සා්වදධී ව වැඩ කළ  ැකි, සාව්දධී ව කටුතතුම කළ  ැකි ි : සා් 
ලඳද ින  ුතතුමන්; ඒ වදශ මාත වුකීේ සාු:ද ් ලඳද ින  ුතතුමන්. අපට 

විුණකදධිපතිවර දශ  සාදර්ථක්තව , අසාදර්ථක්තව   මරණ  
කරන්  ශවන්ශන් ඔහුට ලැශඳ  ි : සා සා  ඔහුට ලැශඳ  
වුකීමාත ඇතුමශළේ පමාතණන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ: රන්ජන් රදමාත ද ක 
ි ශ ෝජය ඇමාතතිතුමමාතද කථද කළද. තව්ත ඇමාතතිවන් කිහිප ශ:ශ ් 
කථද කළද. එතුමමාතන්ලද සාා න් කළද පසුගි  කදලශේ වුණු 

ශ ොරකේ ුැ . මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 894 දී අශප් රට 
ි : සා ලඳද ුන්  විට අශප් ාදණ්ඩදුදරශේ තැන්ප්ත ්   
විධි ට රන් පවුේ ශකෝටි 801් තිබුණද.  අපි මූලයමාත  අතින් 
රසි දශේ ශ:වැි  තැ ට ප්ත ශවලද තිබුශණ් ජපද  ට විතරන්.  

අශප් රට තිබුශණ් රන් පවුේ ශකෝටි 801් සාපිරි රට් විධි ටන්.  
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඉන්පසු ශලෝකශේ  සාමාත ර රටවල් 
අශප් රට අනුුමාත   කරන්  හුන් වුණද. සිංුප්පූන්ව වදශ  

රටවල් කිේවද, "ලංකදව වදශ  රට් ශවන්  ඕ ෑ" කි ලද. ඒ 
කදලශේ -894 - ශඩොලර  සාා ද ශුේශේ, න්පි ල් 3.51න්. අ: 
ශුව  ුණ  න්පි ල් 861න්. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ 

රපු රමාත  ශමාතශ මාත  ැදුශණ් 894 දී අපි ි : සා ලඳදුන් ද විට 
විුණකදධිපතිවර ද සාතුමව ඉතදමාත්ත පුළුල් සා  වුකීේ සා ුත 
ඳලතල ප්රමාතදණ ් පැවති ි සාදන්. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 

897 දී  ව රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්දව ශු දවද. ශ ොන්න් ිලහි කර , 
මාතංශකොල්ලකදර න් ඇති කර , වං්ද ූරෂණ අදෙතින් ි ෂප්ද:   
කර  වයවසාථ්දව් ඳවට 897  වයවසාථ්දව ප්ත වුණද. ඒ කදලශේ 

-ශේ.රර්.ජ වර්්  මාත ්තත දශ  රණ්ඩුව කදලශේ- අපට 
අ න්  ලැබුශණ් මාත ද පරිමාතදණ ූරෂණ ුැ . අපට ඒ කදලශේ 
ශමාතො වද: කිේශේ? මාත වැලි   : ශකොට වුණු ූරෂණ ුැ ; වං්ද 
ුැ .  

අපිට මාතතකන්, ඒ කදලශේ ශලෝක ඳැංකුශවන් ශේවිේ ශ ෝප්සා ්
කි ලද මාත ්තමාතශ ් ලංකදවට එේවද. ශලෝක ඳැංකුශවන් ශේවිේ 
ශ ෝප්සා් මාත ්තමාත ද ලංකදවට එවන්ශන් ශව  ශමාතොකකටව්ත 

ශ ොශවන්, මාත වැලිශේ සිේ් ශවච්් ූරෂණ-වං්ද ශ ො න් න්. ඔහු  
ඒ සාේඳන්්ශ න් ශසාො ද ඳලද වදර්තදව  ව වද. වදර්තදවට අනුව 
ඔහු කි න්ශන්, "මාත වැලි  සාා ද අපි ලඳද දුන් න්පි ල් ිලලි   

ුණන් ු:ල්වලින් සි  ට 35් මාත වැලි  සාා ද වි :ේ කරලද 
තිශඳ වද. අශ ් සි  ට 65මාත ඇමාතතිවන්න්ශ  සා  රදජය 
ි ල්දරින්ශ  සාද් කුවලට ගිහිල්ලද තිශඳ වද." කි ලදන්. ශේක 

තමාතන් ශේවිේ ශ ෝප්සා්  ව  වදර්තදව. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද :න් වද ශන්:, කවු: මූලදසා ශේ 
ඉන්ශන් කි ලද? 

 

ගු එ ප්. වප්රේමරත්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

ඔේ. ඒක :ැ ශු  තමාතන්, මාතමාත ඒ ුැ  කිේශේ මූලදසා දූපඪ 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . රන්ජන් රදමාත ද ක ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද 

මාතහින්: රදජප්ෂ මාත ්තමාත දට "ශ ොරද" කි   ශකොට්ත, අශ ් 
ඇමාතතිවන්න් මාතහින්: මාත ්තමාත ද ඇතුමළු හිටපු ඇමාතතිවන්න්ට 
"ශ ොන්" කි   ශකොට්ත, මාතමාත කිේශේ මාත වැලිශේ ශවච්් ූරෂණ-

වං්ද පිිබඳාවන්. එමාත වදර්තදවට අනුව, ශලෝක ඳැංකුශවන් ලඳද 

දුන් ු:ල්වලින් සි  ට 35් ශ ො:වද තමාතන් මාත වැලි   :ද 
තිබුශණ්; සි  ට 65් ශ ොරකේ කරලද තිබුණද. මූලදසා දූපඪ 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 897  රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදශවන් ශ ොන්න්ට 
පැ   න්  සීමාතද මාතදන්ේ  :පු ි සාද තමාතන්   ශේ රශේ ඒ විධි ට 

ශ ොරකේ කශළේ. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඊට පසුව අශප් රශේ විවි් 
රකදරශේ රණ්ඩු ිලහි වුණද; විවි් රකදරශේ අමාතදතයවන්න් ිලහි 

වුණද; රශේ සාංවර්්   විවි් ින දවලට ශපන්වූවද.  ු්ත වං්දව-
ූරෂණ   ව්තවද ුන්  පුළුවන්කමාත් තිබුශණ්  ැ ැ. ඒවද 
 ව්තවන්  ඳැරි වුණද.  ැඳැන්, අපිට වුවමාත දව් තිබුණද  ේ, 

පසුගි  කදලසීමාතදව තුමළමාත ශේවද  ව්තවන්  තිබුණද. එශසාේ 
 ව්තවන්  ඳැරි වුණු ප්ර්ද  ශ ේතුමව ශමාතොක්:? රණ්ඩුව  ැමාත 
තිසා්ශසාේමාත කිේශේ, "ූරෂක න්ට :ඬුවේ ශ:න්  ඕ ෑ; ූරෂක න්ට 

:ඬුවේ ශ:න්  ඕ ෑ" කි ලද විතරන්. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , ූරෂිත න්ට :ඬුවේ කළ පමාතණින් ූරෂණ  තර ශව වද 
කි ලද මාතශ  ජීවිතශේ මාතමාත කව:දව්ත අ ලද  ැ ැ. ූරෂිත න්ට 
:ඬුවේ දුන් පමාතණින් ූරෂණ  තර ශවන්ශන්  ැ ැ. ූරෂණ  තර 

ශවන්   ේ, පරිපදල  වු   ශව සා් කරන්  ඕ ෑ; ීමතිමාත  
 වු   ශව සා් කරන්  ඕ ෑ. පරිපදල  වු  න්, ීමතිමාත  
වු  න් ශව සා් කශළෝත විතරන්, ූරෂණවලින් ශතොර සාමාතදජ ් 

ශේ රට තුමළ ිලහි කරන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳන්ශන්. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  
ඳලතල එ්ක, විුණකදධිපතිතුමමාතද විසින් කළ ුතතුම කදර්  ාදර  

එ්ක ශේ රට ි වැරින ින දවට අරශු   න්  පුළුවන් කි   
කදරණ  මාතමාත ශේ ශේලදශේ මාතත් කරන්  කැමාතැතින්. එශසාේ ශේ 
රට ි වැරින ින දවට අරශු   න්   ේ, ඒ සීමාතදසාහිත ඳලතල 

ශවනුවට, තටු කැපූ -තටු සිාපු- විුණකදධිපතිවරශ ් ශවනුවට, 
ි : ශසාේ වැඩ කරන්  පුළුවන් විුණකදධිපතිවරශ ් ිලහි කළ 
ුතතුමන්. එශසාේ ිලහි කශළෝත විතරන් ශේ රට ූරෂණවලින් වළ්වද 

ුන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳන්ශන්. ශේ රට ූරෂිත න්ශුන් රර්ෂද 
කර ුන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳන්ශන් විුණකදධිපතිවර දට ි සි 
ඳලතල පැව න්ශවෝත විතරන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ්ත ශකටුේපත අනුව 

විුණකදධිපතිවර ද ප්ත කිරීශේ ඳලතල ජ දධිපතිවර දට 
තිශඳ වද.  ැඳැන්, විුණකදධිපතිවර ද ඉව්ත කිරීමාත පිිබඳාව 
ශමාතහි ශමාතොකු්ත සාා න් ශවන්ශන්  ැ ැ.  ු්ත ජ දධිපතිවර ද 

ඉව්ත කිරීශේ ඳලතල පදර්ලිශේන්තුමවට තිශඳන්ශන් ශකොශ ොමාත:? 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ තුමශ න් ශ:ශ් ඳල ් ඇති කශළෝත 
විතරන්, ජ දධිපතිවර ද ඉව්ත කරන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳන්ශන්. 

 ැඳැන්, සාදමාතද ය ශ ෝජ දව් සාේේත කිරීශමාතන් 
විුණකදධිපතිවර ද ඉව්ත කිරීමාතට පුළුවන්කමාත් ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ඇතුමශළේ සුර්ෂිත කරලද තිශඳ වද. එතශකොට අපිට 

අ න්  තිශඳන්ශන් ශමාත න්. සාදමාතද ය ූරෂණ න්ට, වං්දවලට 
වින්ේ් මිි ශ කුට එල්ශලන්  තිශඳ  එකමාත තුම්තතිරි ු , එකමාත 
පිදුන් ු  විුණකදධිපති විතරන්. සාදමාතද ය ූරෂණ කට, වං්දවකට 
එශරහි, රට ුැ   ැඟීමාත් තිශඳ  මිි ශ කුට එල්ශලන්  

තිශඳ  එකමාත ත තුමර, විුණකදධිපති ත තුමරන්.  ැඳැන්, 
විුණකදධිපති ත තුමර එශ න්-ශමාතශ න් ඕ ෑ ශකශ කුට අන්න් 
කරන්  පුළුවන් ත තුමර් ඳවට ප්ත කර ු්තශතෝත, 

සාද්දරණ්තව   ද ුත්ති  රර්ෂද කර , එ  අශප්්ෂද කර  
මිි ශ කුට සාද්දරණ ් ඇති ශව වද: කි   ප්ර ්   අපි 
ඉසාස්ාර ද මාතතුම ශව වද, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . අශප් 

ඉසාස්ාර ද ඒ ප්ර  ්  තිශඳ වද. ඒ ි සාද පදලක න් විධි ට, ප ්ත 
ශකටුේප්ත සාේේත කර , වයවසාථ්ද  :  මිි සුන් විධි ට අපට 
කරන්  තිශඳන්ශන් එකමාත එක ශ: න්. විුණකදධිපතිවර දශ  

ඳලතල, විුණකදධිපතිවර ද සාතුමව තිිල  ුතතුම ඳලතල 
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පදර්ලිශේන්තුමව තුමිබන් විුණකදධිපතිවර ද සාතුම කිරීමාත තමාතන් අප 

කළ ුතතුමව තිශඳන්ශන්. එශ මාත  ැති වුශණෝත මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , ශ ොරකමින් ශතොර, වං්දශවන් ශතොර 
ශේ පදල ඥශ ් ශේ රශේ  ැශ:න්ශන්්ත  ැ ැ; ි ල්දරිශ ් 
ශේ රශේ  ැශ:න්ශන්්ත  ැ ැ. ශේ පදල ඥ දට රිංුන්  පුළුවන් 

තැන් ටික් ප ්ත ඇතුමශළේ  :ද තිශඳ වද  ේ, රිංුන්  පුළුවන් 
තැන් ටිකකින් ශ ොරකේ කරශු  එන්  පුළුවන්කමාත්  :ද 
තිශඳ වද  ේ, අඩුමාත තරශේ ීමතිමාත  ප්රතිපද: ව්ත  :ලද, ීමතිමාත  

 ශවෝ්තපද:  ශ ෝ  :ලද ීමති  පැ්තශතන් ශ ෝ ඔහු හිර කරන්  
පුළුවන් තැ ්  :න්  ඕ ෑ. ශමාතහි එවැි  ශ: ් අපිට 
ශපශ න්ශන්  ැ ැ. 

 මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , කදල ් තිසා්ශසාේ කථද කරපු 
ප ්ත ශකටුේපත් පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ  වද. ඒක්ත ි කේමාත 
ි කේ ප ්ත ශකටුේපත් වි ද, පූර්ණ ඳලතල සාහිත එක් 

ශ ොශවන්. පූර්ණ ඳලතල සාහිත ප ්ත ශකටුේපත් 
පදර්ලිශේන්තුමවට ශු ැවි්ත සාේමාතත කරන්  ශේ රණ්ඩුවට ඳැරි 
ශව වද. ඒක තමාතන් සාතය . ඒක තමාතන් ි වැරිනමාත ඉිනරිප්ත කිරීමාත. ඒ 
ි සාද මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,   ප්ත ශේ පදල  

වදතදවරණ ් ඇතුමශළේ, ි වැරින ශේ පදල  වටපිටදව් ඇතුමශළේ 
හිඳිමින් අපි ශේ රට ඉිනරි ට ශු   න්  ඕ ෑ  කි ලද මාතද 
වි ව්දසා කර වද. ඒ මූලදරේාශේදී - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව මිි ්තතුමවක පමාතණ කදල ් 
තිශඳ වද. 

 
ගු එ ප්. වප්රේමරත්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ். பிமரைரத்ன) 
(The Hon. S. Premarathna) 

පසුගි  රණ්ඩුව ඳල ට රපු ශේලදශේ, ඒ රණ්ඩුව  :න්  

ජ තද විු්ති ශපරුණ ඇතුමළු විවි් කණ්ඩද ේ එකතුම වුණද. 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ කටුතතුම කළ ි ල්දරිශ ් 
ජ තද විු්ති ශපරුණ ි ශ ෝජ   කරමින් පදර්ලිශේන්තුමවට 

පැමිණි ද.  ැඳැන්, එතුමමාතද ශු:ර  වද, ඔහු ශවනුවට තව ශකශ ් 
පදර්ලිශේන්තුමවට රවද. 

ජ තද විු්ති ශපරුණට මාතද කි න්  කැමාතැතින්, රට ශඳ:  
රණ්ඩුරමාත වයවසාථ්ද පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්  කලින්, :ැ ට 

තිශඳ  රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදව තුමළ විුණකදධිපතිවර ද සාතුම 
ඳලතල වැඩි කරලද, විුණකදධිපතිවර ද රර්ෂද කරලද රට 
ි වැරැින තැ ට ශු   න්  කටුතතුම කරන්   කි ලද. රට 

ශඳ:  රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථදව ශුශ  වදට වඩද ඒක රශේ 
මිි සුන්ට වැ:ු්ත ශවන් කි   වි ව්දසා  මාතට තිශඳ වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ්ත ශකටුේපත අශප් 

රශේ   පත ශවනුශවන්, අශප් රශේ මිි සුන්ශ    පත 
ශවනුශවන්, ූරෂණ ට එශරහි මිි සුන්ශ    පත ශවනුශවන්  
විුණකදධිපතිවර දට ඉිනරි ට්ත ි සි අුතරින් කටුතතුම කරන් ට 

 ්ති ් ශ:  ප ත් ඳවට ප්ත කරන් ට, ඉිනරිශේදී  ශ ෝ  ේ 
 ේ සාංශ ෝ්   ර ද එතුමමාතන් සාතුම ඳලතල වැඩි කරන්  ට ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමශේ අපි සි දෙශ: දටමාත  ැකි දව ඇ්ත ේ පමාතණන්, 

අශප් රටට සුදුසු, සුර්ෂිත සා  ි සි විධිශේ අ දුත ් අපට 
:කින්  පුළුවන්කමාත ලැශඳන්ශන්. අවංක, කදර් ශූර, :්ෂ 
විුණකදධිපතිතුමමාතන්ට ඒ අ දුත   :න්   ැකි දව ලැශබ්වද, 
 ්ති  ලැශබ්වද, ූරෂිත න්ශුන්, ූරෂණවලින් ශතොර රණ්ඩුව් 

ඳවට ශේ රණ්ඩුව ප්ත කරන්   ැකි දව ලැශබ්වදන් කි ද 
ප්රදර්ථ ද කරමින් මාතද ි  ඬ ශව වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  :ැ  ුැීමමාත සාා දන් මාතද ශේ 
කදරණ  කි න්ශන්. ශේවිේ ශ ොපර් තමාතන් ඒ වදර්තදව ඉිනරිප්ත 
කරලද තිශඳන්ශන්. ඔඳතුමමාතද කැමාතැති  ේ ඒ වදර්තදව 

පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කරන්  පුළුවන්.  
 

ුන් ශ ේෂදන් විතද ශ  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

[අ.ාද.4.07] 
 

ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික වැ:ු්තකමාත් තිශඳ  
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පිිබඳා විවද:  පැවැ්තශව  ශේ 

අවසා්ථදශේදී ඒ පිිබඳාව අ: සා් :්වන්  අවසාථ්දව් ලැබීමාත 
පිිබඳාව මාතද සාතුමටු ශව වද. විප්ෂශේ මාතන්ත්රීවන් ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත පිිබඳාව ප්ර ංසාද ුඛ්ශ න් කථද කර වද අපි :ැ්කද. 

ඒ අතරමාත, ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශුශ න්  පර්කු වුණද වැඩින්,  
අවුන්දු 3් පර්කු වුණද කි ලද කථද කළද.  ැඳැන් එතුමමාතන්ලදට 
මාතතක  ැ ැ, අවුන්දු 01් ශේ රශේ රණ්ඩු කළ්ත ශමාතවැි  

ශ ෝජ දව් ශුශ න් ව්ත එතුමමාතන්ලදට අ: සා්ව්ත තිබුශණ් 
 ැ ැන් කි ලද. ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද, 0117 
වසාශර්දී ශේ ුැ  ශ ෝජ දව් ඉිනරිප්ත වුණ්ත, ඉන් පසුව ඒ ුැ  
ව්  ්ව්ත කථද කශළේ  ැ ැන් කි ලද. 0185දී ශමාත  

ශ ෝජ දව් විධි ට ඉිනරිප්ත කරලද, අ: ව ශකොට  එ  
 ථදර්ථ ් ඳවට ප්ත කරන්  පුළුවන්ශවලද තිශඳ වද.  

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට 
ඉිනරිප්ත කරන්  ක්රි ද කරපු අශප් රණ්ඩුව, ශේ අවුන්දු තුම  තුමළ 

ශේ රශේ ජ තදවට ප්රජදතන්ත්රවදින අන් මන් ශකොපමාතණ දීලද 
තිශඳ වද:? අ:  ප්රජදතන්ත්රවද:  ු ැ  කථද කර , පදරමිතද පුර  
ශේ උ:වි  පසුගි  කදලශේ ශමාතවැි  ප ්ත ශකටුේප්ත 
ශුශ  වද ති ද, මිි සුන්ට තිබුණු සාදමාතද ය ප්රජදතදන්ත්රී  ි : සා 

පවද අහිමි කළද. ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ පිිබඳා 
ප ්ත ශකටුේපත ශුශ   ශවලදශේ එක එක විකදර කි ලද, ඒ 
ප ්ත ශකටුේපත සාමාතච්්ල ට ල් කළද. ''ශේවද කරන්  ඳැ ැ'' 

කි ලද  ඒ ප ්ත ශකටුේපශ්ත ශ:ෝෂ ශපන්නුවද.  ැඳැන්, අ: 
ව ශකොට රණ්ඩු ප්ෂ  විධි ට අපි අශප් පදල  කදල සීමාතදව 
තුමළ ශේ රශේ ජ තදවට විි වි:ාදව කින් ුතතුමව ඕ ෑමාත 

ශතොරතුමර් :ැ ුැීමශේ අවසාථ්දව සාලසාද දීලද තිශඳ වද. 
ඉති දසා  පුරද  ශේ රශේ ජ තදවට ශමාතවැි  අවසා්ථදව් ලැබුශණ් 
 ැ ැ.  

ඒ විතර් ශ ොශවන්. ශකොමිෂන් සාාද ප්ත කිරීමාත්ත හී  ් 
ශවලදන් තිබුශණ්. "අපි ශකොමිෂන් සාාද ශුශ  වද.   රදජය 

 දන්ත්රණ  ක්රි ද්තමාතක වීශේදී විි වි:ාදව ් ඇති කර වද. 
ප්රජදතන්ත්රවද:  සුරකි වද"න් කි ලද තමාතන් පසුගි  කදලශේ 
ජ දධිපතිවරණ ශපොශරොන්දු පත්රිකදවල තිබුශණ්. ඒ ශමාතොක්ව්ත 

සිේ් වුශණ්  ැ ැ.  ු්ත අ: අපි ඒවද  ථදර්ථ ් ඳවට ප්ත 
කරලද තිශඳ වද. අ: ජදතික ශපොලිසා් ශකොමිෂන් සාාදව ඉතදමාත 
ක්රි දකදරින්. එ:ද එශ මාත ශ ොශවන්. එ:ද අශප් ිනසාත්්රි්කවල හිටපු 

පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්ට හිතව්ත අ  ශපොලීසිශේ සාථ්ද දධිපති 
පුටුශේ වදඩි කරව වද විතර් ශ ොශවන්, තමාතන්ට හිතුමණු 
ශවලදවට සා්ථද දධිපතිවර දශ  පුටුශේ වදඩිශවලද, ඔහුශ  
ශඳල්ශලන් අල්ලද පැමිණිලි විාදු කරපු සිේධි ඕ ෑ තරේ 

තිශඳ වද. අපට ඒ ු ැ  පැ ැිනලි කරන්  පුළුවන්. 

ශේ විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශේ රශේ සාමාතදජුත ශව  
ශකොට :ැන් කි  වද, ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත තටු කපලදදෙ. 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

මාත ්තතශ ෝ, තටු කපලද ශ ොශවන්, ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශේ 
විධි ටව්ත ශමාතච්්ර ඉ්මාති න් අරශු  එන්  කටුතතුම කිරීමාත ුැ  
ඔඳතුමමාතන්ලද සාතුමටු ශවන්  ඕ ෑ. අපි ශේ  ැමාත එකකින්මාත රශේ 

ප්රජදතන්ත්රී  අන්ති න් ත වුන් කරන්ශන්. පසු ගි  :වසා්වල කි පු 
හිේලර් පන් ශේ රණ්ඩුව් ිලහි ශව වද  ේ ශමාතවැි  ප ්ත 
වැඩ්  ැ ැ. ඒ වදශ  පන් ශේ රණ්ඩුව් තිශඳ  ුතු කට 

ශමාතවැි  ප ්ත වැඩ්  ැ ැ. එතශකොට විුණකදධිපතිශ  ඳලතල 
ඒ ඔ්ශකෝමාත ටික ිලඳිලද   වද. එතශකොට හිේලර්ශ  විධි ට ඒ 
ඔ්ශකෝමාත වැඩ කරශු    වද. එතශකොට ප්රජදතන්ත්රී  අන්ති  

 ැති ශව වද; ශේ ප ්ත  මාතසා් ශපේටි ට   වද. ශේ  රශේ 
ජ තදව ඳලදශපොශරෝතතුම ශව , ඒ ශව සා් ශේ පදල  අ්ත:ැකීමාත 
අ: රශේ ජ තදවට :ැක ුන්  පුළුවන් විධි ට ශේ රණ්ඩුව 

ක්රි ද්තමාතක ව  ඳව මාතමාත කි  වද. මාතමාත :ැ්කද, ජ න්ත සාමාතරවීර 
මාතන්ත්රීතුමමාතද  රිමාත ශේ: දශවන්  කථද කළද, ශේවද ශේ ශේ විධි ට 
ශවන්  ඕ ෑ කි ලද.  ැඳැන්, ජ න්ත සාමාතරවීර මාතන්ත්රීතුමමාතදට මාතතක 
 ැ ැ, එතුමමාතදශ  හිටපු අමාතදතයවර දශ  අ්කදශ  දුවශ  මාතඟුල 

කෑශේ අමාතදතයදං ශේ සාල්ලිවලින් කි ලද. අපි කි  වද, ඒවද 
විුණ   කරන්  කි ලද.  

අශප් ිනශන්ෂ් ගුණවර්්  ශජයෂ්ඨ මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද  

ඳැඳුේකර  ුැ  විුණ   කරන්  කි ලද. අි වදර් ශ න්මාත 
ඒක විුණ   කරන් , ඒ චූිනත න්ට :ඬුවේ ශ:න් . ඒ අ  
එල්දෙේ ුශ ේ එල්ලන්  පුළුවන් තැ ට අරශු   න් .  ැඳැන්, 

එ:ද  අහිංසාක මිි සුන්ශ  ඳදු ු:ලින් තමාතන්ශ  අ්කදශ  දුවශ  
මාතඟුල කෑවද. ශේක විලිලේජද  ැති කථදව්. ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ 
කි න් ්ත ලේජන්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . තමාතන්ශ  

අ්කදශ  දුවශ  විවද  මාතංුලය උ්තසාව  -මාතඟුල-  ුන්  ශේ 
රශේ  ු:ල් පදවිච්චි කරපු උ:වි  අ: සුදු ්රිත ශවලද ශමාතතැ ට 
ඇවිල්ලද කි  වද, "ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත ශේ ශව සාක්ේ ටික 

ඇති කරලද රදජය ි ල්දරින්ට ශ ොා  ්ති ් ව  විධි ට 
කටුතතුම කරන් " කි ලද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි ශේ රට  රි තැ ට 
අරශු    වද. ඒක තමාතන්, ශේ රශේ ජ තදව ඳලදශපොශරෝතතුම 

ශව  ශව සා. රශේ ජ තදව ඳලදශපොශරෝතතුම ශවච්්  ඒ ි : සා, 
රශේ ජ තදව ඳලදශපොශරෝතතුම ශවච්් ඒ ප්රජදතදන්ත්රී  අන්ති  
ත වුන් කරන්  අපි කටුතතුම කර වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , විුණකදධිපතිතුමමාතද්ත ඉන්  
ශවලදශේ මාතමාත ශේ කදරණ  කි  වද. ශේ රශේ රදජය ු:ල් 
ාදවිත  පිිබඳාව, මූලය වි   පිිබඳාව ප්ර  ් ් තිශඳ වද. 

සාේඳන්ධීකරණ කමිටු සාාදපතිවන් විධි ට අපි :න් වද,  රජශේ 
ු:ල් ටිකව්ත, පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවර දශ  විමාත්යුත ු:ල් 
ටිකව්ත ි වැරැිනව ජ තදවදදී විධි ට පරි රණ  කිරීමාතට 

රමාතශේ: ් ප්රදශේය   ශල්කේ කදර් දලවල සාකසා් ශවලද  ැති  
ඳව. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත ප්රදශේය   ශල්කේ 
ශකොේඨදසා තුම ක සාේඳන්ධීකරණ කමිටුශේ සාාදපතිවර ද විධි ට 
ඒ කදරණ  :න් වද. මාතද උ:ද රණ ් කි න් ේ. එකමාත ාදණ්ඩ  

ප්රදශේය   ශල්කේ කදර් දල තුම කින්  මිලදී ුන්ශන් මිල ුණන් 
තුම කට.  එකමාත ාදණ්ඩශේ  මිල ඒ විධි ට ශව සාව්ීමාතට ශ ේතුමව 
කුමාත්:? ඒ ාදණ්ඩශේ ප්රමිති  පිිබඳා පදල  ්  ැ ැ. අපි ඒ 

ාදණ්ඩ ජ තදවට ශ: වද.  ු්ත ජ තදව -ඒ ප්රතිලදභි ද- ඒ ුැ  
ශ ො න්ශන්  ැ ැ. ි කේ  ේඳ ශව  ි සාද අරුන් වද.  ැඳැන්, 
අපි හිත   ැටි ට ශේ   ර ද  සාමාත ර ූරෂිත ි ල්දරින් තමාතන්ශ  

අරුණු කරද   වද. ඒ  ි සාද   ශටන්ඩර් පටිපදටි  තුමළ ි සි 
රමාතශේ: ් ඇති කරන්  කටුතතුම කළ ුතතුමන්. ඒ කටුතතුම සිේ් 
වුණදට පසාශ්සාේ ශේ ුනුශ:නුවලදී වැරැින  සිේ් ශවලද තිශඳ වද 

කි ලද විුණ  කරලද ඒ විුණ  විමාතසීේ තුමිබන් උ්තතර 

ශ ො  වදට වඩද   රදජය ු:ල් ි වැරැිනව පදවිච්චි කරන්  අව ය 

ීමති සාකසා් කළ ුතතුමන් කි ලද මාතමාත හිත වද. අඩුමාත තරමින් 
ප්රදශේය   ශල්කේ කදර් දල මාතේටමින්, ිනසා්ත්රි් ශල්කේ කදර් දල 
මාතේටමින් ි වැරැින රමාතශේ: ් තුමළ ශේ කටුතතුම කළ ුතතුමමාතන්. 
විශ ේෂශ න්මාත ප්රදශේය   සාාදවක හිටපු සාාදපතිවරශ ් විධි ට 

මාතද :න් වද, ප්රදශේය   සාාදවල ාදණ්ඩ මිලදී ුැීම ශේ ක්රි ද:දමාත  
ශකොශ ොමාත:   කි ලද. ාදණ්ඩ මිලදී ුැීමශේ ඒ ක්රි ද:දමාත  තුමළ 
කිසි විි වි:ාදව ්  ැ ැ. සාාදපතිට ි : සා දීලද තිශඳ වද ඕ ෑ 

විධි ට ඒ කටුතතුම කරන් . ඒ සාාදශේ ඉන්  මාතන්ත්රීවන්න්ට -
සාභික න්ට- ශේ පිිබඳා අවශඳෝ් ්  ැති ශවන්  පුළුවන්. ශේ 
වදශ  තැන්වලින්මාත ශේ අකටුතතුමකේ  තර ශවන්  ඕ ෑ. මාත ද 

ශලොකු, ශකෝටි ුණන් ු:ල් වං්ද කර  ්රිත ිලහි ශවලද එන්ශන් 
ශේ වදශ  තැන්වලින් තමාතන්. අ: සාමාත ර අ  කි  වද, 7  විවෘත 
රර්ිකක  ශු දවදට පසාශ්සාේ  'මාත වැලි ' වදශ  මාත ද වයදපෘති 

තුමිබන් තමාතන් ශ ොන් ිලහි වුශණ් කි ලද.  ැඳැන්, ඒක පිිබුන්  
එක ුැ  මාතමාත සාතුමටු ශව වද. ශමාතොක:, "අපි ශ ොන් වුශණ්  77 
ශු ද රමාතශේ:  තුමළ" කි   එක ඒ අ  පිිබුැීමමාත ුැ  අපි 
සාතුමටු ශව වද. ශේ රශේ පුංචි අහිංසාක මිි  දශ  න්පි ල් 511 

ුැ  ශ ො න් , ශේ රශේ  ුශේ පුංචි වයදපදර ් කර  අහිංසාක 
මිි  දශ  ඳදු ර:ද මාත ුැ  ශ ො න්  කටුතතුම කර වද වදශ මාත 
වි දල ව ශ න් ඳදු පැ ැර  ැරලද ඉන්   ශේ රශේ සාමාතදුේ 

පිිබඳාව්ත ශ ො න්  පුළුවන් රමාතශේ: ් ඇති ශවන්  ඕ ෑ. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව මිි ්තතුමවක කදල ් 
තිශඳ වද. 

 
ගු වහසේෂා්ද විතානවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு மஹசொன் விதொனமக) 

(The Hon. Heshan Withanage) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ: අපි කවුන්්ත :න් ද 
කදරණ ් තමාතන්, ල්ෂ ුණන්, ශකෝටි ුණන්, මිලි   ුණන් 

ර:ද ේ ඳදු ශුවන්  තිශඳ  මාතනුසා්සා දට ශේ ප්ර  ්  
විසාාදු න්  පුළුවන් රමාත ් අ: ි ර්මාතදණ  ශවලද තිශඳ වද. 
ශකොමාතසාදරිසා්තුමමාතද ශ ෝ ශකොමාතසාදරිසාත්ුමමි  ශ ෝ  ේඳශවලද අත  ට 

ුණ ් දීලද ඒක විසාාදුන්  පුළුවන්. එමාත සුප්රකට රමාත  අ: ශේ 
රටින් තුමරන් ශවන් ට ඕ ෑ. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , Sri 
Lanka Customs එක ු්තශතෝත, Sri Lanka Customs එශ් 

 න්  තිශඳ  ශක දට ා   ැතුමව එිබ ට එන්  පුළුවන් කි ලද 
අපි :න් වද. ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ඉන්  අමාතදතයවන්, 
මාතන්ත්රීවන්්ත ඒක :න් වද. එමාත රමාතශේ: ටික ව න්  ඕ ෑ. 

අල්ලසා්  ැතුමව වැඩ් කරුන්  ඳැරි රදජය ර ත  ශකොපමාතණ 
තිශඳ වද:? විුණකදධිපතිතුමමාති , ඒ ි සාද ශේ මාතඟින් ඔඳතුමමාතදට්ත 
 ්ති ් ි ර්මාතදණ  ශව වද. එශසාේ ි ර්මාතදණ  වීමාත තුමළ අඩුමාත 
තරමින් ශේ රශේ ශේ පදල ඥ න්ශ  අව යතද ි සාද, ශේ රශේ 

අහිංසාක මිි සුන්ශ  ඳදු ු:ල් ටික වි ද  වීශේ පදපකර්මාත   ැති 
කරන්  ඔඳතුමමාතද කටුතතුම කරන් . ඒ සාා ද  ්ති ශ:න් . ශේ 
  පදල  රණ්ඩුශේ රි ල් විරමාතසිං  අුමාතැතිතුමමාතදට එල්ලශු  

ු   උ:වි ට අපි කි  වද, ශේවද ා   ැතුමව අරශු  ශේ රශේ 
මිි සුන්ට අ දුත  උ:ද කර ශ:න්  කි ලද. පසු ගි  කදලශේ 
වශ  ශ ොර, ත්කඩි රැළ්  ැවත්ත ශේ රට තුමළ ිලහි 

ශ ොශවන්  වු ඳලදුන්  කි   එක මාතත් කරමින් මාතශ  
ව්  කිහිප  අවසාන් කර වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්. මීළඟට, ු න් (මාත ද්දර් ) රශු මාතදරසිං  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
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[අ.ාද. 4.37] 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , සාාදපති  දමාතදවලි ට අදෙතින් 

ප්තවී  ඔඳතුමමාතද ප්රථමාතශ න් මූලදසා  ට පැමිණ සිටි  අ: ින ශේ 
මාතද ඔඳතුමමාතදට සුඳ පතන් ට ශේ අවසා්ථදව ශ ො:ද ුන් වද.   

ඔඳතුමමාතද මූලදසා ශේ සිටි  ශවලදවක මාතට කථද කරන් ට ලැබීමාත  
ඉතදමාත්තමාත සාතුමටට කන්ණ්. ශමාතොක:, අ: අපි සාදකච්ඡදවට ාදජ   
කර  මාතදතෘකදව ව  ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 

පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කරන්  කලින් රජශේ ු:ල් පිිබඳා 
කදරක සාාදශේ දී දීර්  ව ශ න් සාදකච්ඡද කළ ඳව රජශේ ු:ල් 
පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාදමාතදජිකශ කු ව  ඔඳතුමමාතද :න් වද ඇති.  
ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පිිබඳාව අපි මාතදසා 

ුණ ් රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදශේදී - Public Finance 
Committee එශ්දී - වද: විවද: කළද. ඒ  ර ද ශමාතමාත ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත ඇති අව යතදව අපි ඉතදමාත්ත ශ ොඳින් 

:ැ්කද. ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ුැ  කථද කර   
ශකොට කි න් ට ඕ ෑ, ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
පිිබඳාව ුලින්මාත සාදකච්ඡද ශවන්ශන් 0111 වර්ෂශේ දීන්. ඒ 

වදශ මාත ජ දධිපති වමාතත්රීපදල සිරිශසාේ  මාත ්තමාත ද 
ජ දධිපතිවර ද ව ශ න් ඉිනරිප්ත වුණු ශවලදශේ එතුමමාතදශ  
මාතැතිවරණ ප්රකද ශේ්ත රදජය විුණ   පදල   කිරීමාත සා  

 ්තිමාත්ත කිරීමාත සාා ද ීමති ් පැ වීමාත කඩි ේ කිරීමාත 
සාේඳන්්ශ න් ශපොශරොන්දු වුණද. ඒ ශපොශරොන්දුව ඉටු කිරීමාත්ත 
එ්කමාත 0185 වර්ෂශේ මාතැන් මාතදසාශේදී :  වවැි  රණ්ඩුරමාත 

වයවසා්ථද සාංශ ෝ්   මාතඟින් විුණකදධිපතිවර දශ  ඳලතල 
පුළුල් කරනු ලැබුවද. ඉන් පසුව පරිපූරක වයවසා්ථද:ද ක රදුව් 
මාතඟින් එ  ත වුන් කරන්  අව ය ඳලතල ලඳද දීමාත සාා ද ව  
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත්  ැටි ට අපට ශමාත   ඳුන්වද 

ශ:න් ට පුළුවන්. රශේ ප්රජදතන්ත්රවදදී රදුව් තුමළ, 
ප්රජදතන්ත්රවද:  අු   ජ තදවට ඉතදමාත්ත සාතුමටු වි   ැකි ප ්ත 
ශකටුේපත්  ැටි ටන් අපි :කින්ශන්. 

විුණකදධිපතිවර ද සා  විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 
ි ල්දරි මාත ්තමාත මාත ්තමීන් පසු ගි  කදලශේ ශේ ුැ  වි දල 
සාදකච්ඡදව් කර වද අපි :ැ්කද. සාමාත ර ශවලදවට සාට ් 

වුණද, සාමාත ර ශවලදවට ශ්ෝ: ද කළද. සාමාත ර අ  කිේවද, 
රණ්ඩුව ශේක කරන්  ශ:න්ශන්  ැ ැ, රණ්ඩුව ශේකට 
වින්ේ්න් කි ලද.  ු්ත ඒ සි දෙමාත ශ්ෝ: ද, ශ ෝජ ද සි ල්ල මාතල් 

ශපොකුන්  ැටි ට අරශු  අ: අපට සාතුමටු ශවන්  පුළුවන්. ශේ 
රණ්ඩුව  ජ තදවට අව ය ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත් 
 ැටි ට ශමාත  ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳ වද. 

විුණකදධිපතිවර ද සා  විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 

කදර්  ාදර න් පිිබඳාව  විශ ේෂශ න්  රජශේ ු:ල් 
සාේඳන්්ශ න් කටුතතුම කර  රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදශේ 
දී -Public Finance Committee එශ් දී - අපි සාමාතදශලෝ්  ට 

ල් කළද. ඉිනරිශේ දී  Public Finance Committee එක  ර ද අපි 
Budget Office එක් ඇති කර වද. ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත  ර ද පදර්ලිශේන්තුමවට වුකීේ පැවශරන්ශන් 

ශකොතැ : කි   කදරණ ්ත එ්ක ඳේ් කරලද අ දුතශේ දී 
Budget Office එක  ර ද ශේ ුැ  තව තව්ත සාමාතදශලෝ්   
කරන් , ශේ කදර් න් වි ශ්ල්ෂණ  කරන්  අපට  ැකි දව 

ලැශඳ වද.  මාතමාත හිත  විධි ට අවසාද ශේ දී එහි ඳලතල 
පැ වශරන්ශන් පදර්ලිශේන්තුමවටන්.  

ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඳලතල පැවශර  විුණ  ප ත  ර ද 

Budget Office එක ඇති කිරීමාත තුමිබන් එ  රමාතදනුූලල කරශු  

ශමාතහි කදර් ාදර  තව තව්ත  ්තිමාත්ත කරන්  අපට  ැකි දව 

ලැශඳ වද. කලින් කථද කරපු ුන්  ර්ෂ : සිල්වද අශප් රදජය 
ඇමාතතිතුමමාතද, ඒ වදශ මාත ුන් අජි්ත පී. ශපශර්රද රදජය ඇමාතතිතුමමාතද්ත 
ශේ ුැ  සාදකච්ඡද කළද. විශ ේෂශ න් තද්ෂණික විුණ  න් 
ුැ  සාදකච්ඡද කළද.  Public Finance Committee එශ්දී්ත අපි 

ඒ ුැ  සාදකච්ඡද කළද. ප්ර්ද  ව ශ න්මාත අපි point out  කශළේ 
තද්ෂණික විුණ  න්  රි දකදරව සිදු ශ ොවුශණෝත වි  ැකි 
අරමිකතද ුැ න්. ඒ ි සාද විශ ේෂශ න් රදජය ශසාේවක ද,  මරණ 

ුන්  ි ල්දරින් වදශ මාත ශේ පදල  අධිකදරි ්ත පදඩු ලඳන්  
පුළුවන්. ශේක සාංශේදී කදරණ ්. විශ ේෂශ න් තද්ෂණික සා  
ඉංජිශන්න් කදර්  න් පිිබඳා විුණ  . එමාත කදරණ  පිිබඳා 

විුණකදධිපතිවර දශ  අව්ද   අපි ශ ොු  කරව වද. ශමාතොක:, 
ුල් අඟුන් සාේඳන්්ශ න් වූ ප්ර  ් කදී වශරක අපි ශේ ඳව 
:ැ්කද. අපි ඳල ්ති පිිබඳා රංශික අධී්ෂණ කදරක සාාදශේ දී 

ුල් අගුන් සාේඳන්්ශ න් වූ වදර්තදශේ තිබූ අඩුපදඩු ුැ  දීර්  
ව ශ න් සාදකච්ඡද කළද.  අපි ශේ විශේ්  කරන්ශන් ශඳොශ ොමාත 
සුඳවදදී විධි ට. ඒවද positive  විධි ට ුන්  කි ද අශප් 
විුණකදධිපතිවර දශුන් සා  එමාත කණ්ඩද ශමාතන්  ඉල්ලද 

සිටි වද.  අපි එතැ දී :ැ් කද, තද් ෂණික ුැටදෙ තිශඳ  ඳව.   

අපට සාන්ශතෝෂ ශවන්  පුළුවන් කදරණ ් තිශඳ වද.  
ව්තමාතන් පදර්ලිශේන්තුමශේ, අශප් මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද 

වදශ මාත තව්ත මාතන්ත්රීවන් රදශි ් තද්ෂණික :ැනුශමාතන් 
සාන් ේ්ව සිටි වද.  ඒ ි සාද Oversight Committees වල 
 ැ්ත ේ, රජශේ ු:ල් පිිබඳා කදරක සාාදශේ අපි සාදකච්ඡද 

කර ශකොට්ත :ැනුමාත ඇති මාතන්ත්රීවන්  ැටි ටන් සාදකච්ඡද 
කරන්ශන්. එතුමමාතන්ලද :ැනුමාත ඇති මාතන්ත්රීවන්  ැටි ට සාදකච්ඡද 
කර වද.  ු්ත සාමාත ර ශවලදවට විුණකදධිපතිවර දශ  

වදර්තදව අරශු  එ  විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ 
ි ල්දරින් සාදකච්ඡද කරන්ශන් සි ල්ල :්ත අ  වදශ න්. 
ඇ්තතටමාත අපි ශේ ුැ  :ැඩි ශේ: දශවන් කථද කරන්ශන්. සාමාත ර 

ශවලදවට ඔවුන් අපට ඇහුේකන් ශ:න්ශන්  ැ ැ. " ැ ැ,  ැ ැ. 
අපි කි   වදර්තදව  රි; අපි කි   එක තමාතන්  රි" කි ලද 
කි  වද.  ු්ත එ  ශ ොශවන් වි  ුත්තශ්ත. ශේක සාදකච්ඡදවට 
ාදජ   ශවන්  ඕ ෑ. Positive thinkersලද විධි ට කටුතතුම 

කරන්  ඕ ෑ. තද්ෂණික ප්ර ්  ් -ුැටදෙව්- තිශඳ වද  ේ 
ඒ පිිබඳා සාදකච්ඡද කළ ුතතුමන්. ශමාතොක:, පදර්ලිශේන්තුමශේ 
තද්ෂණික :ැනුමින් සාන් ේ් ශවච්්, :ැනුමාත තිශඳ  

වෘ්තතික න් ඉන්  පුළුවන්. එමාත වෘ්තතික න් කි   ශ: ට 
ඇහුේකන් ින  ුතතුමන් කි ද අපි ශ ෝජ ද කර වද.  

විශ ේෂශ න් ශේ කදරණ  විුණ  ප ත  ර ද සාදකච්ඡදවට 

ාදජ   වි  ුතතුමන්. එශ මාත වුශණෝත විතරන් ශේ විුණ  ප ශ්ත 
කදර්  ාදර   ථදනුූපපීව සිදුකරුත  ැකි වන්ශන්. එශ මාත  ැති 
වුශණෝත ුැටදෙ මාතතුම ව වද.  ුල් අඟුන් ුණ   කිරීේවල තිබුණු 

වැරැින මාතට මාතතකන්. ශමාතොක:, තද්ෂණික :ැනුමාත්  ැතුමව ුණ   
කරලද තිබීශමාතන් පදඩු සිදුශවලද තිශඳ  ඳව;  සාමාත ර ශවලදවට 
වදසි ් සිදුශවලද තිශඳ  ඳව අපි :ැ් කද. සාමාත ර ශවලදවට 
තද්ෂණික ුැටදේත එ්ක පදඩුව, වදසි  ශ:කමාත positive, 

negative  විධි ට ශකොන් පැ්තතට  න්: කි   ඳරපතළ ුැටදෙව් 
ඇති ශව වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත සාා න් ශවලද තිශඳ වද, 
තද්ෂණික කදරණදවලදී විුණකදධිපතිවර ද එමාත තද් ෂණික 

ුැටදෙ සාේඳන්්ශ න් උපශ:සා් ුත ුතතුම ර ත වලින් උපශ:සා ්
ුත ුතතුම  කි   කදරණ .  ු්ත  ඒ සාා ද වුකීමාත තිශඳ  තැන් 
ශමාතො වද: කි   එක ුැ  සාදකච්ඡදවට ාදජ   කරන්  පුළුවන් 

 ේ ශ ොාන් කි ලද මාතද හිත වද. එ  සාදකච්ඡදවට ාදජ   වි  
ුත්තශ්ත ශකොශ ොමාත: කි   එක සාංශ ෝ්   ැටි ට ඉිනරිප්ත 
කරන්  පුළුවන්කමාත් ලැබුශණෝත ශ ොාන්. ඒ පිිබඳාව අපට 

සාදකච්ඡදවට ාදජ   කරන්  ලැබුශණෝත ශ ොාන්. උ:ද රණ ් 
ව ශ න් ඉංජිශන්න්මාත  කදර්  න්  ැටි ට ු්තශතෝත අපට 
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පුළුවන් අ:දළ Oversight Committee  එකට අරශු  එතැ දී 
තද්ෂණික :ැනුමාත සාේඳන්්ශ න් කථද කරලද, විශ ේෂශ න් 
තද්ෂණික :ැනුමාත සාේඳන්්ශ න්  expertsලද ශු ැල්ලද third 

eye  එකකිනු්ත ඳලලද ශේශ් comment  එක ුන් .  එශ මාත 
 ැති වුශණෝත ශවන්  පුළුවන් අුති  තමාතන් වැරැින  මරණ කින් 
වැරැිනමාත වැරැින චිත්ර ් මාතැශවන්  පුළුවන්වීමාත.  

ඊළඟ කදරණ  තමාතන් විුණකදධිපතිවර ද ඇතුමළු 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ ශසාේවක මාත ්තවන්න්ශ  
political biasness එක. ඒ කි න්ශන් politically  එක ප්ෂ කට 
සාේඳන්් වි   ැකි පුේුල න් සිටි   ැකි ශව වද. එතශකොට 
සාමාත ර ශවලදවට ඒ ශුොල්ලන් ඒ  දළු මිත්ර ශේ පදල ඥ න් 
විසින් ශමාතශ  වන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳ වද. ශේ වදශ  ශවලදවට 
සා්වදධී ව කටුතතුම කරන්ශන් ශකොශ ොමාත: කි ද ශේ ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපශ්ත සාා න් ශව  තැ  අඩුපදඩු 
තිශඳ වද කි ලද මාතද :කි වද. එශ මාත  ේ, සා්වදධී ්තව  රර්ෂද 
කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:? වර්තමාතද  විුණකදධිපතිවර ද 
ශේ පදලීමකරණ  නූ ්ත, ශේ පදලීමකරණ  ශවච්් 
විුණකදධිපතිවරශ ් ඒ තැ ට ප්ත වුණද කි ද අපි හිතු. ඒ  
ප්තවූ ශක දශ  කදර්  න් විමාතර්    කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:? ඒ   
සාේඳන්්ශ න් ඳල  පැවශරන්ශන් ශකොතැ ට:  කි   එක ුැ  
සාදකච්ඡද කළ ුතතුමන්.  ඒක අපි Budget Office එක ඇතුමශළේ:, 
 ැ්ත ේ Public Finance Committee එක ඇතුමශළේ:  සාදකච්ඡද 
කළ ුත්තශ්ත  කි   කදරණ  අපි Budget Office එක  ර ද 
සාමාතදශලෝ්   කරුත ුතතුම ශව වද. 

ශමාතමාත විුණ  ප ත ඉතදමාත ශ ොාන්.  ු්ත එ  තව්ත 
ශපොලිසා්කදරශ ් ශ ොවි  ුතතුමන්. ඒ කි න්ශන්, ශේ රටට ඳලපද  
අ දුත  මරණවලදී තව්ත ශපොලිසා් ශපොල්ල් ශවලද ශේ කර  
ක්රි ද:දමාත න්  ව්තව  තැ ට එ  ශ ො ද ුතතුම  කි ද අපි :ැඩි ශසාේ 
වි ව්දසා කර වද. විශ ේෂශ න්මාත ඉංජිශන්න් කදර්  න්, 
තද්ෂණික කදර්  න් සාා ද අව ය තද් ෂණික :ැනුශමාතන් 
සාන් ේ් වෘ්තතික න්ශ  :ැනුමාත  රි දකදරව ලඳද ු්තශ්ත  ැති 
වුශණෝත අුතිුදමී ත්ත්තව න් ඇති ශවන්  පුළුවන්. ඒක 
ශඳොශ ොමාත ඳරපතළ කදරණ ්. එමාත ි සාද ජදතික විුණ  ප ත 
සාේඳන්්ශ න් ශේ කදරණදව සාදකච්ඡදවට ාදජ  වි  ුතතුමන් 
කි   ශ ෝජ දව මාතමාත කර වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඊශේ්ත අපි ශේ කදරණ  ුැ  
කථද කළද.  එහිදී අපට  ශ්තන්ණද, TRC එශ් illegal cable TV 
operatorsලද ලංකදව පුරදමාත සිටි  ඳව.  ු්ත, ඒ අ  
සාේඳන්්ශ න් TRC එක ඇතුමශළේ තද් ෂණික විුණ  ් 
ශවන්ශන් ශකොශ ොමාත: කි ද අපට පැ ැිනලි කර ුත  ැකි වුශණ් 
 ැ ැ. ඒ වදශ  ශවලදවක ශේ කදරණද සාේඳන්්ව තද් ෂණික 
විුණ  ් කරශු , විදුලි සාංශේ  ි  දමාත  ශකොමිෂන් සාාදව ඒ 
ි  දමාත   කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:? ඒ වදශ මාත විදුලි සාංශේ  
ි  දමාත  ශකොමිෂන් සාාදව්ත ි  දමාත   කළ ුතතුම ශව වද. එමාත 
ි සාද ශමාතමාත විුණ  ප ත  ර ද ශ ෝ ශේ ශකොමිෂන් සාාදව්ත 
ි  දමාත   කරන්  අවසාථ්දව් ලැශඳන්  ඕ ෑ. ඒ ලැශඳ  
අවසා්ථදව තද්ෂණික :ැනුශමාතන් සාන් ේ් වුණු පිරිසා්  ර ද කර 
ු්තශ්ත  ැ්ත ේ -විදුලි සාංශේ  ි  දමාත  ශකොමිෂන් සාාදව  ර ද 
ශ ෝ- ශේ රටට අ  කර ුත  ැකි ු:ල් වි දල ප්රමාතදණ ් අපට 
ශ ොලැබී   වද. ඒ වදශ මාත තමාතන්, අ්තතශ ෝමාතතිකාදව . ඒ 
කි න්ශන්, විදුලි සාංශේ  ි  දමාත  ශකොමිෂන් සාාදව ශේ 
ශමාතොශ ොශ්ත ක්රි ද කරන්ශන් සාේපූර්ණශ න්මාත ඒකදධිපතිශ ් 
විධි ටන්. ඒකදධිපති කුශ  සාව්ූපප  අරශු  -රජ වදසාල 
වඳුරදශ  සාව්ූපපශ න්- ශේ ර ත   ක්රි ද්තමාතක ශ ොවි  ුතතුමන්. 
රජ වදසාල වඳුරද කඩුව ු්තතදමාත ශමාතොක: කරන්ශන් කි ද අපි 
කවුන්්ත :න් වද; සාදමාතද ය කථද ඳශ ේදී අපි ඒ ු ැ  කි  වද. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ක කදල ් තිශඳ වද; you have only 
one more minute. 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ශ ොාන්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . 

එවැි  ශේවල් සාමාතඟ ඳල  විට ශමාතවැි  කදරණද 
සාේඳන්්ශ න් විශ ේෂ විමාතර්   සිදු කළ ුතතුම ශව වද. ශමාතවැි  
ර ත  විමාතර්    කර  විට තද්ෂණික :ැනුමාත උපශ ෝගි 
කරශු   රි දකදරව කශළෝත විතරන් රටට ර:ද මාත ලඳදුත 

 ැකි වන්ශන්. ඒ සාා ද මාතමාත උ:ද රණ ් කි න් ේ. පසුගි  
කදලශේ  සිේ් වුණු වං්ද, ූරෂණ ුැ  අපි සාදකච්ඡද කර වද. ශේ 
වං්ද ූරෂණ, අ ථද ශලසා උප ද ු්ත ශේශපොළ ුැ  කථද කර  

විට ඒ සාේඳන්්ශ න් වි දල ව ශ න් ශ්ෝ: ද තිශඳ  
මාතන්ත්රීවන්්ත ශේ ුන් සාාදශේ ඉන් වද.  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

කවු:, කවු:? 

 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මාතන්ත්රීවර දශ   මාත පසා්ශසාේ කි න් ේ. මාතට තව කදල  

දුන්ශ ෝත, ඒ ුැ  තව ශපොේඩ් කථද කරන් ේ.  

ඒ මාතන්ත්රීවර දට තිශඳ  ශ්ෝ: ද ශේවදන්. න්පි ල් ල්ෂ 

 7.75කට මිලට ු්ත ි වසා්  දවල ශකොසාව්්තශ්ත පැව මමාත; 
ශඳොරැල්ල කුන්ප්පු පදශර්, අංක 66 :ර  සා්ථද ශේ පර්්සා ්
01. 5ක ඉඩමාත් පැව මමාත; කටු ද ක, ඳණ්ඩදර ද ක 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොශළේ පිටවීශේ පර් න්තශේ, "ශච්ේඳර් 

ඔෆ් ගිෆ්ේසා්" සා  "වී-ඩූ ශ්රී ලංකද"  මාතැති  මන් ඳදු සාදප්පු ශ:ක 
පව්තවදශු   දමාත. 

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

කවු:, කවු: ඒ මාතන්ත්රීවර ද? 

 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශපොේඩ් ඉන්  ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . අවසාද ශේදී කි න් ේ.  

මාත නුවර ශජෝර්ේ රර්. : සිල්වද මාතදවශ්ත පර්්සා් 80, පර්්සා ්
83.5 සා  පර්්සා් 8 .3ක ඉඩේ කැඳලි තිබීමාත; න්පි ල් ල්ෂ 

0 5කට ඇල්විටිුල මාතදවශ්ත, ට්රිලි ේ ශරසිඩන්සීසා් ි වදසා 
සාංකීර්ණශේ අංක 853/9/0 :ර  ි වසා ිලරිාශ   මාතට මිලට 
ුැීමමාත; ශකොළඹ 17, කින්සි පදශර් අංක 71/3/8 හි ි වසා පැව මමාත; 
පවුේ 301,111් ශුවද එංුලන්තශ න් ි වසා් මිලට ුැීමමාත; 

අංක 85/8, ්න්ද්රද ශව්තතසිං  මාතදවත, ශකොසාව්්තත - දවල පර්්සා ්
85.5 ක ඉඩමාත සා  උප ද ු්ත රකදර  ශ ිබ කිරීමාතට ශ ො ැකි 
න්පි ල් මිලි   07් ශ ො:ද ශකොළඹ ප්රශේ ශේ ශේපළ් මිලදී 

ුැීමමාත. ශේ සි දෙ ව්තකේ තිශඳන්ශන් ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ සිටි  
මාතන්ත්රීවර කුටන්. තමාතන් සු:ශ ් වදශුන් කි ද හිතදශු  කථද 

1509 1510 

[ුන් (මාත ද්දර් ) රශු මාතදරසිං  මාත තද] 
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කර , අභූත ශ්ෝ: ද ඉිනරිප්ත කර  මාතන්ත්රීවරශ ් ශේ.  [ඳද් ද 

කිරීමාත්] 

ශපොේඩ් ඉන් , ු:ල් අවාදවිතදව සාේඳන්්ශ නු්ත එතුමමාතදට 
ශ්ෝ: ද තිශඳ වද. 0185 ජ දධිපතිවරණශේ ප්ර්දරක කටුතතුම 
සාා ද ල් සාශතොසා ර ත ශේ න්පි ල් ල්ෂ 391් වටි ද 

කැරේ ශඳෝේ- [ඳද්ද කිරීමාත්] කවු: කි ද :ැන් :න් වද ශන්. ඒ 
වදශ මාත, 0184දී පැවති ඌව පළද්ත සාාද මාතැතිවරණශේදී  ද 0185දී 
පැවති ජ දධිපතිවරණශේදී වරද  ශසාේවක න් 573් ඔවුන්ශ  

සාේපූර්ණ පඩි  සා  අතිකදල සාමාතඟ මාතැතිවරණ ක්රි දකදරකේ සාා ද 
ශ ො:ද ුි මින් රජශේ ු:ල් අවාදවිත කර තිශඳ වද.  

 එතුමමාතදට වින්ේ්ව තව්ත ශ්ෝ: දව් තිශඳ වද. ඒක තමාතන් 

ඳරපතළමාත ශ්ෝ: දව. ශ ොශරොච්ශ්ෝශල් තදප විදුලි ඳලදුදර  ඉින 
කිරීශේ ශකොන්ත්රද්තතුමව ාදර චී  සාමාතදුමාතකින් ඇශමාතරිකදනු 
ශඩොලර් මිලි   05.4ක ශකොමිසා් ු:ල් ුැීමමාත සාේඳන්්ශ න් 

එතුමමාතදට  ඩුව් තිශඳ වද. ශේ රදී ව ශ න් ශ්ෝ: ද රදශි ් 
තිශඳ  මාතන්ත්රීවන්්ත ශේ සාාදශේ ඉන් වද. ශේ වදශ  ි වැරැින 
විුණ  ප ත් රපු :දට ශමාතවැි  මාතන්ත්රීවන්න් සාේඳන්් සි දෙමාත 
කදරණද ුැ  තිතට; අකුරටමාත ක්රි ද කරන්   ැකි දව් 

ලැශඳ වද. ඒ ි සාද වීදුන් ශුවල් ඇතුමශළේ ඉාශු  ුල් ු   

මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ වැි  මාතන්ත්රීවන්න්ට අපි ශමාතන්  ශේ 

කදරණ  කි  වද.  

 

ගු ම්දත්රීවරවයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 
ර, එතුමමාතද:? 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එතුමමාතද තමාතන්. එතුමමාතදට අපි එිබපිටමාත පදර්ලිශේන්තුමව ඇතුමශළ්ත 

කි  වද; එිබශ ්ත කි  වද. අපි පදර්ලිශේන්තුමශේ වරප්රසාද:වලට 
 ට ශවලද අභූත ශ්ෝ: ද  ඟන්ශන්  ැ ැ. අපි එිබශ දී්ත ශේවද 
කථද කර වද. එවැි  මාතන්ත්රීවන්න්ට අපි කි  වද, ශමාතවැි  

විුණ  ප ත් රවදමාත ශේ ුැ  අපට තව්ත  රි ට විුණ   
කරුන්  පුළුවන් ඳව. මූලදසා දූපඪ ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතට කදල  
ලඳදදීමාත පිිබඳාව ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශවමින්, මාතශ  කථදව 

අවසාන් කර වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 මීළඟට, ුන් ්මින්: විශේසිරි මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 
5ක කදල ් තිශඳ වද. 

 

[අ.ාද. 4.58] 
 

ගු චමි්දා  වි වජ්සිරි මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விமஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesi 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ:  ඓති දසික ින  ්. 

ශමාතවැි  ඓති දසික ශමාතොශ ොත් ි ර්මාතදණ  කර දීලද, ඒ 
ශවනුශවන් පව්තව  විවද: ට එ්වීමාතට අවසාථ්දව ලඳදදීමාත 
පිිබඳාව මාතද ඔඳතුමමාතදට ශඳශ වින්මාත සාත්ුමතිවන්ත ශව වද. ඒ 

වදශ මාත ශ ොරකමාතට, වං්දවට, ූරෂණ ට වින්ේ්ව  ැමාත :දමාත ශපීම 
සිටි , ඒ ශවනුශවන් සාටන් කර  මාතන්ත්රීවර කු මූලදසා ශේ ඉඳිේදී 
කථද කරන්  ලැබීමාත පිිබඳාව්ත මාතමාත සාතුමටු ශව වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , පදර්ලිශේන්තුමශේදී අපි විවි් 
අණප ්ත සාේමාතත කරලද, ශේ රශේ අහිංසාක ජ තදවට ලැශඳන්  

තිශඳ  ු:ල් ශේ රශේ රදජය ර ත වල, ශ:පදර්තශේන්තුමවල 
අව යතද ශවනුශවන් ශ ො:ව වද. ශේ රශේ පිිබු්ත ීමති  අනුව, 
ර ත  සාංග්ර    ද ු:ල් ශරගුලදසි්ත එ්ක කටුතතුම කරමින් අපි 
ඒ ු:ල් රදජය ර ත  ශවනුශවන් ශ ො:ව ශකොට, ඒ සි දෙ 
ශේවල් ඉ්මාතවද රදජය ි ල්දරින් ශ ෝ ශේ පදල   ද ක න් 
තමාතන්ශ  ශපෞේුලික ප්රශ ෝජ   සාා ද, තමාතන්ශ  සුඛ්වි රණ  
සාා ද එමාත ු:ල් පදවිච්චි කිරීමාත වළැ්වීමාත සාා ද කටුතතුම කරන්  
තමාතන් ශේ විුණ  ප ත ශුශ න්ශන්. විශ ේෂශ න්මාත ශමාතමාත 
ජදතික විුණ  ප ත තුමිබන් අදේත ීමති පේ්ති ් ශුොඩ 
 ඟලද, මාතද කලින් සාා න් කළ රකදර ට ශේ රශේ ්   
රර්ෂද කර  වැඩ පිිබශවළ ි ර්මාතදණ  කරන්  අපි කටුතතුම 
කර තිශඳ වද, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ඒක ශ ොාන්. 
 ැඳැන්, ශේවදට  තුම ව , ශේවදට අ්ත උ:ේ ශ: , ශේ 
ශ ොරකමාතට වං්දවට, ූරෂණ ට එකතුම ව  ඒ ි ල්දරින්ට, 
ශේ පදල   ද ක න්ට ලඳදශ:  :ඬුවේ පිිබඳාව  ේ මාතද සාතුමටු 
වන්ශන්  ැ ැ. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශ ොරකමාත, වං්දව, ූරෂණ  
ි ේටදවටමාත ශේ රටින් තුමරන් කරන්   ේ ශේ විුණ  ප ශ්ත  
තිශඳ  :ඬුවේ තව්ත ත: කළ ුතතුමන් කි ද මාතද වි ව්දසා කර වද. 
පසුශපළ මාතන්ත්රීවරශ ්  ැටි ට මාතමාත ශේ ුැ  අ්ත :ැකීශමාතන් 
කි න් ේ. අපි ේශේෂ සා ුතව කථද කර වද  කි ද සාමාත ර 
ශවලදවට  ැශමාතෝමාත හිත වද ඇති. පසුගි  කදල වකවදනුව තුමළ 
අශප් ඌව පළදශ්ත සිදුවුණු සිදුවීේ පිිබඳාව ි රන්තරශ න් අපි 
කථද කර වද.  ැඳැන්, ඇමාතතිවර ද එන්ශන්  ැ ැ. ඇමාතතිවර ද 
උ්තතර ශ:න්ශන්  ැ ැ. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතද ල: 
ශ ොා අ්ත :ැකීමාත් මාතමාත කි න් ේ. එ්තරද අවසා්ථදවක, අටවැි  
පදර්ලිශේන්තුමශේ රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදවට ශේ 
ි ල්දරින් කැාව වද. විුණ  විමාතසුමාත් එ වද. ශමාතොක්: 
එන්ශන්? ඌව පළද්ත ප්ර්ද  අමාතදතයවර දශ  අව යතදව අනුව 
ශපර පදසාල් :න්වන්ට ශපෝත ඳෑ  ලඳද ශ:න්  කටුතතුම කර 
තිශඳ වද   කි ද ශේ විුණ  විමාතසුමාත තුමළ තිශඳ වද. ඒ ශපෝත 
ඳෑ  ලඳද ශ:න්  පළද්ත සාාද අරු:ශලනු්ත, මාත ජ  ඳැංකුව, 
ලංකද ඳැංකුව    රදජය ඳැංකුවලිනු්ත තව්ත ු:ල් ප්රමාතදණ ් 
ලැබී තිශඳ වද. එමාත ු:ල් ඍජුවමාත ප්ර්ද  අමාතදතයවර දශ  
ශපෞේුලික ගිණුමාතකට :මාතද තිශඳ වද. ඒක අ: ඔප්පු ශවලද 
තිශඳ වද. විුණ ශ න් අ: ඒක පැ ැිනලි කර දීලද තිශඳ වද. 
විුණ ශ න් විතර් ශ ොශවන්, පළද්ත ප්ර්ද  අමාතදතයවර දශ  
ප්ර්ද  ශල්කේවර ද කි  වද, "ශේ ගිණුමාත ප්ර්ද  ඇමාතතිවර දශ  
ශපෞේුලික ශල්කේශ " කි ද. ඒ ශවනුශවන් දීලද තිශඳ  :ඬුවේ 
ශමාතො වද:? ලැිලලද තිශඳ  :ඬුවේ ශමාතො වද:? ලැබුණු :ඬුවමාත් 
 ැ ැ.  ු්ත ඒ පළදශ්ත උු්ත, බුේධිමාත්ත විදු ල්පතිතුමමි ් :ණ 
ුැසා්සුවද. ඒ ශව  කවුන්ව්ත ශ ොශවන්, ඒ ශ ොරකමාත, ඒ වං්දව 
කළ ශේ පදල   ද ක ද තමාතන් විදු ල්පතිතුමමි  :ණ ුැසා්සුශේ. 
ඒ ශේ පදල   ද ක ද විතර් ශ ොශවන්, ඒකට අ්ත උ:ේ දීලද 
තිශඳ  ඒ ි ල්දරි කණ්ඩද මාත්ත අ: ඒ පළදත තුමළ ඒ කදර්   ඒ 
විධි ටමාත කරන්  පුළුවන් ත්ත්තව ් ි ර්මාතදණ  කර තිශඳ වද. 
ශපොඩි :ඩ ් ු ලද, ශපොඩි අධිාදර කට ල් කරලද එවැි  
කටුතතුම  තර කරන්  පුළුවන් කි ද මාතමාත හිතන්ශන්  ැ ැ. ඒ ි සාද 
මාතමාත විශ ේෂශ න්මාත ඉල්ලීමාත් කර වද, ශේවදට තව :ඬුවේ ශ:න්  
කි ද. ශ ොරකමාතට, වං්දවට අපි තිත තැිල  ුතතුමන්, මූලදසා දූපඪ 
ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . රණ්ඩුව්  ැටි ට අපි  ේ ප්රමාතදණ ක ශ ෝ 
වැඩ පිිබශවළ් ි ර්මාතදණ  කර තිශඳ වද  කි ද මාතමාත වි ව්දසා 
කර වද. ඒක ශ ොාන්. ශේ ජදතික විුණ  ප ත ශුශ න්ශන් 
 ැ ැ  කිේවද; ඒක ශ න්  ප්රමාතද: කර වද  කිේවද; එමාත ප ත 
ශ න්  අපට  න් ්  ැ ැ  කිේවද. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , එශ මාත කථද කළ ශ ොන් රැශළේ කිසිමාත ශකශ ් අ: 
ශේ උ්තතරීතර සාාදව තුමළ  ැ ැ, "ශේක ශ ොාන්, ශේ වැඩ 
පිිබශවළ සාදර්ථකන්" කි න් . 

ඔවුන් :ැන් ශවවුල වද ඇති. රණ්ඩු ප්ෂශේ ශ ෝ ශේවද 
විප්ෂශේ ශ ෝ ශේවද කිසිමාත ශේ පදල  කණ්ඩද මාතකට ශේ රශේ 
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සිටි  අහිංසාක ජ තදව්ත එ්ක ශසාල්ලේ කරන්  ඳැ ැ. ශේ 
ත්ත්තව  ශේ රශටන් තුමරන් ශවන්  ඕ ෑ. අප ි ශ ෝජ   
කරන්ශන් දු් විඳි  ජ තදව් ජීව්ත ව  ප්රශේ . අපි ඒ 
ජ තදවශ  දුක :න් වද. එශ මාත  ේ, ශේ ජ තදවට ලැශඳන්  
   ශේවල්වලින් සුශඛ්ෝපශාෝගී ජීවිත ුත කර  කණ්ඩද ේ 
 තර කිරීමාත සාා ද ුන් ද වූ ශේ උ්තසාද  ට -වෑ මාතට- එක 
පැ්තතකින් අපි ුන් කර වද.  ැඳැන්, ශේ තුමළ්ත  ේ රිංගීේ 
තිශඳ වද  ේ, ශේ  :  ප ්ත තුමළ්ත  ේ අඩු පදඩු තිශඳ වද 
 ේ, ඒවද්ත මාතඟ  රවද ුත  ැකි වැඩ පිිබශවළ් අපි ශ ෝජ ද 
කර වද, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . සාමාත ර කණ්ඩද ේ 
කි න්  උ්තසාද  කර වද, ශේ රටට ුැළශපන්ශන්, එශ මාත 
 ැ්ත ේ අව ය කරන්ශන් එ්තරද වූ පදල  ්  -හිේලර් 
පදල  ්- කි   කදරණ . පසුගි  ින ක විප්ෂශේ සාමාත ර 
මාතන්ත්රීවන් සාාද ුර්ා  තුමළට ඳැ ැලද ශසාංශකෝල  පැ ැරුන්  
උ්තසාද  කළ රකදර  මාතමාත :ැ්කද. අ: ශේ ුන් සාාදව තුමළ සිටි  
අශප් සා කදර මාත ශල්කේතුමමි  ඉිනරිපිට එ:ද පන්ෂ ව් ශ න් 
කථද  කරලද කථද ද කවර දට ඇඟිල්ල ිනගු කරමින්  ැසින්ණු 
කණ්ඩද ේවලට අ:  ේ කිසි ඳල ් තිබුණද  ේ, ඔවුන් 
ශකොශ ොමාත  ැසිශරන්: කි   කදරණ  උු්ත වූ බුේධිමාත්ත වූ ශේ 
ි ල්දරි මාතණ්ඩල ට පමාතණ් ශ ොශවන්, ශේ රශේ සිටි  සාදමාතද ය 
පුරවැසි න්ට්ත කල්ප ද කරන්  කි ලද මාතද ඉල්ලීමාත් කර වද. 
අපි අ: ශේ වැඩ පිිබශවළ සාදර්ථකව ි ර්මාතදණ  කරලද තිශඳ වද. 
ශේවද ටිශකන් ටික ශේ රශේ ජ තදව ඈා ුන්  ඕ ෑ. ශේ රශේ 
ජ තදව  ැමාත :දමාත ිබ ාට වැටුණු ශුේඳද වදශ  ිබශාේ තිශඳ  
වපසාරි  :ැකලද, ඒ ප්රමාතදණ  පමාතණන් ශලෝක  කි ලද හිත වද.  

ුන් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  මාතැතිතුමමාතදට අපි  ැමාත :දමාත ුන් 
කර වද. විශ ේෂශ න්මාත ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත සාේඳන්්ශ න් 
අශප් මාතන්ත්රීතුමමාතන්ලද කථද කරපු ශේවල් ශඳොශ ොමාත ් තිශඳ වද. 
පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ කථද කර  ශඳොශ ෝ ශේවල් තුමිබන් අපට 
 ැ ශඟ වද, සාමාතදජ  තුමළ සිටි  සාමාත ර කණ්ඩද ේ හිතන්ශන් 
අුතුම විධි ට කි ලද. අපි ුන් කර , රටට වු කි   
ඇමාතතිවරශ කු විධි ට එ:ද සිටි අශප් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  
මාතන්ත්රීතුමමාතද ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කරන්  එකඟ ශවන් 
කි ලද අපි වි ව්දසා කර වද. පසුගි  රණ්ඩු කදල  තුමළ :් ට 
ලැබුණු, සාමාත ර විට ශේ රණ්ඩු කදල  තුමළ්ත :් ට ලැශඳ  
අහිංසාක ජ තදවශ  ු:ල් ශ ොරද ක  වැඩ පිිබශවළ අපි  ැති 
කරන්  ඕ ෑ. එමාත ි සාද ඔඳතුමමාතන්ලද ශේ ප ්ත ශකටුේපශ්ත අඩු 
පදඩු ශපන්වන් , එතශකොට ඒවද අපි  :ද ුන් ේ. ශේ රශේ 
ජ තදවට කථද කර  මාතන්ත්රීවරශ කු විධි ට ඔඳතුමමාතද ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත ශ ොාන් කි න් , ශේකට එකඟ ශවලද ශේක අනුමාතත 
කරන් . ඒ සාා ද තුන් දන්ශසාේශ  අත ඉ ළට එසාශවන් කි   
ඳලදශපොශරෝතතුමශවන්, මාතද  ට කදල  ලඳද දීමාත පිිබඳාව ඔඳතුමමාතදට 
සා්තුමතිවන්ත ශවමින් මාතද ි  ඬව වද, මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති .  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ුජිබුර් රහුමාතදන් මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 81් 
තිශඳ වද. 

 

[අ.ාද. 4.5 ] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතද  ට අවසා්ථදව ලඳද දීමාත 

පිිබඳාව ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතින්. විශ ේෂශ න්මාත අ: ජදතික විුණ  
ප ්ත ශකටුේපත  ඉිනරිප්ත කරලද  විුණකදධිපතිවර දට :ැ ට 
තිශඳ වදට වඩද  ්තිමාත්ත ඳලතල ලඳද දීලද අපි කදල ් තිසා්ශසාේ 

කථද කරපු විධි ට ශේ  රශටන් ූරෂණ , වං්දව තුමරන් කරන්  අපි 

ඳලදශපොශරෝතතුම ව වද. 0185දී අපි ලඳද දුන් ශපොශරොන්දුව් 
ඉෂ්ට කිරීමාත සාා ද අ: අපි ශේ ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට 
ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳ වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි 
0185දී    පදල  රණ්ඩුව ශුශ  ශකොට අපට තිබුණු ශලොකු 

අභිශ ෝු ්, ඒ වදශ මාත අපි කථද කරපු ශ: ් තමාතන්, ජදතික 
විුණ  ප ත මාතඟින් විුණකදධිපතිවර දට අව ය ඳලතල ලඳද 
දීමාත. ඒ සාා ද අදේත ප ත් ශු ැල්ලද අදේත අ: සා්  ද ශ ෝජ ද 

ඉිනරිප්ත කරලද ශේ රශේ තිශඳ  වං්ද, ූරෂණ අවමාත කර ුන්ශන් 
ශකොශ ොමාත: කි   ුැටදෙව අප ඉිනරිපිට තිබුණද. 0113 වසාශර් 
එ්සා්ත ජදතික ප්ෂ රණ්ඩුව් තිබුණු කදලශේ තමාතන් ශේ ප ්ත 

ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කරන්  ඕ ෑ  කි ලද පළු වතදවට 
ශ ෝජ දව ශු දශේ. ඒ අනුව ශේ කටුත්තත 0113දී පටන් ු්ත 
එක්.  ු්ත, ඊට පසා්ශසාේ ඳල ට පැමිණි රණ්ඩු, එශ මාත 

 ැ්ත ේ 0115 වසාශර් සිට 0185 වසාර ව  ශත් ශේ රශේ 
ඳලශේ සිටි මාතහින්: රදජප්ෂ මාත ්තත දශ  රණ්ඩුවට එ  
කරන්  වුවමාත දව් තිබුශණ්  ැති ඳව අපි :ැ්කද. ඊ ළඟට, 
අල්ලසා් ශ ෝ ූරෂණ ශ්ෝ: ද විමාතර්   ශකොමිෂන් සාාදව ු්තත්ත, 

ඒ ර ත  සා්වදධී  කරලද; ඒ ර ත වලට අව ය ඳලතල දීලද; 
ඒ ර ත   ්තිමාත්ත කිරීශේ අව යතදව් පසුගි  කදලශේ 
පැවැති රණ්ඩුවට තිබුශණ්  ැ ැ. අපි 0185 වසාශර් ඳල ට 

පැමිණි දට පසාශ්සාේ ශේ රශේ පැවැති ූරෂණ   ද වං්දව අවමාත කර 
ුන්  අව ය  ේ  ේ ශේ පදල   මන්දු ුන්  අපට පුළුවන් 
වුණද. ඒ තුමිබන් අපට ශේ රශේ සිදු වූ වං්ද  ද ූරෂණ අවමාත කර 

ුන්  පුළුවන් වුණද.  

 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලදසා දූපඪ ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති ,- 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ුන් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  මාතන්ත්රීතුමමාති , 
ශමාතතුමමාතදශ  කතදශවන් පසුව මාතමාත ඔඳතුමමාතදට ශේලදව් ශ:න් ේ. 
ුන් ුජිබුර් රහුමාතදන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  කතදව කරශු  
 න් .  

 
ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි අල්ලසා් ශ ෝ ූරෂණ 

ශ්ෝ: ද විමාතර්    කිරීශේ ශකොමිෂන් සාාදව  ්තිමාත්ත කරලද 
සා්වදධී ව වැඩ කරන්  පුළුවන් ර ත  ් ඳවට එ  ප්ත කළද. 
ඒ වදශ මාත, අපි ජ දධිපති විමාතර්   ශකොමිෂන් සාාදව් ප්ත කළද; 

FCID එක රින ර ත  ඇති කළද. වං්ද ූරෂණ, මූලයමාත  
අවාදවිත කිරීේ, මූලයමාත  වං්ද කටුතතුම පරී්ෂද කරන්  ඒ 
රකදර ට අදේත ර ත  ් පිහිටුවන්  අපට පුළුවන් වුණද. පසු 

ගි  කදල ්ත එ්ක සාසාාද ඳල ශකොට, 0185 වර්ෂශ න් පසුව 
රජ ්  ැටි ට අපට පුළුවන් ශවලද තිශඳ වද ශේ රට තුමළ 
ප්රජදතන්ත්රවද:   ්තිමාත්ත කරන් , ්ං්ද ූරෂණ අවමාත කරන් , 

 ේ  ේ ශේවල් කරලද,  ේ  ේ අදේත ීමති රීති ශු ැල්ලද, අදේත 
ර ත   :ලද වං්ද ූරෂණවලට වැට ඳඳින්  පුළුවන් රකදරශේ 
පරිසාර ් ි ර්මාතදණ  කරන් . පසු ගි  : ක කීප  ශ:සා 
ඳැදෙවදමාත අපි හිත වද ඒ : ක කීප  තුමළ අපට කරන්  ඳැරි වූ 

ශේවල් 0185 වර්ෂශ න් පසුව -ශේ අවුන්දු ශ:ක මාතදර, තුම  මාතදර 
වදශ  ශකටි කදල  තුමළදී- කරන් , ශේ රට තුමළ ශේ පදල  
ව ශ න් පරිවර්ත  ් ඇති කරන්  අපට  ැකි දව ලැබුණද 

කි ද. පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්  ැටි ට අප සි දෙශ: ද ඒ ුැ  
සාන්ශතෝෂ වන්  ඕ ෑ. අප අවුන්දු 71ක ි : සා සාමාතර ශකොට, ඒ 
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අවුන්දු 71 ඉති දසා  තුමළ කරන්  ඳැරි වූ ශේවල් ශේ 

පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ ප්රජදතන්ත්රවදදීව කරන්  ශේ ඉතද ශකටි 
කදල  තුමළදී -අවුන්දු තුම ් වදශ  ශකටි කදල  තුමළදී- අපට 
පුළුවන් වුණද. විශ ේෂශ න්මාත කි න්  ඕ ෑ, ශතොරතුමන් :ැ  
ුැීමශේ අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප ත ුැ . ව්තමාතන් ුන් 

කථද ද කතුමමාතද විප්ෂශේ සිටි කදලශේ ඒ ප ්ත ශකටුේපත 
ඉිනරිප්ත කර ශකොට එ:ද හිටපු ජ දධිපතිතුමමාතද කිේශේ ශමාතොක්: 
කි ද අපි :න් වද. එතුමමාතද කිේවද, "ශතොරතුමන් :ැ ුන්  ප ත් 

ඕ ෑ  ැ ැ. ඕ ෑ ශතොරතුමර් මාතශුන් අ න් . මාතද කි න් ේ." 
කි ද. ප්රජදතන්ත්රවදදීව ශේ රශේ ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ අන්ති  
ශවනුශවන් ප ්ත ශකටුේප්ත ශුශ  ශකොට එ:ද පැවැති 

රණ්ඩුව සාැලකුශේ, ඒ ුැ  කතද කශළේ එශ මාත තමාතන්.  ු්ත අ: 
අපට පුළුවන් වුණද අශප් රජ ්  ටශ්ත ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ 
අන්තිවදසිකමාත පිිබඳා ප ්ත ශකටුේපත ශු ැල්ලද එ  සාේමාතත 

කරන් . අ: ශේ රශේ ජ තදවට ඒ  ර ද තමාතන්ට ඕ ෑ ශ: ් 
:ැ  ුන්  පුළුවන්. අපි අ: ඒ අන්ති  ලඳද දී තිශඳ වද. 
ප්රජදතන්ත්රවද:  පැ්තශතන් අපට කරන්  පුළුවන් ඒ වදශ  හුඟ් 
ශේවල් අපි කළද. ප්රජදතන්ත්රවදදී ප්රතිසාංසා්කරණ රදශි ් ශේ 

අවුන්දු ශ:ක මාතදර, තුම  තුමළදී කරන්  අපට පුළුවන් වුණද. ඒ 
වදශ  ජ ග්ර ණවලින් තව්ත එක් ශලසා තමාතන් අප ජදතික 
විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශු ැවි්ත තිශඳන්ශන්. ඒ ජ ග්ර ණ්ත 

එ්ක තමාතන් ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත වන්ශන්. කදල ් 
තිසා්ශසාේ අපට වි දල ශ්ෝ: දව් තිබුණද, අප ශමාත  පමාතද කර වද 
කි ද; අප ශමාත  පර්කු කර වද කි ද. පසු ගි  කදල  තුමළ අපි 

:ැ්කද, රජ  ඕ ෑකමින්මාත ශමාත  ශුශ න්ශන්  ැ ැ කි   
කදරණ  ශකශර් මාතද්ය තුමළ වි දල අව්ද  ් ශ ොු  කර වද. 
එ  වි දල ව ශ න් මාතද්ය තුමළ සාදකච්ඡදවට ඳඳුන් වූ කන්ණ් 

ව වද අපි :ැ් කද.  ු්ත අපි :න් වද ශමාත  ප්රමාතද: වීමාතට ඳලපෑ 
 ේ  ේ කන්ණු කදරණද තිශඳ  ඳව. ශමාත  ප්රමාතද:  ශවන්  ශ ේතුම  
ශමාතො වද:?  ේ  ේ ශ ෝජ ද, අදේත අ: සා් ශමාත ට අව ය වුණද. 

ශමාතොක:, රජ ්  ැටි ට සා  මාතන්ත්රීවන්න්  ැටි ට අප 
ඳලදශපොශරෝතතුම ව  ශ: ් තිශඳ වද. අප ප ්ත ශකටුේපත් 
ශුශ  වද  ේ ඒ ප ්ත ශකටුේපත ප්රජදතන්ත්රවදින ශවන්  ඕ ෑ, 
ඒ ප ත තුමළ ලඳද ශ:  ඳලතල ක්රි ද්තමාතක කරන්  පුළුවන් 

වන්  ඕ ෑ,  ු්ත ඒ  ර ද ගිහින් ශේ රට තුමළ ි ල්දරිවද: ්, 
ශේ ර ට තුමළ ි ල්දරින්ශ  රධිපතය ්  :න්  ඉඩ ශ:න්  ඳැ ැ 
කි   කදරණ  ි සාද පසු ගි  කදලශේ අප අතර  ේ  ේ අ: සා ්

පළව වද, ශලොකු ුැටුමාත් ඇති ව වද මාතමාත :ැ්කද. එ් 
පැ්තතකින් රජශේ ි ල්දරින් ශමාත  තව්ත  ්තිමාත්ත කරන් , 
ශමාතහි ීමතිමාත  ත්ත්තව  තව්ත වැඩි කරුන් , තමාතන්ශ  අතට 

ීමති  ුන්   ේ  ේ උ්තසාද  න්,  ේ  ේ ශ ෝජ ද 
ශුශ  ශකොට ඇමාතතිවන්, මාතන්ත්රීවන් එ:ද එ ට වින්ේ්ව  ේ  ේ 
අ: සා ්ඉිනරිප්ත කර වද අපි :ැ්කද. මාතද හිතන්ශන්  ැමාත තිසාශ්සාේමාත 

ශමාතහි සාමාතතුමලිතාදව ් අි වදර් ශ න්මාත අව ය ව වද කි දන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අප ර ත   ැදුවදට  ඒ 
ර ත  ීමති  පැ්තශතන් ක්රි ද්තමාතක වන්ශන්  ැ්ත ේ වැඩ් 
 ැ ැ. ීමති  ක්රි ද්තමාතක කරන්  ඳැරි ර ත   ැදුවදට, ඒ සාා ද 

අණ ප ්ත පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ සාේමාතත කළදට වැඩ්  ැ ැ. ඒ 
ර ත වල වැඩ කර  ි ල්දරින්ට ීමති  ක්රි ද්තමාතක කිරීශේදී 
 ේකිසි ව තික ඳල ් ලැශඳන්ශන්  ැ්ත ේ ඒ ර ත ්ත 

ඔවුන්ට ප්රශ ෝජ ව්ත වන්ශන්  ැ ැ.  

පදර්ලිශේන්තුමව තුමළ තිශඳ  රදජය ගිණුේ කදරක සාාදව ුැ   
අපි :න් වද. රදජය ගිණුේ කදරක සාාදව තුමිබන්  ැමාත රදජය 

ර ත  ්මාත විමාතර්   ට ල් කර වද. රජශේ ර ත වල 
ඉන්  ි ල්දරින් ඒ රදජය ගිණුේ කදරක සාාදව  ුවට ශු ැල්ලද 
ප්ර  ් කර වද. අවසාද ශේ  රදජය ගිණුේ කදරක සාාදවට කරන්  

ශ: ්  ැ ැ. ඒ ි සාද අපට ඒක   ඳුන්වන්  පුළුවන්,  ":්ත  ැති 
කට් වදශ " කි ලද.  ැපුවදට  ැශපන්ශන්  ැ ැ. ශමාතොක:, 

ඒශකන් ඊට එ ද ීමතිමාත  ක්රි ද මාතදර්ුවලට  න්  ඳැ ැ; ි ර්ශේ  

ශ:න්  පුළුවන්.   ු්ත ඒ ි ර්ශේ වලට එ ද ව තික 
පැ්තශතන් ඉසාස්ාර ට  න්  පුළුවන්  ේ ීමතිමාත  ත්ත්තව ් 
තිශඳ  කදරක සාාදව්  ැටි ට  ර ත  ්  ැටි ට ඒක 
ඉසාස්ාර ට  න්ශන්  ැ ැ.  ේ තැ ක හිරවීමාත් තමාතන් අපට ඒ තුමළ 

:කින්  ලැශඳන්ශන්. ශේ වදශ  ර ත  තිබුණදට,  පසුගි  
කදලශේ ි ල්දරින්  ද ශේ පදල ඥ න් අතර  සාදකච්ඡද,  ේ 
වද: විවද: ඇති වුශණ් ශේ ත්ත්තව  මාතත තමාතන්  කි ලද අපට 

හිතදුන්  පුළුවන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , :ැන් ඒ තිබුණු ත්ත්තව ට 
එ ද    ත්ත්තව ් ඇතිශවලද තිශඳ වද. ළඟින :වසාක 
විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  ප්රකද  ් අපි :ැ්කද.   ේඳන්ශතොට 
වරද  පිිබඳාව මාතද්යශේදීන් එතුමමාතදශුන්  ප්ර ්  කළදමාත එතුමමාතද 
කිේවද, " ේඳන්ශතොට වරද  වයදපෘති  විුණ   කරන්  
එතුමමාතදට ඳල ්  ැ ැ,  ු්ත පදර්ලිශේන්තුමව එතුමමාතදට ඳල  
පවර වද  ේ ඒක කරන්  කැමාතැතින්" කි ලද. අපට :ැ  ුන්  
ලැබී තිශඳ වද,  :ැ ට විුණකදධිපතිවර දට විුණ   කරන්  
ඳැරි වයදපෘති රදශි ් ශේ රට තුමළ ක්රි ද්තමාතක ව  ඳව. අශප් 
රණ්ඩුව තුමළ ශවන්  පුළුවන්, පසුගි  රණ්ඩුව  ශු ද ඒවද 
ශවන්  පුළුවන්, එවැි  වයදපෘති රදශි ් අ: ව  විට්ත 
ක්රි ද්තමාතක ශව වද.  විශ ේෂශ න්මාත  අපි විශේය   ණ  මාතත 
වයදපෘති පටන් ුන් ශකොට  "ශේක රජශේ විුණකදධිපතිවර ද 
 ටශ්ත විුණ   කළ ුතතුම " කි   ශකොන්ශේසි  අපි ඒ 
ගිවිසුේවලට ඇතුමළ්ත කරන්ශන්  ැ ැ.  එශසාේ ඇතුමළ්ත ශ ොකිරීමාත 
තුමළමාත අ:  රජශේ  විුණ  ට ඒවද  ට්ත වන්ශන්  ැ ැ. එශ මාත 
 ේ  එවැි  වයදපෘති රරේා කර  ශකොට  ශේ පටන් ුන් ද වූ 
වයදපෘති්ත අි වදර් ශ න්මාත රජශේ විුණකදධිපතිවර දශ  
විුණ  ට  ට්ත කළ ුතතුම  කි ලද  ේ ප්රතිප්තතිමාත   මන්දුව්  
රජ ්  ැටි ට අපි ුත ුතතුමන්. ශමාතොක:, අ: අපට ශ්තරිලද 
තිශඳ වද, විශේය   ණ  මාතත පටන් ුන් ද වයදපෘති පිිබඳාව.  
ශ ොාමාත උ:ද රණ ් තමාතන්   ේඳන්ශතොට වරද  වයදපෘති . අපි 
ඒකට වි දල ් සාක්න්් ් ශ ො:ද  තිශඳ වද. ඒවද විුණ   
ශ ොවීමාත මාතත අ: ශ ොශ කු්ත ශේවල් එිබ ට එන්  පටන් ශු  
තිශඳ වද. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි රජ ්  ැටි ට 
ණ  අරශු  පටන් ුන් ද වයදපෘති ශවන්  පුළුවන්, එශ මාත 
 ැ්ත ේ සාමාතදු ේ ප ත  ටශ්ත ලි දපිනංචිශවලද පටන් ුන් ද 
ශපෞේුලික වයදපදර ශවන්  පුළුවන්, ර ත  ශවන්  පුළුවන්, 
ඒ ර ත  පවද අි වදර් ශ න්මාත විුණකදධිපතිතුමමාතදශ  
අධී්ෂණ   ටශ්ත විුණ  ට  ට්ත කළ ුතතුමන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අවසාද  ව ශ න්  මාතමාත 
ඔඳතුමමාතදට ශමාතශසාේ කි න්  කැමාතැතින්. අ: ඓති දසික ින  ්. අපි 
   පදල  රණ්ඩුව  ැටි ට පසුගි  අවුන්දු තුම  තුමළ  ේ  ේ 
ප්රතිසාංසාක්රණ ශු ැල්ලද ශේ රට තුමළ ප්රජදතන්ත්රවද:  සාථ්දපිත 
කරන්  පුළුවන් වුණද. අ: සිට අපි අදේත අවධි කට  ැවත පි මාතං 
කර වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපත තුමළ  ේ අඩුපදඩු තිශ න්  
පුළුවන්. ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපශ්ත අඩුපදඩු තිශඳ වද  ේ  ඒවද 
සාකසා් කරලද, ඉිනරිශේදී එ  තව්ත  ්තිමාත්ත කරලද, ජ තදවශ  
ු:ල්, ජ තදවශ  ්  , ජ තදවශ  සාේප්ත රර්ෂද කිරීමාත 
ශවනුශවන්  අව ය  මන්දු  මරණ ුත ුතතුම  කි මින් මාතට කදල  
ලඳද දීමාත පිිබඳාව සා්තුමතිවන්ත ශවමින් මාතශ  කථදව අවසාන් 
කර වද. 

 

[අ.ාද. 5.19] 
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  අවසා්ථදශේ මාතමාත 

කථද කරන්  ඳලදශපොශරෝතතුමව හිටිශේ  ැ ැ.  ු්ත රශු ශඳෝධි 

1515 1516 



පදර්ලිශේන්තුමව 

මාතදරසිං  - රශු ශමාතෝඩ මාතදරසිං :, ශමාතෝදු මාතදරසිං : :න්ශන්  ැ ැ,- 
මාතන්ත්රීතුමමාතද මාතශ  ශේශපොළ ලැන්සා්තුමව් පිිබඳාව ඊශේ ප්රකද  කර 
තිබුණද. ඒ ි සාද මාතමාත ඒ පිිබඳාව අ: සා් ප්රකද  කශළේ  ැ්ත ේ 

ශ ොා  ැ ැ.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඊට කලින් මාතමාත ශේක කි න්  
ඕ ෑ. පසුගි  කදල  පුරද වෘ්ත ම  සාමිති විසින් වි දල කැප 

කිරීමාත් කරලද :ැඩි උ්තසාද  ක ශ ිනලද කළ සාට ක ප්රතිඵල ් 
තමාතන්   ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත. ශමාතො වද වුණ්ත 
ශේ වැඩ පිිබශවළ පිිබඳාව රජ ට සා්තුමතිවන්ත ශවන්  ඕ ෑ. 

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව  ්තිමාත්ත ශවන්  ඕ ෑ. 
විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමව  ්තිමාත්ත ශ ොවීමාත ි සාද තමාතන් 
ශේ රශේ ූරෂණ කටුතතුම ශඳොශ ොමාත ් සිේ් වන්ශන්. 

විුණකදධිපති ශ:පදර්තශේන්තුමශේ වෘ්ත ම  සාමිති 
ඳලදශපොශරෝතතුම වුණු ශේ ඉෂ්ට ශ ොවුණ්ත, ශේ තද් දුරට ශ ෝ 
ශමාත  අරශු  ඒමාත පිිබඳාව අපි රජ ට සා්තුමතිවන්ත ව වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මීට කලින් රශු මාතදරසිං  

මාතන්ත්රීතුමමාතද, මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  ශේශපොළ 
ලැන්සා්තුමව් කි දශු  ගි ද. පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවරශ කු 
 ැටි ට අපි ව්තකේ ඳැරකේ ප්රකද  ් ලඳද ශ:  ඳව මාතමාත 

ුලින්මාත කි න් ට ඕ ෑ. 0110 ඉාලද ි ශ ෝජය ඇමාතතිවරශ ්, 
ඇමාතතිවරශ ්  ැටි ට මාතශ  ව්තකේ ඳැරකේ ප්රකද  මාතමාත ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. ශේ ව්තකේ ඳැරකේ 

ප්රකද  සි ල්ශල්මාත මාතට අන්ති ශේශපොළ සි ල්ල පිිබඳාව මාතමාත 
සාා න් කර තිශඳ වද.  ඒ වදශ මාත මාතමාත 0111 අවුන්ේශේ ඉාලද 
ර:ද ේ ඳදු ශුව වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  පදර්ලිශේන්තුම වැටුපට 
වැඩි ු:ල් ර:ද ේ ඳදු විධි ට අවුන්ේ:කට ශුව වද. මාතමාත ශේ 
රණ්ඩුවට ර:ද ේ ඳදු ශුව වද.  මාතමාත වයදපදරිකශ ්. මාතමාත ඉඩේ 

හිමි ශේශපොළ හිමි අශ ්.  මාතමාත කැමාතැති  ැ ැ, පදර්ලිශේන්තුමශේදී  
මාතශ  ශේශපොළ ුැ  කි න් .  ු්ත, ශේ ුැ  කිේව ි සාදන් මාතමාත 
ශේ ශේවල් කි න්ශන්. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  ව්තකේ ඳැරකේ 

ප්රකද වල සාා න් කර තිශඳ  සි ල්ල උප දු ්ත රකදර  පිිබඳා 
ර:ද ේ ඳදු ශ:පදර්තශේන්තුමවට විසා්තර ලඳද දී තිශඳ වද. ඒ අනුව 
ර:ද ේ ඳදු ශුවලද තිශඳ වද. ඒක  ංුන්  ශ: ් ශ ොශවන්.  

පසුගි  සාතිශේ අනුර ිනසාද ද ක ජ තද විු්ති ශපරුශණ් 
 ද කතුමමාතද්ත මාතට කිේවද, ''ඔඳතුමමාතදශ  ව්තකේ ඳැරකේ ප්රකද   
මාතමාත ළඟ තිශඳ වද. ඒශ් ඔඳතුමමාතදශ  සි දෙ ව්තකේ ටික මාතමාත 

කිශ ේවද'' කි ලද. ඒක ප්රසිේ් ශ: ්. ඒ ි සාද එතුමමාතද සාා න් කළ 
කන්ණු ශ:ක, තුම ්  ැර අශ ් සි ල්ල මාතද සාතුමව තිශඳ  
ව්තකේ. ඒ පිිබඳාව කිසිමාත ප්ර  ් ්  ැ ැ, මූලදසා දූපඪ ුන් 

මාතන්ත්රීතුමමාති . 

මාතශ  ශ:මාතේපි න්ට තිබුණු ශේශපොළ ුැ  මාතමාත කි න් ේ. 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද :න් වද, මාතශ  අේමාතදශ  
තද්තතද ''ශකෝතමාතශල් මාතදි සා් ු:ලදලි'' ුැ . ඔඳතුමමාතද :න් වද, 

මාතදි සා් ු:ලදලිට තිබුණු ශේශපොළ ශමාතො වද: කි ලද. ඔඳතුමමාතද 
:න් වද, මාතදි සා ් ු:ලදලි තමාතන් ඒ කදලශේ ල්ශෂට ශකොඩි 
:ැේශේ කි ලද. එතුමමාතදට ශකෝතමාතශල් විතර් අ්කර 851් 

තිශඳ වද. මාතශ  අේමාතදශ  තද්තතදට අ්කර 851් ඉඩේ 
තිශඳ වද. ර්ත පුශර් අ්කර 811් තිබුණද. ඒ අනුව මාතශ  
සී දට විතර් ඉඩේ අ්කර 051් තිශඳ වද.  

මාතශ  පි ද පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවරශ ් ශවන්  කලින් ශ්ත 

කර්මාතදන්ත දලද ශ:ක් එතුමමාතදට තිබුණද. එතුමමාතදට ශ්ත තිබුණද; 
ශපොල් තිබුණද; කුඹුන් තිබුණද; අ්කර සි  ුණන් තිබුණද. 0185 
වර්ෂශේදී  අල්ලසා ් ශ ෝ ූරෂණ ශ්ෝ: ද විමාතර්   ශකොමිෂන් 
සාාදශේදී ශේ සි ල්ශල් ඔප්පු මාතමාත ශපන්නුවද. අ්කර තුමන්සි  

ුණ ක ශේශපොළ අශප් පවුශල් මාතශ  පි දට, මාතවට තිබුණද  
කි   කදරණ  මාතමාත ශපන්නුවද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අවුන්දු 01න් මාතමාත රැකි දවට 

රශේ. :ැන් මාතශ  ව සා අවුන්දු 50න්. වයදපදරිකශ ්  ැටි ට 
අවුන්දු 30් මාතමාත ඉපැයූ ශේශපොළ තිශඳ වද. ඒ ශේශපොළ සි ල්ල 
ුැ  ර:ද ේ ඳදු ශ:පදර්තශේන්තුමවට මාතමාත :ැනුේ දී තිශඳ වද. මාතමාත 

එක ශ: ්ව්ත ශ ොශරන්  ේඳ කරලද  ැ ැ. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  ශේ සි දෙ ශේශපොළ පිිබඳා අල්ලසා් ශ ෝ ූරෂණ 
ශ්ෝ: ද විමාතර්   ශකොමිසාමාතට, FCID එකට, CID එකට :ැනුේ 

දුන් පසුව එහි සි දෙශ: ද ඒවද පරී්ෂද කළද. එශ මාත පරී්ෂද 
කරලද අන්තිමාතට මාතට න්පි ල් ල්ෂ 84කට  ඩුව් :ැේමාතද. 
මාත දධිකරණශේ ශමාතොක් සාේඳන්්ශ න්:  ඩුව තිශඳන්ශන්? 
න්පි ල් ල්ෂ 84න්! මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  අ ථද විධි ට 

 ේඳ කළද  ේ, මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  ශ ොරකේ කළද  ේ, 
මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ ට අ ්ත ශේවල්  ේ, ඇන් මාතදව හිශර් 
:මාතන්ශන්  ැ්තශ්ත? :ැන් ශේ රණ්ඩුව විශ ේෂ අධිකරණ ් 

පිහිටුවලද මාතදව හිශර් :මාතන්   න්ශන් ශමාතොකට:? කැරේ ශඳෝේ 
 ඩුවට. ඇන්, මාතශ  ව්තකේ, ශේශපොළවලට හිශර් :මාතන්ශන් 
 ැ්තශ්ත? 

ශ ොශරොච්ශ්ෝශල් ශකොමිසා් ු:ල් කි ලද ශමාතොක්: එක් 
කි  වද මාතමාත අ ශු  හිටි ද. අන්තිමාත ශමාතොශ ොශ්ත මාතට අ ුන්  
ඳැරිවුණද ශමාතොක්: කි ලද.  ශේ රණ්ඩුව ශේවද ශ ො න්ශන් 

 ැ්තශ්ත ඇන් කි ලදන් මාතමාත අ න්ශන්. ශේ රණ්ඩුව  පුංසාක 
රණ්ඩුව්:?  

ඒ ි සාද රශු මාතදරසිං  මාත ්තත දට මාතමාත ශේ කදරණ  කි  වද. 

ඊශේ ශේ සාාදශේ මාතමාත කථද කර  ශවලදශේ මාතමාත එතුමමාතදශ   මාත 
සාා න් කශළේ්ත  ැතිව මාතශ  කථදවට එතුමමාතද ඳද් ද කළදමාත අපි 
ශ:න් ද අතර ශපොඩි argument එක් ගි ද. ඒ ශවලදශේ එතුමමාතද 
කිේවද, ''මාතමාත ු  වද'' කි ලද. එතුමමාතද ුැහුවද.  ැඳැන්, මාත ්තතශ ෝ 

මාතතක ති ද ුන් ! මිනුවන්ශුොඩ ඉන්  ඔඳතුමමාතදශ  අහිංසාක 
අේමාතදට අ: කන්   ැ ැ. තමාතන්ශ  මාතවට කන්   ැ ැ; තමාතන්ශ  
අේමාතදට කන්   ැ ැ. තද්තතදට කන්  ශ:න්ශන්  ැ ැ. ඒ 

විතර් ශ ොශවන්, ජපද ශේ වද   එකලසා් කරලද, ුලවලද 
විකුණලද, ජපද ශේ  ඩුව් තිශඳ වද. 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් (මාත ද්දර් ) රශු මාතදරසිං  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , කන්ණ් පැ ැිනලි කරන්  

මාතට අවසාර ශ:න් .  

1517 1518 

[ුන් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  මාත තද] 
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ශමාත  වරප්රසාද: ප්ර  ් ්. මාතශ  : දඳර මාතෑණි න් ශේ 

ශවලදශේ ශඳොශ ොමාත ශුෞරවශ න් මාතමාත සිහිප්ත කර වද. ශේ 
අවුන්ේශේ ජ වදරි මාතදසාශේ මාතශ  මාතෑණි න්  ැසී ගි ද. එවැි  
මාතෑණි ශකශ ් ශවනුශවන් ශමාතතුමමාතද ශමාතවැි  ප්ර්දර න් කර  එක 
ුැ  මාතමාත ක ුදටු ව වද. මාතශ  මාතෑණි න්ට මාතමාත ඉතද ශ ොඳින් 

සාැලකුවද. ඒක  ැශමාතෝමාත :න් වද.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒක වරප්රසාද: ප්ර ්  ් ශ ොශවන්, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති . 

 
ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  මාතෑණිශ ෝ :ැන්  ැ ැ. 

ශමාතන්  ශේ ශඳොන්ව තමාතන් ශේ ශුොල්ශලෝ  ැමාත:දමාත කරන්ශන්. 
ජ තදව :ැ ුන්  ඕ ෑ ශේ අසාතය. මාතට ජපද ශේ  ඩු 

තිශඳ වද  ේ කි න් . [ඳද්ද කිරීමාත්] 

 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඳතුමමාතදට කථදව් ශ:න්  ඳැ ැ ශන්. 
 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මාතට ජපද ශේ  ඩු තිශඳ වද  ේ මාතමාත ඉිනරිප්ත ශවන්  

ලැ ැසා්තින්. ශේ කි න්ශන් පේටපල් අසාතය .  

 
ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඳතුමමාතදශ  මාතව මි  ගි ද. ඒ ඳව මාතද :න් වද.  ැඳැන්, ප්රසාන්  

රණතුමංු මාතන්ත්රීතුමමාතදශුන් අ න් , ලිපි  ්ත ශ:න් ේ. මාතමාත වැරින 
 ේ, ඔඳතුමමාතද සාැලකුවද  ේ, ඒවදශේ ප්රතිඵල ඔඳතුමමාතදට ලැශඳන්. 
 ැඳැන් ජපද ශේ වද   කෑලිවලට කඩලද විකුණලද, ශමාත දට 

එේවද කි ලද  ඩු තිශඳ වද.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේක මාතඩ ු   විවද: කට ප්තකර ුන්  
එපද.  

 
ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රි, ඉවරන්.  

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අ: ඉතද වැ:ු්ත ින  ්. ඒ ි සාද විෂ  ට අ:දළව කථද 

කරන් .  
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ වැ:ු්ත ින   වි ද  කශළේ කවු:? [ඳද්ද කිරීමාත්] 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඒ විතර් ශ ොශවන්. විමාතල් 
වීරවං  හිටපු ඇමාතතිතුමමාතදශ  අමාතදතයදං    ටශ්ත රදජය ඉංජිශන්න් 

සාංසා්ථදශේ හිටපු සාාදපතිවර ද කවු:? සාමාතදශවන් , ඒ ර ත ශේ 

හිටපු සාාදපතිවර ද සාෑමාත ශකොන්ත්රද්තකදරශ කුශුන්මාත සි  ට 
තුම  ුණශන් ශකොමිසා් ු්තතද. 

 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
පුළුවන්  ේ ඔ  කි   ඒවද එිබශේදී කි න් .  
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මාතද්ය  ුව් ති ලද, ිනවුන්ේ ප්රකද ්ත එ්ක ඒවද ුැ  අපි 
කි න් ේ. [ඳද් ද කිරීමාත්] ි කේ අනුන්ට මාතඩ ු  න්  එපද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රිතුමමාති , අ: ින  විවද: ව  විෂ  ට අ:දළව කථද 

කරන් . වැ:ු්ත විවද: ් අ: ින  පව්තවන්ශන්. 
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ විතර් ශ ොශවන්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . :ැන් 

ජපද ශ න් ශකොේපැි  වු ් ශුන්වලද ිලසා් සා් කරන්  
 : වද. ජපන්නු ශුන්වලද, :ැන් ඒ ශකොේපැි වලට ශව මාත 
frequencies ශ:න්   : වද. :ැන් ඒවද ශුශ න්  කථද 

කරන්   : වද. :ැන් ඒ ිලසා ්සා් සි ල්ල කරශු    වද.  
 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතට ශේ කි   ඒවද ි වැරින 

කරන්  අවසාථ්දව ඕ ෑ. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් රශු මාතදරසිං  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි ශ ට අි ේ:ද ව  විට- 
 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ැ ැ. ශේ කි   ශ්ෝ: ද සි ල්ල වැරිනන්. මාතට ඒ ඳව ඔප්පු 

කරන්  පුළුවන්, ශමාතතුමමාතද ශේවද පදර්ලිශේන්තුමශවන් පිටතදී 
කි  වද  ේ. [ඳද්ද කිරීමාත්] එිබශේදී කි න් . ශේ අභිශ ෝු  

එිබශේදී කරන් , වරප්රසාද:වලට  ට ශවලද,  ැංගිලද කි න්ශන් 
 ැතුමව. මාතට  ඩු තිශඳ වද  ේ, මාතමාත සි  ට තුම ් ශකොමිසා ්
ු්තතද  ේ, ඒවද ුැ  එිබශේදී කි න් . මාතමාත ඔප්පු කරන්  

ලැ ැසා්තින්. ශේ සාාදව ඇතුමශළේදී කි න්ශන්  ැතුමව එිබශේදී 
කි න් . මාතමාත ඒ ශේවල් සි ල්ල එිබශේදී කි න්  ලැ ැසා්තින්. 

 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඇන්, ඔච්්ර කලඳල ශවන්ශන්? මාතමාත කලඳල වුශණ්  ැ ැ 
ශන්. [ඳද්ද කිරීමාත්] ශේ පිිබඳාව මාතද්ය  ුව් ති ලද, සි  ට 

තුම ් ශකොමිසා් ු්තත ශකොන්ත්රද්තකන්වන්ශ  ිනවුන්ේ ප්රකද ්ත 
එ්ක මාතද්ය  ුශේදී අපි ඔඳතුමමාතදට ඉිනරිප්ත කරන් ේ. 

1519 1520 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
එිබ ට එන් . එිබ ට එන් . 

 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 කන්ණදකරලද ශඳොන්වට මාතඩ ු න්   :න්  එපද. [ඳද් ද 
කිරීමාත්] කරපු වැරින ුැ  තුන් දන්ශසාේ ඕ ෑ ශ: ් කි න් . 

තුන් දන්ශසාේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද :ැන් ශේ ව ශකොට 
ජපන් ශකොේපැි  කී ් ශුන්වලද ඇමාතතිවන් එ්ක සාදකච්ඡද 
කළද:? තුන් දන්ශසාේ ශකොන්ත්රද්ත කී ් ශු දවද:? ඒ ි සාද 
අනුන්ට මාතඩ ු න්  එපද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  හිටපු ඇමාතතිතුමමාති , 
කන්ණදකරලද විෂ  ට අ:දළව කථද කරන් .  

 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සාමාතදශවන් . මාතමාත ක ුදටු ශව වද, ශේ ශවලදශේ ශේ 
පිිබඳාව කථද කරන් ට වීමාත පිිබඳාව. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  ැඳැන් 
ඔඳතුමමාතන්ලද අවුන්දු  තර් තිසා්ශසාේ මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ ශ  

සි දෙ ශේපළ පිිබඳාව ර ත  තුම කින් පරී්ෂද කළද. ඒක 
ශ ොාට මාතතක ති ද ුන් . ර ත  තුම කින් පරී්ෂද කළද. 
අන්තිමාතට  ඩු :මාතන්  පුළුවන් වුශණ්, න්පි ල් ල්ෂ 

:  තරකටන්. තුන් දන්ශසාේලද අධිකරණ  : වද.  ැඳැන් 
ශ ොාට මාතතක ති ද ුන් , ඒ අධිකරණ  ැශ:න්ශන්්ත 
තුන් දන්ශසාේලදටමාත ඳව. ඒක ශ ොාට මාතතක ති ද ුන් . ලඳ  
අවුන්ේශ:න් පසාශ්සාේ ශේ අධිකරණ  ැශ:න්ශන් 

තුන් දන්ශසාේලදටමාතන්. [ඳද්ද කිරීමාත්] ඒ ි සාද ි කේ ශඳොන්වට 
මිි සුන්ට ශපෞේුලිකව මාතඩ ු න්  එපද. [ඳද්ද කිරීමාත්] 
ශපෞේුලිකව මාතඩ ු න්  එපද. අ ථද ශලසා  ේඳ කරපු ඕ ෑ 

ශ: ් ුැ  ඔඳතුමමාතද කි න් .  ැඳැන් ටන් එක් :මාතදශු  
ශුෞරවීම  විධි ට ඉන් වද වදශ මාත ඔ්ශකෝටමාත කලින් 
තමාතන්ශ  අේමාතදට, තද්තතදට සාලකන් . මාතැන්ණු අේමාතදට අප දසා 

කරන්  එපද.  
 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතට ඒ කි පු ඒවදට උ්තතර 

ශ:න්  අවසාථ්දව් ශ:න් . 
 

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එශ මාත  ේ මාතට්ත අවසා්ථදව් ශ:න් . රශ ්ත මාතට්ත 
අවසා්ථදව ශ:න්  ඕ ෑ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් රශු මාතදරසිං  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

ගු (මහසාචාර්ය  ආශු මාරසිංහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මාතඩ ප්ර්දර එල්ල කර ශකොට, අභූත ශ්ෝ: ද එල්ල 

කර ශකොට ශේ ශුොල්ලන්ට කි න්  තිශඳන්ශන්, පුළුවන්  ේ 

එිබ ට ඇවිල්ලද ශේ ශේවල් කි න්  කි ලදන්. මාතමාත එිබශේදී 

උ්තතර ශ:න්  ලැ ැසා්තින්. එිබ ට එන් . පදර්ලිශේන්තුම 
වරප්රසාද:වලට  ට ශවලද ශඳොන් කි න්  එපද.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ ොාන්.  

ඊළඟට, ුන් ඳන්දුල ලදල් ඳණ්ඩදරිශුොඩ මාතැතිතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට 
මිි ්තතුම අටක කදල ් තිශඳ වද.  

[අ.ාද.  5.8 ] 
 

ගු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ රශේ ශේ උ්තතරීතර 
පදර්ලිශේන්තුමශේ සාේමාතත ශකශර  අණ ප ්තවලින් ඉතදමාත 
සුවිශ ේෂී, වැ:ු්ත, ුළු රටමාත ඉල්ලපු ශමාතඳඳු ප ්ත ශකටුේපත් 
පිිබඳා විවද: ව  අ: :වශසාේ ඔඳතුමමාතද වැි  :්ෂ, තන්ණ 
මාතන්ත්රීවරශ ් මූලදසා ශේ සිටි  අවසා්ථදශේ අ: සා් :්වන්  
ලැබීමාත ුැ  මාතද අති න්න්මාත සාතුමටු ශව වද. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති , ජදතික විුණ  ප තක අව යතදව ුැ  ශඳොශ ෝ 
කදල ක සිට ශේ රශේ කථද ඳ ට ල් වුණු ඳව අපට මාතතකන්. 
පසුගි  කදලශේ ශේ රශේ හුඟ් මාතද් ය ප්ර  ් කළද, විවි් සිවිල් 
සාංවි්ද  ප්ර ්  කළද, ශඳොශ ෝ ශ:ශ කුශ  විමාතසුමාතට ල් වුණද, 
ජදතික විුණ  ප ත ප්රමාතද: ශවන්ශන් ඇන් කි ලද. ජදතික 
විුණ  ප ත පදර්ලිශේන්තුමවට ශු ැ්ත සාේමාතත කර  ඳවට 
අශප් ව්තමාතන් රජ  පසුගි  මාත  මාතැතිවරණශේදී ජ තදවට 
ශපොශරොන්දුව් දුන් ද. ඒ විතර් ශ ොශවන්, මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති . 0118 වසාශර්දී එ්සා්ත ජදතික ප්ෂ   ඳල ට ප්ත 
වුණදමාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට 
ශුශ න්  අපි සූ:ද ේ වුණද. ඊට පසුව විවි් අං වලින්, විවි් 
අවසා්ථදවලදී කවර ඉල්ලීේ රව්ත විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
පදර්ලිශේන්තුමවට ශුශ න්  පසුගි  පදලක න්ට පුළුවන්කමාත් 
තිබුශණ්  ැ ැ; එශ මාත  ැකි දව් තිබුශණ්  ැ ැ. ඒ ි සාද ප්රථමාත 
වරට පදර්ලිශේන්තුමවට ශ්තරී ප්ත වුණු මාතන්ත්රීවන්  ැටි ට අ: අපි 
අති   සාතුමටට ප්ත ශව වද, ජදතික වැ:ු්තකමාතකින් ුත්ත ශමාතවැි  
ප ්ත ශකටුේපතකට අශප් සා ශ ෝු  ලඳද ශ:න්   ැකි වීමාත 
ුැ . 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අ: සාමාත ර මාතන්ත්රීවන් ශේ ුන් 
සාාදව  ශකොන් තරේ ප ්ත තැ කට ඇ: :මාතන්  ක්රි ද කර වද: 
කි ලද ඳලන් . උ්තතරීතර පදර්ලිශේන්තුමශේ වටි ද කදල  
ප්රශ ෝජ  ට අරශු  කර  කථද ඒ උ්තතරීතර්තව ට 
ුැළශප වද: කි    ප්ර  ්  මාතට තිශඳ වද. ඒකට ශ ොාමාත 

ි :සු  තමාතන් මීට කලින් කථද කරපු අශප් මාතහින්:ද න්: 
අදේතුමාතශ  මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  කථදව. එතුමමාතද වදශ  ශජයෂ්ඨ 
මාතන්ත්රීවරශ ්, ශේ පදර්ලිශේන්තුමව දීර්  කදල ් ි ශ ෝජ   

කරපු මාතන්ත්රීවරශ ් තමාතන්ට  ේ කිසි  ශ්ෝ: දව් එල්ල ව  විට 
එ  වසාද ුැීමමාතට, එන්න් ුැලවීමාතට එ් එ් මාතන්ත්රීවන්න්ශ  
ශපෞේුලික්තව ට ඇඟිල්ල ිනගු කිරීමාත ුැ  මාතමාත ක ුදටු ශව වද. 

ශ:මාතවුපි න්ට සාැලකීමාත, වැඩිහිටි න්ට ුන් කිරීමාත,  දුදුන්වන්න්ට 
ුන් කිරීමාත ඒ ඒ මාතන්ත්රීවර දශ  ්ර් ද්ර්මාත අනුව එතුමමාතදට අන්ති 
ශ: ්.  

  

ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
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ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ුන් මාතහින්:ද න්: අදේතුමාතශ  මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 
ගු මහි්දා ාන්දා  අලුත්ගමවේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , එතුමමාතද මාතශ   මාත සාා න් 

කරපු ි සාදන් මාතමාත පැ ැිනලි කිරීමාත් කරන්ශන්. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 
මාතට ශපෞේුලිකව මාතඩ ු න්  අව යතදව්  ැ ැ.  ු්ත එතුමමාතද 

මාතට  ැති ශේපළ සාේඳන්් ශල්ඛ්  ් ශේ සාාදවට ඉිනරිප්ත කළද. 
මාතට එ  ි වැරින කිරීශේ අන්ති  තිශඳ  අතර, එශ මාත කි පු 
මාතන්ත්රීතුමමාතද පිිබඳාව -මාතමාත කව:දව්ත එශ මාත කි ලද  ැ ැ. ඒක 

වැරිනන් කි ලද මාතමාත පිිබුන් වද.  ු්ත මාතට ශඳොන්  :ලද කි පු 
ි සාද- මාතට ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ඇ්තත කි න්  සිේ් වුණද. 

 
ගු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
තමාතන්ට  ේ කිසි ශ්ෝ: දව් එල්ල වූ විට ඒ ශ්ෝ: දවට 

පිිබතුමන් ශ: වද වි ද, එහි සාතය අසාතයතදව ප්රකද  කර වද වි ද 
මාතඩ ුැසීමාත ශ ොකළ ුතතුමන්. මාතඩ  කුේටි  අ  ශකොට තමාතන්ශ  
අශ්ත තමාතන් ුලින්මාත මාතඩ ුෑශවන්ශන් කි   එක අපි කවුන්්ත 

මාතතක ති ද ුන්  ඕ ෑ.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතමාත  දීර්  කදල ් පළද්ත 
සාාදව ි ශ ෝජ   කර ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට රපු ශකශ ්.  
පදර්ලිශේන්තුමශේ තරේ  ්තිමාත්ත, ප්රඳල විුණ  වැඩ පිිබශවළ් 

අ:ට්ත පළද්ත සාාදශේ  ැ ැ. අශප්  පළද්ත සාාදවල :ැ ට්ත ගිණුේ 
කදරක සාාදව් තිශඳ වද. ශේ ගිණුේ කදරක සාාදවලට විුණ  
විමාතසුේ එන්ශන්, විුණ  විමාතසුේ පිිබඳා ගිණුේ කදරක සාාදශේ 

අව්ද   ශ ොු  ශවන්ශන් අවුන්දු 81්, 15්  ැ්ත ේ ඊට්ත වඩද 
වැඩි කදල ් ුත වුණදට පසුවන්. සාමාත ර කදරණද පිිබඳා 
සාදකච්ඡද කර ශකොට එමාත සිේධි ට අ:දළ ශේ පදල ඥ නු්ත 

 ැ ැ; ි ල්දරිනු්ත  ැ ැ; ශඳොශ ෝ ශ:ශ ් මි  ගිහින්; එශ මාත 
 ැ්ත ේ ශසාේවශ න් විරදමාත ගිහින්. පසුගි  කදලශේ අශප් සාමාත ර 
රදජය ර ත වලට එවැි  ත්ත්තව කට  ුහුණ දීමාතට සිේ් වුණද. 

ඒ ි සාද "විුණ  " කි   එක, ශේ රශේ මාත ජ තදවශ  ු:ල්, 
ශපොදු ශේපළ රර්ෂද කර ුැීමමාතට  ්ති ් වීමාත අි වදර්  
ශ: ්  ැටි ට අපි සාලක වද.  ශතොරතුමන් :ැ  ුැීමශේ ප ත 

සාේමාතත කර ුැීමමාතට  ැකි වුණද වදශ මාත, ශේ රජ ට ශකටි 
කදල ් ඇතුමළත ශේ වටි ද ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කර 
ුැීමමාතට අවකද   ලැබීමාත ු ැ  මාතමාත සාතුමටු ශව වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතශ  ශේ ප්රකද  ්ත එ්ක 

ශේ රශේ වැ:ු්ත, තමාතන්ශ  ත තුමශර් වුකීමාත  රි  ැටි :න් , 
රටට ර:ර  කර  ශේ පදල ඥ න්, ි ල්දරින් කිසිශසාේ්තමාත  
අමාත දප වි  ුතතුම  ැ ැ. ශේ රශේ  ේ කිසි විධි ක මූලය වි   

පිරිහීමාත් :කින්  ලැබුණද  ේ, මාත ජ  දශ  ශපොදු ශේපළ 
අවාදවිත ට ල් වුණද  ේ, පසුගි  කදලශේ රජශේ ු:ල් වි ද  
වුණද  ේ ඒකට වු කිව ුත්තශ්ත ශේ පදල ඥ න් පමාතණ්: 

කි   ප්ර  ්  අපට අ න්  සිදු ශව වද.  

අපි රජශේ ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ වදඩි වී සිටි  විට 
හුඟ් කදරණදවලට ඇතැේ ි ල්දරින් වු කිව ුතතුමන් කි ද 

පැ ැිනලිව ශපශ  වද.  ැමාතශ: දමාත ශ ොශවන්. ඉතදමාත ශ ොඳින් 
වැඩ කර , පිරිසිදු, වු කිව ුතතුම ි ල්දරින් සිටි  අතශර් ඇතැේ 
ශවලදවට ි ල්දරින්ශ  පැ්තශතන් සිදු වුණු  ේ  ේ අඩු පදඩුකේ 
අපට :කින්  ලැශඳ වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , :ැන් අශප් රශේ පදඩු ලඳ  

රදජය ර ත  තිශඳ වද. ශේ රදජය ර ත  ිනගින් ිනුටමාත පදඩු 
ලඳ වද. කවර රජ ් ඳල ට ප්ත වුණ්ත ශේ රදජය ර ත  
ලදා ලඳ  තැ කට ශු  ඒමාත ඉතදමාත අප සු ශ: ්.  ැඳැන්, 
ශේවදශේ ුැඹුරට ගිහින් ශසාො ද ඳැදෙශවෝත, ශේවදට  ද ක්තව  

දුන් ශේ පදල  අධිකදරි  වදශ මාත ඊට්ත වඩද එ දට ගිහින්  ක්රි ද 
කරපු සාමාත ර ි ල්දරින් වු කිව ුතතුමන් කි ලද අපට පැ ැිනලිව 
ශපශ න්  තිශඳ වද.  ැඳැන්, ඒ ි ල්දරින්ට ඒවද පිිබඳා 

ශ්ෝ: ද එල්ල ශවලද,  ඩු පැවරිලද, අධිාදර කට  ට්ත වුණද 
 ේ ඉති දසාශේ සිදුවීේ එ්ක සාදශප්්ෂව ඳැදෙශවෝත ඉතදමාත 
අතශලොසා්සා් විතරන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ ප ්ත ශකටුේපත 
පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කරන්  ප්රමාතද: වුශණ්,  ශමාත  ශු  
ඒශේදී  ේකිසි පසු ඳෑමාතකට අපට ුහුණ ශ:න්  වුශණ්, ශේ 

සාේඳන්්ශ න්  ේ  ේ විශරෝ්තද එල්ල වුණ ි සාද  කි   එක 
මාතට ශේ අවසා්ථදශේ කි න්  සිේ් ව වද.  මාතද්ය සාදකච්ඡදවලට 
ගි දමාත  අවසා්ථද ුණ දවකදී ඳරපතළ විධි ට අපට ඇඟිල්ල ින් 
කළද, "ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට 

ශු දශේ  ැ්තශ්ත ඇන්, ශු   එන්  ඇන් ප්රමාතද:?" කි ලද. ශේ 
ප ්ත ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ශු  එන්  ශේ තද් කල් 
ප්රමාතද: වුශණ්, ශේ පදල  අධිකදරිශේ තිබුණ ප්ර  ් කට වඩද 

ඇතැේ ි ල්දරින් ශේ සාේඳන්්ශ න් :්වපු මාතැිබකමාත ි සාදන්.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , පසුගි  ුතුවල ප්රදශේය   සාාද 
මාතන්ත්රීවර දශ  ඉාලද ශේ රශේ ඉ ළමාත ශේ පදල   ද ක්තව  

:රපු සාමාත ර අ ට ශේ ව ශකොට ඳරපතළ ශ්ෝ: ද එල්ල ශවමින් 
පවති වද. සිල්ලර කථද කි ලද ඒ ශ්ෝ: දවලින් ුැලශවන්  
පුළුවන් කමාත්  ැ ැ; සාරල කථද කි ලද ුැලශවන්  

පුළුවන්කමාත්  ැ ැ. සාමාත ර ශේ පදල ඥ න් කුේටි පිටින් 
ශකොමිසා් ු්තත විධි  අ: එිබ ට එ වද. ඒ ශතොරතුමන් එිබ ට 
රවදමාත කවුන් ශ ෝ කි පු තව්ත කථදව් පදවිච්චි කරලද, මාතන්  

 මාතට තඩිඳද වද වදශ  ඒ කථදව ඉසාස්ාර ට :ද වද. අ: විජ කලද 
මාතශ ේසා්වරන් රදජය ඇමාතතිතුමමි ශ  ඒ ප්රකද   මාතන්   මාත් 
කරශු , ඒ ප්රකද   ප්රශ ෝජ  ට ුි මින් අ: තමාතන්ට එල්ල 
ශවච්් ශ්ෝ: දවලින් සාැඟශවන් , ඒවද  ටප්ත කරන්   : වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශේ රශේ මාත  ජ  දශ  වි ද  
ශවච්්  ්   සි  ට 61් ඉතුමන් කර ුන්  අපට පුළුවන්කමාත 
ලැබුණද  ේ, අශප් ුශේ ව් ශ න් සාරලව කිේශවෝත ඒ ුසාද 

කදපු සාල්ලි සි  ට 61් ඉතුමන් කර ුන්  අපට පුළුවන්කමාත 
ලැබුණද  ේ, ශේ රටට ණ  ුන්  වුවමාත ද  ැ ැ. එශ මාත  ේ 
ශේ තරේ අප සු තැ කට, අමාතදන් තැ කට ශේ රට වැශටන්ශන් 

 ැ ැ; අශප් ජදති  වැශටන්ශන්  ැ ැ.  

පසුගි  කදලශේ මාත ද පරිමාතදණශේ සාංවර්්  වයදපෘති රරේා 
කර  ඳව ශපන්ව ශපන්වද පිට රටවලින් ණ   ු්තතද. එමාත 

වයදපෘතිවලට තමාතන්ශ   ේ :මාතදශු , ඒවද ශවශළා ාදණ්ඩ 
කරශු  ප්ර්දරණ  සාා ද පදවිච්චි කළද. ශේ රශේ ජදතික ්   
පිට රටවලට ඇිනලද    විධි ට මාත ද පරිමාතදණශ න් ඒ ණ  ුන්  
ුමාතන් අත  ටින් ශකොමිසා ්කුේටි අරශු  ශේ රටට කරපු වි ද   

පිිබඳාව ශසාො ද ඳලන්  තිබුණද, ශමාතවැි  ප ත් එ:ද සාේමාතත 
කර තිබුණද  ේ.  

මාතට මාතතකන් අශප් විුණකදධිපතිතුමමාතද පසුගි  කදලශේ කිේවද, 

"වරද  සාංවර්්  වයදපෘති  විුණ   කරන් ්ත අවසාථ්දව 
 ැ ැ,  ඒක විුණ   කරන්  ඳැ ැ'' කි ලද.  ු්ත මාතශ  අ: සා 
අනුව, ු:ල් අවාදවිත  ඇතුමළු ඉිනරිප්ත ශවලද තිශඳ  ශ්ෝ: ද 

පිිබඳාව ශසාො ද ඳලන්  පුළුවන් කුමාත  ශ ෝ ර ත  කට -
FCID  ශවන්  පුළුවන්, CID  ශවන්  පුළුවන්- පැමිණිලි කළදමාත 
ඒ ුැ  ුැඹුරින් ශසාො ද ඳලද විමාතර්    කළ  ැකින්. මාතද පළද්ත 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

සාාද මාතන්ත්රීවර කු  ැටි ට හිටපු ුතුශේ  අශප් :කුණු පළද්ත 

සාාදශේ ශ ෝජ දව් සාේමාතත වුණද, ශටන්ඩර් පටිපදටිශ න් 
පරිඳදහිරව න්පි ල් ල්ෂ 01 :්වද ශකොන්ත්රද්ත ශ:න්  පුළුවන් 
කි ලද. කලින් ඒ සීමාතදව තිබුශණ්, න්පි ල් ල්ෂ 5න්. න්පි ල් 
ශකෝටි ් වැි  ු:ල් එක වයදපෘති කට ශවන් වුණදමාත ඒ ු:ල 

කඩ වද ශකොටසා් ප කට. ශකොටසා් ප කට කඩලද, න්පි ල් ල්ෂ 
01 ඳැගින් ශකොටසා් ප ්  : වද. "ුමාත  ැඟුමාත", "එක ුමාතට එක 
වැඩ්" වදශ  විවි් පුවන් ු ශු  ඒ ු:ල්වලින් වයදපෘති කළද. 

ශකෝටි ුණි න් මාත ජ  ු:ල් වැ  කර, ශටන්ඩර් පටිපදටිශ න් 
ශතොරව දුන්  ඒ සාමාත ර  වයදපෘතිවලින් සි  ට 99් අ: 
ව ශකොට අසාදර්ථකන්. ඒ  :පු සාමාත ර පදරවල්වල  න්  ඳැ ැ. ඒ 

පදරවල් වි ද  ශවලද ඉවරන්.  ැඳැන්, මාත  ජ  ද අ:ට්ත ඒවදට 
වන්ින ශුව වද; ශපොලි ්ත එ්ක ණ  ශුව වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද ඔඳතුමමාතදට ි  මිත කදල   ේ අවසාද න්. 
 

ගු බ්දදුල ලාල් බණ්ඩාරිවගොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අවසාද  ව ශ න් මාතද කි න්  
ඕ ෑ, පසුගි  කදලශේ ශේ විධි ට ප්රදශේය   සාාද මාතේටශේ ඉාලද 

ඉ ළ මාතේටශේ ශේ පදල ඥ න්ට සාල්ලි සාද්කුශේ :ද ුන්  පදර 
 :ද දුන් ද; මාතදර්ු  විවෘත කර දුන් ද. ශේවද පිිබඳාව විුණ    
එ  ශකොට ඒවද කරපු මිි සා්සු්ත  ැ ැ, ඒවදට සාේඳන්් 

ි ල්දරිනු්ත  ැ ැ,  :පු පදරකු්ත  ැ ැ, සාංවර්්  වයදපෘති ්ත 
 ැ ැ. ශේක තමාතන් ඇ්තත කථදව.  

අපි 0185 ජ වදරි 1 වැි  :ද පැවැති ජ දධිපතිවරණශේදී්ත, 

ඊට පසුව අශුෝසා්තුම 87වැි  :ද පැවැති මාත  මාතැතිවරණශේදී්ත ශේ 
රශේ ජ තදවට ශපොශරොන්දුව් දුන් ද. ඒ තමාතන්, රශේ    
පදල   ඇති කර, රට  රි මාතඟක ශු   මින්, ශේ රශේ සුපිරිසිදු 

පදල  ් සාථ්දපිත කර  ඳව. ජ තදවට ඒ දුන්නු ශපොශරොන්දුව 
ඉෂ්ට කරන්   ශේ ඉිනරිප්ත කර තිශඳ  ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත ශලොකු  ්ති ් ශේවදන් ප්රදර්ථ ද කරමින්, එ ට ඔඳ 
සි දෙශ: දශ   ්ති   ද ව්ර්  ලඳද ශ:න්  කි ද ප්රකද  

කරමින් මාතශ  කථදව අවසාන් කර වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ුන් ශ ්ටර් අප්පු දමි මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට 
මිි ්තතුම 81ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[අ.ාද.5.31] 

 

ගු වහසක් ර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ුලදසා   ශ ොඳව  ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට ශඳශ වින්මාත 

සා්තුමතිවන්ත ශව වද ශේ අවසා්ථදව ලඳදදීමාත ුැ . ු:ල් සාේඳන්්ව 
කටුතතුම කිරීමාතට අ:දළ ඉතදමාත වැ:ු්ත ප ්ත ශකටුේපත් ව  
ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත පිිබඳා ශ:වැි වර කි ැවීශේ 

විවද:  අ: :වශසාේ සිදු කර වද. ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත 
කිරීශමාතන් පසුව ඉිනරි අ දුතශේදී රශේ ශඳොශ ෝ ශේවල් ශව සා ්
ශවන් කි ලද මාතද හිත වද. ඒ ි සාද ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපත ුැ  

ශේ උ්තතරීතර පදර්ලිශේන්තුමශේදී කථද කරන්  ලැබීමාත  වක 
මාතන්ත්රීවර කු  ැටි ට මාතට ලැබුණු ාදුය ්  ැටි ට සාලක වද.  

මාතද විශ ේෂශ න්මාත එක කදරණ ් මාතත් කර වද. අදෙතින් 

පදර්ලිශේන්තුමවට පැමිණි මාතමාත, ශේ අවුන්දු තුම ක කදල  තුමළදී 
ශඳොශ ෝ ශේවල් ඉශු  ු්තතද; පදඩේ  ැටි ට ශඳොශ ෝ ශේවල් 
ඉශු  ු්තතද. එශසාේ අ්ය    කළ කදරණද  අතර "විුණ  " 
කි   විෂ  ට  විශ ේෂ සාථ්ද  ් දීලද කථද කරන්  මාතට පුළුවන් 

කි ලද මාතද හිත වද.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  
 
අනුරුව ගු මය්දත ින්ානායක මහසතා මූලා්නවය්ද ඉවත් 

වුවය්ද, නිවයෝනය කථානායකුරමා [ගු වජ්. එම්. ආන්දා  
කුමාරසිරි මහසතා] මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு மஜ.எம். ஆனந்த குைொரசிறி] தலலலை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair, 
and DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] 
took the Chair. 

 
ගු වහසක් ර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , මාතද කි මින් සිටිශේ, අපි 
පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද  කළ ුතතුම ශේවල් ශමාතො වද:, අපි 
ඉශු  ු්තත ශේවල් ශමාතො වද: සා  ඉශු  ුි මින් සිටි  

ශේවල් ශමාතො වද: කි   කදරණ න්. මාතද අ: ඉතදමාත ක ුදටු 
ශව වද. ශමාතොක:, ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ුැ  ශේ 
 රශේ අවුන්දු ුණ දව් තිසා්ශසාේ සාදකච්ඡද කරමින්, ඒක  ට 

ුසාමින්,  කුණු ූලඩ ට :මාතමින් ශේ රශේ ශේ පදල   කරපු 
සාමාත ර කණ්ඩද ේ අ:  ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේදී කිඹුල් කඳුළු 
ශ ළමින් අපට ඇඟිල්ල ිනගු කරලද, 'ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඒ අ  

සාකසා් කරලද අ: සාේමාතත කරන්  කටුතතුම කර වද' වැි  කථදව් 
ජ තදවට ඒ්තතුම ුන්වන්  උ්තසාද  කර  ි සාද. ුන් ි ශ ෝජය 
කථද ද කතුමමාති , මාතද :කි  විධි ට ශේ රශේ පැ ැිනලි ශලසාමාත 

සිේ් ශවන්ශන් ශේක තමාතන්. අ: ශේ රශේ පැ ැිනලි ශලසාමාත සිේ් 
ශවන්ශන්, ඇ්තත වසාන් කරලද, ඇ්තත ශවනුවට ශඳොන්ව රජ 
කරවීමාතන්. ශඳොන්ව රජ ව  රට්  ැටි ට අ: ශේ රශේ කටුතතුම 
සිේ් වීශු     වද.  

විශ ේෂශ න්මාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ුැ  කථද 
කරේදී, විුණ   සාේඳන්්ශ න් කථද කරේදී අපට කදරණද 
කිහිප ් කථද කරන්  තිශඳ වද. ප්ර්ද  ව ශ න් මාතද වි ව්දසා 

කර  ශේ තමාතන්, විශ ේෂශ න්මාත ශේ රශේ තිශඳ  රදජය ර ත  
එශ මාත  ැ්ත ේ ශපොදු වයදපදර කි   ශේ සි ල්ලමාත විුණ   
කරන්  ශපර ඒ සාේඳන්්ශ න් :ැනුව්ත කිරීමාත් කළ ුතතුමන් 

කි   කදරණ . ඒකට ශ ේතුමව ශමාතොක්:?  මාතමාත ප්රදශේය   සාාදවක 
සාාදපතිවර ද  ැටි ට කදල ් සිටි ද.  ඒ කදලශේ එක 
ර ත  කට ගි  ශේලදවක එක ි ල්දරිශ ් එකවරමාත කිේවද, 

"අ: ඔන්  Audit එශකන් පැන් ද" කි ලද. Audit එශකන් 
පැන් ද කි ලද ි ල්දරින් ඒ අත-ශේ අත දුව වද. "අර file 
එකමාතන් ශසාො දශු  රශේ" කි ලද කි  වද. ඒ කි න්ශන් 
ශමාතොක්:? ඔවුන් කි   ඒ file එක ුැ  ශතොරතුමන් තමාතන් 

විුණ  අං  ට දීලද තිශඳන්ශන්. ඒ ශුොල්ලන් ඒ file එක 
ඳලන්ශන් ඊට පසුවන්. ඒ ි ල්දරි ද ඒ file එක අරශු  ඒ අත-
ශේ අත ඳල වද. ශමාතොක:, ඒ ි ල්දරි ද අතින් ශවන්  ති බුණු 

රදජකදරි   රි ට සිේ් ශවලද ශ ොතිබුණු ි සාද තමාතන් Audit 
එකට ඳ  ශවලද තිශඳන්ශන්. ශ ේතුමව ඒකන්.  
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මාතමාත හිත  විධි ට අ: විුණ  ් ුැ  කථද කරන්ශන් 

ශ ොන් අල්ලන්  ශ ොශවන්. මාතමාත :කි  විධි ට විුණ   
තිශඳන්ශන් කදටව්ත :ඬුවේ ශ:න්  ශ ොශවන්. විුණ   
තිශඳන්ශන් ි වැරින කරන් න්. මාතද කි   කථදව ි වැරිනන් කි ලද 
මාතද හිත වද. විුණ   තිශඳන්ශන් ශේ රට ි වැරින කරන් න්. 

 ැඳැන්, ඒ ි වැරින කර  රකදර  රදජය ර ත ්ත, ශපොදු 
වයදපදර්ත   රි දකදරව  ඳු ද ුත ුතතුමන්. අපි  ේ ර ත  ක 
විුණ   ුැ  කථද කරන්ශන් ශකොන් ශේලදශේ:? අපි විුණ   

ුැ  අශප් කදරක සාාදවල කථද කරන්ශන් ශකොන් ශේලදශේ:? 
අවුන්දු  තර්-ප ් ගි දට පසා්ශසාේ එවැි  වදර්තදව් ශු දවදට 
පසුවන් අපි ඒ ුැ  කථද කරන්ශන්. එතශකොට  ඒ ක්රි දවට 

සාේඳන්් වුණ, අ: විුණ  ට ාදජ   වුණ ි ල්දරින් සාමාත ර 
ශේලදවට අ: ජීවතුමන් අතර  ැ ැ. එශ මාත  ැ්ත ේ ඒ අ  අඳල 
දුඳල ශවලද ප්ර  ් කට උ්තතර ශ:න්  ඳැරි ත්ත්තව ක ඉන්ශන්. 

එශ මාත වුශණෝත ඒ විුණ  ට උ්තතර ශ:න්  ශවන්ශන් අදෙතින් 
එතැ  සිටි  ි ල්දරි දටන්. සාමාත ර ශේලදවට ඒ ි ල්දරි දට ඒ 
උ්තතර  ි වැරින රකදරශ න් ශ:න් ්ත ඳැ ැ; ඒ සිේ් වූ ක්රි දව 
රවරණ  කරන් ්ත ඳැ ැ. එවැි  ශ ේතුම ි සාද ශේ රටට වි දල 

පදඩුව් සිේ් වුණද  කි ලද මාතමාත වි ්වදසා කර වද. ඒ ි සාද මාතමාත 
විුණකදධිපතිතුමමාතද ප්රුඛ් ඒ සි දෙ විුණ  අං වලින් ඉල්ලීමාත් 
කර වද. එතැ දී සාමාත ර ශේලදවට ඔඳතුමමාතන්ලදට අන්ති  ැති 

කදර්  ් කරන්  සිේ් ශවන්. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත 
සාේමාතත වුණදට පසු, රදජය ර ත ්ත, ශේ පදල  ්ත කි   ශේ 
සි ල්ල එකට එකතුම කරශු  - ේකිසි අවැඩ් ශවන්  ශපර, 

එශ මාත  ැ්ත ේ  දි  ් ශවන්  ශපර, එශ මාත්ත  ැ්ත ේ 
ූරෂණ ්-වං්දව් ශවන්  ශපර- ශේ අ  ි වැරින කර  
වැඩසාට  ් ක්රි ද්තමාතක කරන්  කි ලද මාතද ඉල්ලද සිටි වද. 

එශ මාත කරන්  පුළුවන්  ේ, ඒක ශේ රටට කර  වි දල ශසාේව ් 
 ැටි ට මාතද :කි වද. 

ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ුැ  අවුන්දු ුණ දව් 

තිසා්ශසාේ කථද කරලද, මාතඩ  ට පල් කරලද තිබුශණ්.   අ: ින  එ  
සාේමාතත කිරීමාත සාා ද ශේ උ්තතරීතර පදර්ලිශේන්තුමශේ සාදකච්ඡදවට 
ඳඳුන් කරන් ට අවසා්ථදව සාලසාද දීමාත සාේඳන්්ශ න් ුන් 
අග්රදමාතදතයතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශවන් ට ඕ ෑ.  

ඒ විතර් ශ ොශවන්. අපි රපසු  ැරිලද ඳලන්  ඕ ෑ 
කදරණ ් තිශඳ වද. මාතන්ත්රීවන්න්  ැටි ට අපි පදර්ලිශේන්තුමවට 
ප්ත ශවන්ශන් මාත ජ  ඡන්:ශ නුන්. මාත ජ  ඡන්:ශ න් 

පදර්ලිශේන්තුමවට ප්තශවලද ඇවිල්ලද, ශේ  එක රැසා්වීමාතකට  
පදර්ලිශේන්තුමව න්පි ල් ල්ෂ ුණ ් වි :ේ කර වද. එශ මාත්ත 
 ැ්ත ේ අශප් වැඩ ුළුවකට න්පි ල් ල්ෂ ුණ ් වි :ේ 

කර වද. ඒ විතර් ශ ොශවන්, අපි ජ තදවට ශසාේව  කර  කදල 
සීමාතදව තුමළදී, ශපෞේුලිකව අශප් ුේවල වැඩ කටුතතුම කරේදී අපට 
 ේකිසි ු:ල් ශුව වද. ඒවද ජ තදවශ  ු:ල්. එශ මාත  ේ 

පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්  ැටි ට අපි :වසා පුරද ශමාතො වද: 
කරන්ශන්, පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද ශමාතො වද: කරන්ශන් කි ලද 
අපි, අපි ුැ  සාව් ං විුණ  ් කර ු න්  ඕ ෑ.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , :ැන් ශපොේඩකට 

ඉසාශ්සාල්ලද්ත මාතද කිේවද, මාතද ඉතද කලකිරීශමාතන් ඉන් වද  කි ලද. 
ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ කථද කරන්  ශ ොා විෂ  න් ලැශඳ වද. 
 ැඳැන් ඒ විෂ  න් ුැ  ශ ොශවන් පදර්ලිශේන්තුමශේ දී කථද 

කරන්ශන්. එශ මාත  ේ ශමාතො වද ුැ : කථද කරන්ශන්? 
එකිශ කදට ශ ොරද කි ද ුි මින්,  එකිශ කදට ඇඟිල්ල ිනගු කර 
ුි මින්, ශේ රශේ කථද කරන්  ශ ොා  ැති ඉතදමාත්ත ප ්ත 

අන්:ශේ කථද කි  වද. ඒ විතර් ශ ොශවන්, ඕපූරප තමාතන් ශේ 
පදර්ලිශේන්තුමශේ වැඩිපුර කථද කරන්ශන්. ශේ රශේ ජ තදවශ  
ු:ල් ශකොතරේ කදඳදසිි  ද කර වද: කි   එක 

තුන් දන්ශසාේලද  ැමාත :දමාත :කි වද ඇති. ශේ උ්තතරීතර 

පදර්ලිශේන්තුමශේ ඉාශු ,  කදල  ලඳදශු  කදශ ව්ත ඕපූරප 

තමාතන් කථද කරන්ශන්. ශමාතන්  ශේ රමාතශේ:   ැති කරන්  
ඕ ෑ. අපි ජ තදවශ  ු:ල් ශකොපමාතණ  දසා්ති කර වද: කි ලද 
අපි ුැ  සාව් ං විුණ  ් කිරීශේ වු කීමාත් පදර්ලිශේන්තුම 
මාතන්ත්රීවන්න්  ැටි ට, අමාතදතයවන්න්  ැටි ට අපි සි දෙශ: දටමාත 

තිශඳ වද. අශප් වුකීමාත  රි ැටි ඉෂ්ට කළද: කි ද අපි රපසු 
 ැරිලද ඳලන්  ඕ ෑ. ශමාතොක:,  අපි ශේ පදවිච්චි කරන්ශන්, 
ජ තදවශ  සාල්ලි.   

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , අපි  ැමාත ශමාතොශ ොතකමාත 
:කි වද, ඉතදමාත්ත ශ ොා, ශේ රටට ප්රශ ෝජ ව්ත ව , සාැලසුේ 
සා ුත, ි ර්මාතදණය ලී වැඩසාට න් ක්රි ද්තමාතක කරන්  අව ය 

කර  ශ ෝජ ද ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත ව  ඳව.  ැඳැන් 
එවැි   ශ ෝජ දව් ඉිනරිප්ත වුණු ුමාතන් ශකොශ ේව්ත තිශඳ  
එක් අරශු  ඉසා්සාර ට :මාත වද. ඊට පසා්ශසාේ අර ශ ෝජ දව 

පැ්තතකින් තඳද ශ:පැ්තතමාත ු ුන් වද; කි වද ුන් වද; ඒ 
සාා ද කදල  ුන් වද; මාතඩ ු ුන් වද. තමාතන් පදර්ලිශේන්තුමවට 
ඇවිල්ලද ශකොන් රකදරශ න්: පදර්ලිශේන්තුමශේ  ැසිරි  ුත්තශ්ත 
කි   කදරණ  පශසාක තඳද, රශේ ීමති සාේපද:   කර , ශේ 

රට  :  තැ  ව  පදර්ලිශේන්තුමශේ  ශපෞේුලිකව 
එකිශ කදශ  ශ:මාතවුපි න්ශ  වුතුමු ුැ ්ත කථද කරන්  තරේ 
ප ්ත ත්ත්තව ට අපි වැටිලද තිශඳ වද.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , කථද ද කතුමමාතද සා  
ඔඳතුමමාතද තමාතන් ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ඉ ිබන්මාත සිටින්ශන්. 
ඔඳතුමමාතන්ලදට පුළුවන්  ේ, පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න් ශේ 

පදර්ලිශේන්තුමවට ඇවිල්ලද මාත ජ  ු:ල් පදවිච්චි කර  රකදර  
සාේඳන්්ව ප්රුති සාමාතදශලෝ්  ් කිරීශේ වැඩ පිිබශවළ් සාකසා ්
කරන් . පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවරශ ් ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට 

ඇවිල්ලද ජ තද හිතවදදීව ශේ රට  :න් , රර්ිකක   :න් , 
සාමාතදජ   :න් , සාංසාක්ෘති   :න් , රුමාත ්ර්මාත  ඉිනරි ට 
ශු   න් , :න්වන් ශවනුශවන් ශේ රට  ැවත ි ර්මාතදණ  

කරන්  අව ය කර  වැඩ පිිබශවළට ශකොතරේ කදල ් වැ  
කරලද තිශඳ වද:, ඒ කදල  සාා ද වැ  වූ ු:ල ශකොපමාතණ: කි ද 
ුණ   කරලද,  ැවත  ඒ ින ද  ැරිලද ඳලලද, ඒ කදලශේ තමාතන් 
ඇඳුේ ඇාශු : සිටිශේ, ි න්ව්තව: සිටිශේ කි ලද  ඳු ද ුන්  

පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්ට අවසාථ්දව ශ:න් .  ඒක තමාතන් 
වැ:ු්ත ශවන්ශන්. 

 

ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ක කදල ් තිශඳ වද. 
 

ගු වහසක් ර් අප්පුහසාමි මහසතා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ශමාතන්  ශේක අපි කළ 
ුතතුමමාතන්. ශමාතොක:, රසා්ති දදු කථද කි මින්, එශ මාත  ැ්ත ේ 

ශ ොසාංඩදල කථද කි මින්, මාතද් යවල ශපීම සිටීශේ වැඩසාට   
පමාතණන් ශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ක්රි ද්තමාතක ශවන්ශන්. එ  ශේ රටට 
කර   දි  ්.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ඉතදමාත්ත වැ:ු්ත ප ්ත 
ශකටුේපත් පිිබඳාවන් අ: කථද කරන්ශන්. රශේ පරි රණ  ව  
ු:ල්  රර්ෂදකදරි  විධි ට රශේ රර්ිකක  සා  රශේ ඉිනරි 

අ දුත   ්තිමාත්ත කර  වැඩ පිිබශවළ් සාා ද ශ :වීමාතට 
අව ය කර   ්ති  ලඳද ශ:න් න්  ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත සාේමාතත කරන්ශන්. පදර්ලිශේන්තුමශේ මාතන්ත්රීවන්න් 

ශකොපමාතණ දුරට මාත ජ  ු :ල්  දසා්ති කර වද:; අපශ්ත  ව වද:, 
ඒ සාේඳන්්ශ න් සාකසා් කර  වැඩ පිිබශවළ ශකොපමාතණ  රි:, 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

වැරැින: කි ලද ශපන්වද දීලද, ශ ට ින ශේ දී ශේ උ්තතරීතර 
පදර්ලිශේන්තුමව ශේ රශේ ජ තදවශ    ප්තමාත සාථ්ද    ැටි ට 
ි ර්මාතදණ  කරන්  පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්ට අවසා්ථදව් ලඳද 

ශ:න්  කි ලද ශ ෝජ ද කරමින්,  මාතට ශමාතමාත අවසා්ථදව ලඳද දීමාත 
සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතදට සාත්ුමති  පළ කරමින් මාතද ි  ඬ ව වද. 
ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. 

 
ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. මීළඟට ුන් විශේපදල ශ ේටිරරච්චි 

මාතන්ත්රීතුමමාතද, ඔඳතුමමාතදට වි දඩි අට් තිශඳ වද. 
 

[අ.භා.5.40] 
 

ගු විවජ්පාල වහසට්ටිආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති ,  ඉතදමාත වැ:ු්ත ප ්ත 
ශකටුේපත් ව  ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත අ: ින  ශේ 
ුන් සාාදශේ අනුමාතැති  සාා ද ඉිනරිප්ත කර තිශඳ වද. එමාත ප ්ත 

ශකටුේපත සාේඳන්්ශ න් වූ කන්ණු කීප කට අව්ද   ශ ොු  
කරන්  ඔඳතුමමාතද මාතට අවසා්ථදව ලඳද දීමාත සාේඳන්්ශ න් මාතද 
ඔඳතුමමාතදට මාතශ  සා්තුමති  පු: කර වද.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , පසු ගි  කදල පරිශච් ේ:  
තුමළ අ ශප් රණ්ඩුවට එශරහිව ිනගින් ිනුටමාත එල්ල වුණු ශ්ෝ: ද 
අතශර් තිබුණු එ් ශ්ෝ: දව් තමාතන්, ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත කරන්ශන් කව:ද: කි   

කදරණ . 0185 ජ වදරි 1  වැි :ද ශේ රශේ අදේත සාංසාක්ෘති ් 
ි ර්මාතදණ  කරලද, අපි    පදල  රණ්ඩුව්   ැදුවද. ඒ අනුව  
අශප් ප්රතිප්තති ප්රකද    තුමිබන් ඉතදමාත පැ ැිනලිව කි පු කදරණද 

ුණ දව් අපි ඉෂ්ට කළද. අ: ශඳොශ ෝ ශ:ශ කු ශේවද 
පැ්තතකට :දලද, අමාතතක කරලද තමාතන් කථද කරන්ශන්. ශකොමිෂන් 
සාාද සා්ථදපිත කළද වදශ මාත ශතොරතුමන් :ැ ුැීමශේ අන්තිවදසිකේ 

පිිබඳා ප ත වදශ  ප ්ත ශු ැල්ලද ඉති දසාශේ පළුවැි  
වතදවට සා්වදධී ව කටුතතුම කරන්  පුළුවන් අවසා්ථදව    පදල  
රණ්ඩුව තුමිබන් අපි උ:ද කරලද දුන් ද. සාමාත ර අ  ඒ  අතශර් 

ඇහුවද, "ඳල ට ඇවිල්ලද :ැන් වසාර තුම   මාතදර් විතර ව වද. 
ජදතික විුණ  ප ත ශකෝ?" කි ලද.  ු්ත ප්රමාතද: ශවලද ශ ෝ  
විුණකදධිපතිවර දට ඉතදමාත  ්තිමාත්තව, සාව්දධී ව, ශකොන්: 

ශකිබන් ති දශු  කටුතතුම කරන්  අව ය වටපිටදව ශේ ප ්ත 
ශකටුේපත තුමිබන්  :ලද තිශඳ වද. ඒ ශවනුශවන් අපි සාං ශ ෝ්  
කීප ් ඉිනරිප්ත කරලද  තිශඳ වද. ජදතික විුණ  ප ්ත 
ශකටුේපත අ: සාේමාතත කිරීමාත තුමිබන් එතුමමාතදශ  සාව්දධී  ඳල  

සා්ථදපිත කරන් ට අව ය කටුතතුම සිදු ව වද වදශ මාත,  එමාතඟින් 
සාමාතසා්ත රශේ ජ තදවට සාැ සුේ සුසුේ ශ ළන් ට පුළුවන්කමාත් 
ලැශඳ වද  කි ද මාතද හිත වද. රදජය ශසාේව  තුමළ කටුතතුම කර  

රජශේ ි ල්දරින්ට, මාතැති- ඇමාතතිවන්න්  ැටි ට අපි සි දෙ ශ: දට, 
රණ්ඩු ප්ෂ ට, වින්ේ් ප්ෂ ට ඕ ෑ විධි ට 
විුණකදධිපතිවර ද  ටවන්  මින් ඉිනරි ට  පුළුවන්කමාත් 

ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. පසු ගි  කදල පරිච්ශේ:ශේ -මාතහින්: රදප්ෂ 
පදල  කදල  තුමළ- ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශු ැල්ලද 
සාේමාතත කරලද තිබුණද  ේ, ජ දධිපති ශල්කේවර දට -ලලි්ත 

වීරතුමංු මාත ්තමාත දට- මාත  උළු ශු:රට ගිහිල්ලද තපින්  සිදු 
ශවන්ශන්  ැ ැ කි ද මාතද හිත වද. ජ දධිපතිවර ද ශවන්  
පුළුවන්; අුමාතැති ශවන්  පුළුවන්; ශව ්ත මාතැති-ඇමාතතිවන් 
ශවන්  පුළුවන්; තමාතන්ට ඕ ෑ විධි ට හිතුම මාතත ට ි ශ ෝු දීලද, 

මූලය පදල   පිිබඳාව විි වි:ාදව කින් ශතොරව කටුතතුම කරන්  

ඔවුන්ට තිබුණු අවසා්ථදව ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත වීමාත තුමිබන් 

අහිමි ව වද  කි ද මාතද හිත වද.  

අපි පදර්ලිශේන්තුමව තුමිබන් අණ ප ්ත සාේමාතත කර වද. ඳදු 
ශුව  ජ තදවශ  සාල්ලි ශේ රශේ සාංවර්්  ක්රි ද:දමාත ට ශකොන් 
රකදර ට ශ ො:ව වද: කි   කදරණ  පිිබඳාව්ත ශේ තුමිබන් 
ශසාො ද ඳලන්  පුළුවන්කමාත ලැශඳ වද. රදජය අං  ට විතර් 

ශ ොශවන් ාදණ්ඩදුදරශ න් ු:ල් ලඳද ශ:න්ශන්. විශ ේෂශ න්මාත 
ශේ ප ්ත ශකටුේපත තුමිබන් සි  ට 58් තිශඳ  රජ  සාතුම 
ර ත  පිිබඳාව වදශ මාත 011කට වැඩි ප්රමාතදණ ් තිශඳ  අර්් 
රදජය ර ත  ව  සාංසා්ථද, වයවසාථ්දපිත මාතණ්ඩල වදශ  

ර ත වල්ත විුණ  කටුතතුම කරන්  පුළුවන්කමාත ලැිලලද 
තිශඳ වද. ශේ ප ්ත ශකටුේපත සාේමාතත කිරීමාත තුමිබන් ලැශඳ  
වදසි  ශමාතොක්:? ශමාතශත් කදල ් ශේ රශේ සිදු ශවච්්  ේ  ේ 

වං්ද, ූරෂණ  පිිබඳාව කථද කර වද  ේ, පළද්ත රදජය ගිණුේ 
කදරක සාාදවලදී වදශ මාත පදර්ලිශේන්තුමශේ පව්තව  රජශේ 
ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදව තුමළදී ලඳද  ශ:  ඇතැේ ි ර්ශේ , 

ි ශ ෝු න් එමාත ර ත වල ි ල්දරින් ක්රි ද්තමාතක කරන්ශන්  
 ැ ැ.  ඒ ත්ත්තව  ඉතදමාත ක ුදටු:ද කන්.  පළද්ත සාාදශේ, 
රදජය ගිණුේ පිිබඳා කදරක සාාදශේ සාාදපතිවර ද  ැටි ට මාතද 

අවුන්දු ප ් කටුතතුම කර තිශඳ වද. අවුන්දු 86් එහි 
සාදමාතදජිකශ කු  ැටි ට කටුතතුම කර තිශඳ වද.  ඒ :වසාව්ල අපි 
ඉතදමාත පැ ැිනලිව  ේ  ේ ි ර්ශේ  න් ඉිනරිප්ත කරලද, ශේ 

කටුතතුම ශේ විධි ට සිදු ශවන්  ඕ ෑ කි ලද කි ද තිශඳ වද.  
 ු්ත ශඳොශ ෝ අවසා්ථදවලදී ඒ අ:දළ ි ල්දරින්ට ි වැරැින  මන්දු 
ුන්  පුළුවන් විධිශේ ශකොන්:් තිබුශණ්  ැ ැ.  ු්ත ශේ 
තුමිබන් එ  පැ ැිනලිව ක්රි ද්තමාතක ව වද.  ැඳැන්, ශේ තුමිබන් 

ඳරපතළ වැරැින සිදු ව  ඳව්ත අපි :න් වද, ුන් ි ශ ෝජය 
කථද ද කතුමමාති . ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත ශු ැල්ලද, 
විුණකදධිපතිවර දශ  ඳලතල ුැ  කි ලද, රජ  මාතඟින් 

ක්රි ද්තමාතක ව  ඇතැේ වයදපෘති කල් :මාතන්  -කල් මාතරන් - 
පුළුවන්, ඒ ශවනුශවන් ්ෂණිකව ක්රි ද කරන්  ඳැ ැන් කි ලද 
ශඳොශ ෝ ශ:ශ කු කි  වද.  

ඒ ප්ර  ් ්ත එ වද. රදජය ි ල්දරින්ශ  මාතැින රිශේ ඉාශු  
විුණකදධිපතිතුමමාතද්ත ශේවද අ ශු  ඇති. ඇතැේ 

විුණකදධිපතිවන්, සා කදර විුණකදධිපතිවන් ඉතදමාත ශ ොඳින් 
ශේ කටුතතුම කර වද.  ැඳැන්, සාමාත ර අවසා්ථදවලදී ඇතැේ 
ි ල්දරින් විසින්  ේ  ේ ි ල්දරින් ිල  ුන්ව  ත්ත්තව ් 

තිශඳ වද. ඒ අුතරින් ිල  ුන්වලද, ේශේෂ සා ුතව ශේ කටුතතුම 
ශු  ගි  අවසා්ථද්ත තිශඳ වද. ශේ ජදතික විුණ  ප ත තුමිබන් 
තුන් දන්ශසාේලදට ඳලතල ශ: වද වදශ මාත, සාව්දධී ව  මන්දු 

ුන් ්ත  ැකි දව ලැශඳ වද. ඒ වදශ මාත තමාතන්,  ේ  ේ 
දුර්වලතදවලින් ශපශළ  රදජය ි ල්දරින්ව අපි රර්ෂද 
කරුන් ්ත ඕ ෑ. අ: සාමාත ර ර ත වලට ශේ අ  ශපොලීසි  

වදශ  කඩද පි   ත්ත්තව ් ඇති ශවලද තිශඳ වද. ඒ අ   
ප්ර  ්වලදී එමාත ර ත වල ි ල්දරින් :ැඩි ශලසා අසීන්තදවලට 
ල් ශව වද.  ැඳැන්, රටට ඉතදමාත ර:ර  කර , රදජය ු:ල්වලට 
ර:ර  කර  ි ල්දරින් පිරිසාකු්ත ඉන් වද. ඒ අ  රජ  මාතඟින් 

කර  සි දෙ කටුතතුමවලදී ශඳොශ ොමාත ර:රශ න් කටුතතුම කර වද. 
කවුන් ශමාතො වද කිේව්ත, ඒ අ   වැරැේ: වැරැේ: විධි ට :කි වද. 
අපි :න් වද, සාමාත ර ශවලදවට ඇතැේ සාථ්ද වලදී ි ල්දරින්ට 

 ේ  ේ ඳලපෑේ ඇති ශවලද තිශඳ  ඳව. තමාත රදජකදරි කටුතතුම 
කර ශකොට ඒ කටුතතුමවල  ේ  ේ ප්රමාතද: න් කරන්  කියූ 
අවසා්ථද තිබුණද. විුණකදධිපතිතුමමාති , ශේ ජදතික විුණ  ප ්ත 

ශකටුේපත සාේමාතත කරලද, එමාත ප තින් ඔඳතුමමාතදට ඳලතල 
පැවශර ශකොට ඔඳතුමමාතද ඉතදමාත සාද් දරණ සා  ුත්තිසා ුත ශලසා 
ශේ කටුතතුම විමාතර්    කරන් කි ද අප වි ්වදසා කර වද.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ඕ ෑමාත ර ත  ් 
ු්තතදමාත, එමාත ර ත ශේ :ැ් මාත, ර ත ශේ අ මත , අ දු ත  
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පිිබඳාව අපට  ේකිසි චිත්ර ් ලැශඳන්ශන් විුණ  වදර්තද 

තුමිබනුන්. අපි :න් වද, ඇමාතතිවරශ ්, ි ශ ෝජය ඇමාතතිවරශ ් 
ශ ෝ ර ත  ප්ර්දි ශ ් ඕ ෑමාත රදජය ර ත  කට 
පළුශවන්මාත පැමිණි දමාත එමාත ර ත ශේ විුණ  වදර්තදව 
තමාතන්ශ  ශේසා  මාතත තිශඳන්  ඕ ෑ ඳව. පළුශවන්මාත කරන්  

ඕ ෑ වන්ශන්, විුණ   තුමිබන් :ැකපු, ඒ ර ත ශේ තිබුණු              
 ේ  ේ දුර්වලතද මාතඟ රවන්ශන් ශකොශ ොමාත:, ඒවදට 
විුණකදධිපතිවර ද ලඳදදුන් ි ර්ශේ  ශමාතො වද:,  ඒවදන්න් කී ් 

ඉෂ්  ට කර තිශඳ වද: කි ද ඳලලද, ඒ පිිබඳාව පැ ැිනලිව  මන්දු 
ුැීමමාතන්. ඒ කටුතතුමවලින් අපට ර ත   ුැ  පැ ැිනලිව 
වැටශ  වද.  

රජශේ වයදපෘති ක්රි ද්තමාතක කර ශකොට ඇතැේ අවසා්ථදවලදී 
විුණ   ඳද්දව් ව  ඳව අප :න් වද. වර්තමාතද ශේ -ශේ ළඟින
- වුණු සිදුවීමාත් ුැ  මාතද :ැන් කි න් ේ, ුන් ි ශ ෝජය 

කථද ද කතුමමාති . ුංවතුමශරන් සිදුවුණු  දි  ට සා   සාලසාන්  
:කුණු පළදතට -ුදල්ල සා  මාතදතර ිනසා්ත්රි්කවලට- වි දල ු:ල් 
ප්රමාතදණ ් ලැබුණද. ශ:සාැේඳර් 38ව  :දට කලින් ශේ කටුතතුම 
කරන්  කි ද රජ  ි  මාත කර තිබුණද. ඒ ු:ල් රශ ්ත 

අවිච්ශේ:ය ශවන්ශ ්ත  ැ ැ. ශේ තුමිබන් මාතදර්ු සාංවර්්  ට 
වි දල ු:ල් ලැබුණද.  ු්ත, ශේ මාතදර්ු සාංවර්්  කටුතතුම 
කඩි මින් කරන්  ගිහින් ඇතැේ තැන්වල ඒ වැඩ  තර ශවලද 

තිශඳ වද; අ: මාතදතර ිනසාත්්රි්කශේ මාතදර්ු කිහිප ක ඒ වැඩකටුතතුම 
 තර ශවලද තිශඳ වද. සාමාත ර ශවලදවට ඒ මාතදර්ුවල ුල් :මාතලද, 
අි ් වැඩකටුතතුම අතරමාතඟ  තර ශවලද තිශඳ වද. ශේ පදරවල් 

 :න්  ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. ඒකට ශ ේතුමව  ැටි ට කි න්ශන් 
ශමාතොක්:? "ශේ සාේඳන්්ශ න් විුණ  අං   මාතඟින් 
විමාතර්   ් කර තිශඳ වද; ඒ අනුව ශේ වැඩකටුතතුම  තර කර 

තිශඳ වද" කි දන් කි න්ශන්.  ැඳැන්, මාතමාත එක ශ: ් කිව ුතතුමන්. 
ඒ කටුතතුම විුණ ශ න් පසු  තර කළද වදශ මාත, විුණ  
අං ශ න් කළ එමාත පරී්ෂණවල ි ුමාත , ි ර්ශේ  ඉ්මාති න්මාත 

ලඳද දීලද එමාත කටුතතුම  ථද ත්ත්තව ට ප්ත කිරීමාත්ත 
විුණකදධිපතිවර දශ  කදර්  ාදර ් කි ද මාතමාත හිත වද. 
විුණකදධිපතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද ඉතදමාත සාව්දධී ව කටුතතුම කළද. 
ඳැඳුේකර සිේධිශේදී ඔඳතුමමාතන්ලද ඒ ශවනුශවන් වි දල කැප කිරීේ 

කරලද කටුතතුම කළ රකදර  අපි :ැ්කද. ඉති දසාශේ ශේ රශේ 
ශඳොශ ෝ ශේවල් සිේ් ශවලද තිශඳ වද. පසුගි  කදල පරිච්ශේ:  
තුමළ රදජය ර ත  8 ක ඳරපතළ වං්ද  ද ූරෂණ සිදු ශවලද 

තිශඳ වද. ශේ අවසාථ්දශේදී ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද 
ශමාතමාත ුන් සාාදශේ  හිටි ද  ේ ශ ොාන්. රණ්ඩුවට ශඳොශ ෝ විට 
අලදා  දි  සිදු ශවලද තිශඳ වද.  ු්ත ඒවද පිිබඳාව කළ 

විුණ  තුමිබන් දුන් ි ර්ශේ  ක්රි ද්තමාතක කරන්  පසුගි  රජ  
කදලශේ කටුතතුම කර තිබුශණ්  ැ ැ. වං්ද, ූරෂණ සිදු වූ ර ත  
 වි දල සාංඛ්යදව් තිශඳ වද. අපි :න් වද, ශඳොශ ෝ ර ත වල -

විශ ේෂශ න්මාත ඛ්ි ජ ශතල් ීමතිුත සාංසාථ්දව, ශ්රී ලංකද වරද  
අධිකදරි , වතුම සාමාතදුේ  සා  තව්ත විවි් ර ත වල- සිදු වුණු 
ඳරපතළ පදඩු විුණ   මාතඟින් ශපන්වද දී තිශඳ  ඳව. ඒ කන්ණු 
"ශකෝප්" වදර්තදවට පවද ගිහින් තිශඳ වද.  ු්ත ඒ ුැ  අඳ මාතල් 

ශර්ණුව් තරේව්ත සිතද කටුතතුම කර තිබුශණ්  ැ ැ.  

 
ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ශ:කක කදල ් 
තිශඳ වද.  

  
 ගු විවජ්පාල වහසට්ටිආරච්ික මහසතා 
(ைொண்புைிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශ ොාන්, ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති . 

අතිුන් ජ දධිපතිතුමමාතදශ ්ත, ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතදශ ්ත මාතඟ 

ශපන්වීමාත  ටශ්ත වර්තමාතද  රජ  කටුතතුම කර  රකදර  ුැ  
අප සාතුමටු ව වද. ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතද අ: උ:ෑසා  කථද කළද. 
ශමාතමාත ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත අ: ශ:වැි  වර, තුමන්ව  
වර කි වද සාේමාතත කර වද. ශේ රශේ ජ තදවට දුන් ශපොශරොන්දු 

එකින් එක අපි ඉෂ්ට කර තිශඳ වද. අශප් රණ්ඩුවට තව අවුන්දු 
ශ:ක් තිශඳ වද. ඔඳතුමමාතන්ලද මාතතක ති ද ුන් ,  අපි කියූ 
ශඳොශ ෝ ශේවල් 0101 වසාශර් අශුෝසාත්ුම මාතදසා  ව  විට සාේපූර්ණ 

කරන්  පුළුවන්  ්ති  අපට තිශඳ වද. ශතොරතුමන් :ැ  ු ැීමශේ 
අන්තිවදසිකේ පිිබඳා ප ත ශු  එන්  පුළුවන් වුශණ් කදට:? ඒ 
කදලශේ ඒවද ප්රති්ශෂේප කළද. ඒවද ුැ  කථද කශළේ  ැ ැ. 

විුණ  ප ත ශුශ න්  පුළුවන් වුශණ් කදට:? ශේවද වසාර 
ුණ දව් තිසා්ශසාේ  ඇින ඇදී තිබුණද. ශේ පදර්ලිශේන්තුම  
ඉති දසාශේ එවැි  අවසාථ්ද ි ර්මාතදණ  කරන්  අ: අපිට 

පුළුවන්කමාත් ලැබී තිශඳ වද.   

ඒ ශේවල් කරේදී තමාතන් අපට ශේ ශ්ෝ: ද කරන්ශන්; අශප් 
රණ්ඩුවට ශ ොශ ් ශේවල් කි න්ශන්. ඒවද කරන්  ඳැරි වුණු 
අ  ඒ තුමිබන් අුද් ට වැටිලද, ශේ රශේ මූලය විි වි:ාදව  

සාේපූර්ණශ න්මාත කදඳදසිි  ද කළද. ශේ රශේ අහිංසාක 
ජ තදවශ  ු:ල් ි  මාතදනුූලලව පරිපදල   කරන්ශන් 
ශකොශ ොමාත: කි   එක ුැ  ප්ර  ් ් තිබුණද. ඒක ි සාද තමාතන් 

අපට  විුණ  ප ත් ශුශ න්  ඕ ෑකමාත් තිබුශණ්. ශේ 
 ශේවල් ි සාද ශේ රණ්ඩුශේ ඉිනරි කටුතතුම පිිබඳාව අපට ශලොකු 
වි ව්දසා ් ඇති ශව වද.  

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , විුණකදධිපතිවර ද 
වදශ මාත ඉතදමාත සාේාදවීම , සාමාතදජශේ ුන්්තව ් තිශඳ , ශේ 
රටට ර:ර  කර  කණ්ඩද මාත් ශේ සා: ද ප්ත ශවන්  ඕ ෑ  

කි ද මාතමාත ඉතදමාත ශුෞරවශ න් කි  වද. ඒ සි දෙශ: දමාත 
සාදමූහිකව ශේ පිිබඳාව  මන්දු ුන්  ඕ ෑ. සාද්දරණව  ද ුත්ති 
සා ුතව ශ:   මරණ, ි ර්ශේ  අශප් ජ දධිපතිතුමමාතද, අුමාතැතිතුමමාතද 

ඇතුමළු අමාතදතයවන්න් විසින් ක්රි ද්තමාතක කශළෝත, ව් ශේ 
පරිසාමාතදප්ත අර්ථශ න්මාත මූලය විි වි:ාදවශ න් ුතතුම ඉතදමාත 
වදසා දවන්ත රට්  ැටි ට ඉිනරි ට  න්  පුළුවන්  ්ති ් ශේ 
රටට ලැශඳ වද. ඒ  ්ති  ුන් අුමාතැතිතුමමාතදශ  

 ද ක්තවශ න් ුතතුමව ශේ රශේ සාථ්දපිත කරන්  අපි 
ි රන්තරශ න් කටුතතුම කර වද  කි   කදරණ  මාතත් 
කරමින්, ශේ රශේ ඳදු ශුව , දු් විඳි  අහිංසාක ජ තදවට, රටට 

ර:ර  කර  ජ තදවට ශේ ප ත  තුමිබන්  දන්ති ්මාත ශේවදන් 
කි ද ප්රදර්ථ ද කරමින්, මාතශ  කථදව අවසාන් කර වද.  

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්.  
 

ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. Hon. Mylvaganam Thilakarajah. 

You have eight minutes.  

[අ.ාද.5.58] 
 

ගු මයිල්වාගනම් ිනලකරානා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , අශප් රටට ඉතදමාත වැ:ු්ත 
ව  ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත විවද: ට ුන් ද ශේ 
අවසා්ථදශේදී, ඒ පිිබඳාව කථද කරන්  අවසා්ථදව් ලඳදදීමාත 

පිිබඳාව පළුශවන්මාත ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ශව වද. ශේ වදශ  
ජදතික වැ:ු්තකමාත් තිශඳ  තව්ත වැඩසාට  ් ඔඳතුමමාතදශ  
 ද ක්තවශ න් අපි :ැ ටමාත්ත කරශු     ඳව මාතමාත මාතත් 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

කරන්  කැමාතැතින්. ජදතික විුණ  ප ්ත ශකටුේපත වදශ මාත, 

ඇුයීේ පිිබඳාව ජදතික ප්රතිප්තති ් ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට 
ශුන්වද ුන් ට ඔඳතුමමාතදශ   ද අශප් ුන් කබීර්  දෂීේ 
ඇමාතතිතුමමාතදශ   ද ක්තවශ න් :ැ ටමාත්ත අපි වැඩ පිිබශවළ් 
ක්රි ද්තමාතක කරශු     ඳව්ත, ඒ වැඩ පිිබශවළට කැිල ේ 

අනුමාතැති  ලඳද ු්ත ඳව්ත ශේ උ්තතරීතර සාාදවට :ැනුේ ශ:න්  
මාතද කැමාතැතින්.  ඒක්ත ශේ වදශ මාත වැ:ු්ත වැඩ පිිබශවළ් ඳව 
පදර්ලිශේන්තුම මාතන්ත්රීවන්න්ශ  සාංචිතශේ සාදමාතදජික තුම ශලසා මාතද 

වි ව්දසා කර වද.  

ශමාතමාත ප ත ුැ  ශඳොශ ෝ සාදකච්ඡද තිබුණද. Committee on 
Public Finance එශ් Member ශකශ ්  ැටි ට මාතමාත පසුගි  

කදලශේදී ශේ ුැ  ශුොඩ් උ න්දුශවන් වැඩ කළද. අ: ශේ 
සාාදවට ශේ ප ්ත ශකටුේපත ඉිනරිප්ත කිරීමාතට :ද කවීමාතට 
 ැකිවීමාත සා  ශේ විවද: ට සා ාදගී වීමාතට ලැබීමාත මාතශ  ාදු ය ් 

ශලසාන් මාතමාත සාලකන්ශන්.  

தக ரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, மதசிய 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த மதசியக் கைக்கொய்வுச் சட்டமூலம் 

சம்பந்தப்பட்ட இந்த விவொதத்தில் உலரயொற்றுவதற்கு 

வொய்ப்பளித்தலைக்கொக உங்களுக்கு எனது நன்றிகலளத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்மறன். கடந்த கொலங்களில் இந்தக் 

கைக்கொய்வு சம்பந்தைொக இந்த நொட்டில் பல்மவறு 

குலறபொடுகள் கொைப்பட்டன. பல்மவறு தபொதுமுயற்சிகள் 

சம்பந்தைொக உொிய கைக்கொய்விலன மைற்தகொள்ள முடியொத 

நிலலலை நிலவியலை ததொடர்பொக பல தடலவகள் நொங்கள் 

இந்தச் சலபயிமல பிரஸ்தொபித்திருந்மதொம். அதற்குச் 

சட்டத்திலுள்ள ஏற்பொடுகள் குலறவொக இருந்த நிலலயிமலமய 

இந்தச் சட்டமூலம் தகொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. அதொவது 

தபொதுவொக நொட்டிமல பல்மவறு தபொதுமுயற்சிகள் ததொடர்பொக 

உொிய கைக்கொய்வுகலள மைற்தகொள்வதற்கு இடைளிக்கும் 

வலகயில் இந்தச் சட்டமூலம் இன்று பொரொளுைன்றத்திமல 

சைர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக, நொட்டின் பிரதைர் 

என்கின்ற வலகயில் ைிகுந்த தபொறுப்புடன் இத்தலகய ஒரு 

கைக்கொய்வுச் சட்டமூலத்லதக் தகொண்டுவந்தலைக்கொக 

எங்களது தக ரவ பிரதைர் ரைில் விக்கிரைசிங்க அவர்களுக்கு 

நொங்கள் நன்றி ததொிவிக்கக் கடலைப்பட்டிருக்கின்மறொம். 

தபொறுப்புவொய்ந்தவர் என்கின்ற வலகயிமல இந்த 

மவலலத்திட்டத்லத அவர் முன்தனடுத்திருக்கின்றொர்.   

அமதமநரம், குறித்த கைக்கொய்வறிக்லககள் எத்தலகய 

விடயங்கலள இதற்கு முன்னர் தவளிக் தகொண்டுவந் 

திருக்கின்றன என்பது ததொடர்பொக விளக்குவதற்கொக 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களத்தினொல் 

தவளியிடப்பட்டிருக்கின்ற கைக்கொய்வறிக்லக ஒன்லற நொன் 

இந்தச் சலபயிமல சைர்ப்பித்து எனது வொதத்லத முன்லவக்க 

விரும்புகின்மறன்.* 

2018ஆம் ஆண்டு தபப்ரவொி ைொதம் 19ஆம் திகதி 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களத்தினொல் 

தவளியிடப்பட்ட ஓர் ஆவைதைொன்று என்னிடைிருக்கின்றது. 

தச ைியமூர்த்தி ததொண்டைொன் ஞொபகொர்த்த ைன்றத்தின் 2015 

டிசம்பர் 31இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்கொன நிதிக் கூற்றுக்கள் ைீது 

1971ஆம் அண்டின் 38ஆம் இலக்க நிதி அதிகொரச் சட்டத்தின் 

கீழ் 14(2)(சீ) பிொிவின் பிரகொரம் கைக்கொய்வொளர் தலலலை 

அதிபதியின் அறிக்லக என்கின்ற இந்த அறிக்லகயிமல, 

14ஆம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்ற சில விடயங்கலள 

நொன் இங்மக எடுத்துச் தசொல்ல விரும்புகின்மறன். அதொவது 

“2009 யூன் 09ஆந் திகதிய ைற்றும் 2011 டிசம்பர் 23ஆந் 

திகதிய முலறமய DMA/2009 ( 1 )  ைற்றும் DMA/

ADM/2011/1/26 ஆம் இலக்க முகொலைத்துவக் கைக்கொய்வுச் 

சுற்றறிக்லககளின்ைீது கவனம் தசலுத்தப்பட்டு 

விலனத்திறனுடனொன உள்ளகக் கட்டுப்பொட்டு வியூகத்லத 

ஏற்படுத்துவதற்கு உள்ளகக் கைக்கொய்வுப் பதவியைிலயப் 

பயன்படுத்த மவண்டியமபொதும், தவற்றிடைொக இருந்த 

கைக்கொளரது பதவிக்குொிய மசலவகலள உள்ளகக் 

கைக்கொய்வொளர் மைற்தகொண்டலையொல் 

ைீளொய்வொண்டின்மபொது, உள்ளகக் கைக்கொய்வு 

நலடதபறவில்லல.” என்று கைக்கொய்வொளர் தலலலை 

அதிபதி திலைக்களமை கூறுகின்றது.  அதொவது, உள்ளகக் 

கைக்கொய்தவொன்று குறித்த ைன்றத்தில் இடம்தபறவில்லல 

என்பலதக் கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி 

திலைக்களமை தசொல்கின்றது.   

அத்துடன் அந்த அறிக்லகயின் 5.3 என்கின்ற குறிப்பில் 

பொதீட்டுக் கட்டுப்பொடு என்ற தலலப்பின் கீழ் 

“ைீளொய்வொண்டின் தபொருட்டு ைன்றம் தயொொித்த பொதீட்டுக்குப் 

பைிப்பொளர் சலபயின் அங்கீகொரம் தபறப்பட்டிருக்கவில்லல.” 

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. 

தக ரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, 5.5 ைிக 

முக்கியைொனதும் பொரொளுைன்றம் கவனத்திற்தகொள்ள 

மவண்டிய ஒரு விடயமுைொகும். அதில், "2003ஆம் ஆண்டு 

யூலல 2ம் திகதி பீஈடீ/12ஆம் இலக்கப் தபொதுமுயற்சிகள் 

சுற்றறிக்லகயின் 6.5.3ஆம் பந்தியின் பிரகொரம் ஆண்டறிக்லக 

பொரொளுைன்றத்தில் முன்லவக்கப்பட மவண்டுைொயினும், 

ைன்றம் ததொடங்கிய 2005ஆம் ஆண்டு முதல் ைீளொய்வொண்டு 

முடிவுவலர அவ்வொறு தசய்யப்பட்டிருக்கவில்லல." என்று 

குறிப்பிடப்படுகின்றது. அதொவது தச ைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் ஞொபகொர்த்த ைன்றம் 2005ஆம் ஆண்டு 

ததொடங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது ததொடங்கப்பட்ட ஆண்டு 

முதல் இந்த அறிக்லக தவளியிடப்பட்ட 2018 தபப்ரவொி, 

19ஆம் திகதி வலர அந்த ைன்றத்தின் கைக்கீட்டு  

தசயற்பொட்டு அறிக்லககள் இந்த உயொிய சலபயொன 

பொரொளுைன்றத்திற்கு சைர்ப்பிக்கப்படவில்லல என்பது 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களத்தின் 

அறிக்லகயில்  சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ளது .  

எனமவ, "தபொறுப்புக்கூற மவண்டிய உயொிய 

பொரொளுைன்றத்தினொல் ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதிலயப் 

பயன்படுத்தி நடொத்தப்பட்டு வந்த ைன்றம் ததொடர்பொன நிதி 

அறிக்லககள் இந்தப் பொரொளுைன்றத்துக்கு உொிய முலறயில் 

சைர்ப்பிக்கப்படவில்லல." என்று தசொல்லுகின்ற கைக்கொய் 

வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களம் அது ததொடர்பொக 

நடவடிக்லகதயடுக்க முடியொத நிலலயில்தொன் மதசிய 

கைக்கொய்வு பற்றிய சட்டம் இருந்திருக்கின்றது. இன்று 

நொங்கள் அதலனத்தொன் திருத்தியிருக்கின்மறொம். எனமவ 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களம் 

தசயற்பொட்டில் இருந்தமபொதும் அதற்குொிய நடவடிக்லககலள 

மைற்தகொள்வதற்கொன வொய்ப்புகள் கொைப்பட்டிருக்கவில்லல. 

கைக்கொய்வின்மபொது அவதொனிக்கப்பட்ட முலறலைகள் 

ைற்றும் கட்டுப்பொட்டுக் குலறபொடுகள் அவ்வப்மபொது 

ைன்றத்தின் தலலவொின் கவனத்திற்குக் தகொண்டு வரப்பட்டன.  

பின்வரும் கட்டுப்பொட்டுத் துலறகளில் விமசட கவனம் 

மதலவப்படுகின்றது. அதொவது குறித்தபடி ஒப்பந்த நிர்வொகம் 
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[ුන් මාතන්ල්වදු ේ තිලකරදජද මාත තද] 

————————— 
*  පු ප්තකාලව  තබා ඇත. 
*  நூனிலலயத்தில் லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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நிலறமவறொலை, பதவியைி நிர்வொகம் மைற்தகொள்ளப்படொலை 

என்பனவொகும்.  இதுமபொன்ற பல்மவறு குலறபொடுகள் அந்த 

அறிக்லகயில் சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள்ளமதொடு, தபொதுக் 

கைக்குகலள மைற்தகொள்வதற்குொிய கைக்குப் புத்தகங்கலள 

சைர்ப்பிக்க மவண்டும், பரொைொிக்க மவண்டும் என்பது 

சம்பந்தைொகச் சுற்றறிக்லககளில் சுட்டிக்கொட்டப்பட்டுள் 

ளமபொதும், கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி 

திலைக்களத்தினொல் அறிவிக்கப்பட்ட அறிக்லகயிமல தவறும் 

CR books களிமல கைக்குகள் மபைப்பட்டிருக்கின்றன என்று 

தசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இத்தலகய குலறபொடுகலளக் 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களம் கண்டுபிடித் 

தமபொதும்கூட, 2005ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2018ஆம் 

ஆண்டுவலரயொன 13 ஆண்டுகள் தச ைியமூர்த்தி 

ததொண்டைொன் ஞொபகொர்த்த ைன்றத்தில் இடம்தபற்றிருக் 

கக்கூடிய பல்மவறு கைக்கீடுகள் ததொடர்பொன முலறமகடொன 

விடயங்கள் பற்றிய அறிக்லகலயத் தயொொிப்பதற்மகொ அல்லது 

விசொரலைகலள நடத்துவதற்மகொ கைக்கொய்வொளர் தலலலை 

அதிபதி திலைக்களத்தினொல் முடியொைல் மபொயிருக்கின்றது. 

எனமவ, இத்தலகய குலறபொடுகலளச் சொி தசய்வதற்கொகமவ 

இந்தச் சட்டத்தின் ஊடொக நொங்கள் பல்மவறு நிவொரைங்கலள 

எதிர்பொர்க்கின்மறொம். 

இப்தபொழுது இந்தச் சலபயில் இருக்கின்ற COPE குழுவின் 

தலலவர் தக ரவ சுனில் தஹந்துன்தனத்தி அவர்களுக்கு 

நொங்கள் நன்றி ததொிவிக்க மவண்டும். ஏதனன்றொல் 

ததொடர்ச்சியொக இந்தப் பொரொளுைன்றத்தில் நொங்கள் 

வலியுறுத்தி வந்ததன் அடிப்பலடயில் - எங்களது 

ததொடர்ச்சியொன அழுத்தங்களின் ஊடொக - அவர் இப்தபொழுது 

குறித்த ைன்றத்லத COPE குழுவுக்கு அலழத்துள்ளொர். 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களம் குறித்த 

விசொரலைகலள உொிய முலறயில் மைற்தகொள்வதற்குப் 

பல்மவறு தடங்கல்கள் இருந்த நிலலயில்தொன் அவர் COPE 

குழுவின் தலலவர் என்கின்ற முலறயிமல அந்தக் குழுவின் 

முன்னிலலயில் குறித்த ைன்றத்தினலர தற்மபொது 

அலழத்திருக்கின்றொர்.  

I want to thank the Chairman of the Committee on 
Public Enterprises, the Hon. Sunil Handunnetti. You have 
directed the Chairman of Savumiamoorthy Thondaman 
Memorial Foundation to submit a report  signed by him 
on or before 04th August, 2018 to the Secretariat through 
the Secretary to the Ministry with regard to the matters 
referred to in the Auditor General’s Report for the year 
2015 and a Report on the Performance and the Current 
Affairs of the institution indicating the audit paragraph 
numbers referred to in the AG’s report. 

සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද වැ:ු්ත වැඩ 
පිිබශවළ් ක්රි ද්තමාතක කරලද තිශඳ වද. විුණකදධිපති 
ශ:පදර්තශේන්තුමවට කලින් ප ශතන් කරන්  ඳැරි ශවච්් ශේවල්  

ශකෝප් එකට වදර්තද කරන්  කි ලද ඔඳතුමමාතදශ  ලිපිශේ සාා න් 
කරලද තිශඳ වද. ඒ ුැ  ඔඳතුමමාතදට ශඳොශ ොමාත සා්තුමතිවන්ත 
ශව වද. අ: අපි ශේ සාේමාතත කරන්     ප ්ත ශකටුේපත එ  

තුමන් ඉන්ශන්  ැතුමව අශප් ඉල්ලීමාත පරිින ඔඳතුමමාතද සාාදපතිතුමමාතද 
විධි ට ඉිනරිප්ත ශවලද ශේ වැඩ කටුතතුම කරන්  පටන් ු්තතදට 
ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතිවන්ත ශව වද. ශේ වදශ  - 

இதுமபொன்ற முலறமகடொன பல நிறுவனங்கள் 

இருக்கின்றன. ஆனொல், உதொரைத்திற்கொக குறித்த ைன்றம் 

சம்பந்தைொன அறிக்லகலய நொன் இங்கு முன்லவக்கின்மறன். 

இதுமபொன்ற பல தபொறுப்புமுயற்சிகளில் முலறயொகக் 

கைக்குகள் மபைப்படொலை பற்றி நொங்கள் இந்த உயொிய 

சலபயிமல ததொிவித்திருக்கின்மறொம். எனமவ, கைக்கொய்வுத் 

திலைக்களைொக இருக்கட்டும், COPE குழுவொக இருக்கட்டும் 

அல்லது COPA குழுவொக இருக்கட்டும் இது எல்லொமை 

கைக்கு நடவடிக்லககள் முடிவுற்ற பின்னமர 

அவதொனிப்புகலளச் தசய்திருக்கின்றன. எனமவதொன் நொன் 

உட்பட 16 பொரொளுைன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்று மசர்ந்து 

இந்தப் பொரொளுைன்றத்திமல ைதிப்பொய்வுக்கொன 

குழுதவொன்லற மகொொி நிற்கின்மறொம்.  

අපට ඕ ෑ, ඇුයීේ පිිබඳාව කමිටුව්. ඕ ෑමාත වයදපෘති ් 
පටන් ු න් ට කලින් අපි ඒ ු ැ  අ්ය    කරලද ඳලන්  ඕ ෑ 

ශේක වැ:ු්ත:- whether it is viable to this country- කි ලද. ඒ 
වදශ  ශ: ් අපට අි වදර් ශ න්මාත ඕ ෑ. ඒ සාේඳන්්ශ න් වැඩ 
පිිබශවළ් අපි ක්රි ද්තමාතක කරශු    වද.  

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ශමාතතුමමාතද ඉිනරිප්ත කරන්ශන් 
වැ:ු්ත ශ ෝජ දව්. :  වව  රණ්ඩුරමාත වයවසා්ථද 
සාංශ ෝ්    ටශ්ත  :පු ජදතික ප්රසාේපද:  ශකොමිසාමාත්ත -
National Procurement Commission එක්ත- ශේ වදශ මාත 

ඳලද්තමාතක කශළෝතින් ඒ ක්රි දවලි  රරේා කරන්  පුළුවන්. 

 
ගු මයිල්වාගනම් ිනලකරානා මහසතා 
(ைொண்புைிகு ையில்வொகனம் திலகரொஜொ) 
(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

අි වදර් ශ න්මාත. අපි :ැ ටමාත්ත කැිල ේ අනුමාතැති  ලඳද 

ශු  තිශඳ වද, ඇුයීේ පිිබඳාව ප්රතිප්තති ් ශේ රටට 
ශ ෝජ ද කරන් ට. සාංවර්්  වයදපෘති සාා ද ඒ වදශ  
වදර්තදව් ලඳද ුන්  ඕ ෑ. ඒකට අමාතතරව ුන් සුි ල් 

 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාති , අශප් අුමාතැතිතුමමාතද, ජ දධිපතිතුමමාතද  ද 
කථද ද කතුමමාතද ඉිනරිශේදී මාතශ  ශපෞේුලික ශ ෝජ දව් 
 ැටි ට  පදර්ලිශේන්තුම කමිටු meeting එශ්දී මාතමාත ශ ෝජ ද 

කරලද තිශඳ වද, COPE, COPA වදශ මාත ඇුයීේ පිිබඳාව 
කමිටුව් ප්ත කරන්  කි ලද. We must have a committee on 
evaluation in Parliament before we start any development 
project. ප්ෂ-විප්ෂ ශේ: කින් ශතොරව ඕ ෑමාත මාතන්ත්රී 

කණ්ඩද මාතකට ඒකට සා ාදගී ශවන්  පුළුවන්. එතශකොට ඒ 
කමිටුව ඇතුමශළේදී ඒ වදශ  ශේවල්  :න්  අපට  මරණ ුන්  
පුළුවන්.  

தக ரவ பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கமள, இதுவலர 

கொலமும் இதுமபொன்ற ைன்றங்களினூடொகத்தொன் ைலலநொட்டு 

அபிவிருத்தி ததொடர்பொன விடயங்கள் முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வந்தன. தனிப்பட்ட கட்சிகளின் அல்லது குடும்பங்களின் 

தசல்வொக்கினூடொன இத்தலகய ைன்றங்களின்மூலம் ைக்கள் 

சொர்பொன அபிவிருத்தித் திட்டங்கலள முன்தனடுக்க முடியொது 

என்ற அடிப்பலடயிமல, தபருந்மதொட்டப் பகுதிகளில் புதிய 

கிரொைங்கலள அலைப்பதற்கொன அதிகொரசலபதயொன்லற 

நிறுவுவதற்குக் கடந்த மூன்றொண்டு கொலைொக நொங்கள் 

கடினைொக உலழத்மதொம். அமதமநரம்  அது சம்பந்தைொன 

குறித்த சட்டமூலதைொன்லற அலைச்சரலவயின் அனுைதிலயப் 

தபற்றுக்தகொண்டு, அடுத்த ைொதைளவில் இந்த உயொிய 

சலபயிமல சைர்ப்பிக்கவிருக்கின்மறொம். ைலலநொடு சொர்ந்த 

அபிவிருத்தித் திட்டங்கலள முலறமகடொன கைக்கீடுகளின் 

ஊடொக மைற்தகொள்கின்ற நிலலலைலய ைொற்றியலைக்கும் 

முகைொக பொரொளுைன்றத்துக்குப் தபொறுப்புக்கூறக்கூடிய, 

கைக்கொய்வொளர் தலலலை அதிபதி திலைக்களத்துக்குப் 

தபொறுப்புக்கூறக்கூடிய வலகயிலொன தபொதுைக்களின் 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

நிதிலயச் சொியொகப் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகொரசலபலய 

அலைப்பது ததொடர்பிலொன சட்டமூலம் இந்தச் சலபயில் 

விவொதத்துக்கு வரும்தபொழுது அலனத்துப் பொரொளுைன்ற 

உறுப்பினர்களும் அதலன ஆதொிக்க மவண்டும் என்று மகொொி, 

வொய்ப்புக்கு நன்றி கூறி, விலடதபறுகின்மறன். நன்றி. 

வைக்கம்.  
 

ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Thank you. Next, the Hon. Risad Badhiutheen.  

 

[பி.ப. 6.04] 

 

ගු රි්ාඩ් බිනයුීප්ද මහසතා (කර්මා්දත හසා වාණින ක යුුර 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - லகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் அலைச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்ைில்லொஹிர்  ரஹ்ைொனிர்  ரஹீம். 

தக ரவ சலபக்குத் தலலலைதொங்குகின்ற பிரதிச் 

சபொநொயகர் அவர்கமள, வரலொற்று முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

மதசிய கைக்கொய்வுச் சட்டமூலம் ததொடர்பொன விவொதத்திமல 

மபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தலைக்கொக உங்களுக்கு நன்றி 

கூறிக் தகொள்கின்மறன். மதசியக் கைக்கொய்வுச் சட்டமூலம் 

நிலறமவற்றப்படுைொ? இல்லலயொ? என்பது குறித்துப் பல 

ஊடகங்கள் ததொடர்ந்மதர்ச்சியொக எழுதிக் தகொண்டிருந் 

தலதயும், சில அதிகொொிகள் இந்தச் சட்டமூலம் ததொடர்பொக 

அச்சப்பட்டலதயும் நொங்கள் பொர்த்மதொம். ஆனொல், ைக்கள் தந்த 

ஆலைக்கு ைதிப்பளித்து, இந்த நல்லொட்சியிமல இந்தச் 

சட்டமூலம் நிலறமவற்றப்பட இருப்பலதயிட்டு நொன் ைிகவும் 

சந்மதொசப்படுகின்மறன். நைது நொட்டில் சில அதிகொொிகள் 

ைற்றும் அரசியல்வொதிகள் பல தவறுகலளச் 

தசய்திருக்கிறொர்கள்; தசய்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஆனொல், 

சிலமநரங்களில் தவறு தசய்யொத அதிகொொிகளும் அரசியல் 

வொதிகளும் தண்டிக்கப்படுகின்றொர்கள். எவ்வொறொயினும் 

இன்று குறித்த சில அதிகொரங்கலளக் தகொண்ட இந்தச் 

சட்டமூலைொனது நிலறமவற்றப்படுகின்றமபொது, நிச்சயைொக 

ஒரு சுபீட்சைிக்க எதிர்கொலம் நைது நொட்டுக்குக் 

கிலடக்குதைன்ற தபொிய நம்பிக்லக எனக்கு இருக்கின்றது. 

எனமவ, கைக்கொய்வொளர் நொயகம் அவர்களும் ைற்றும் 

அதிகொொிகளும் தங்களுலடய கடலைலய ைதத்துக்கு அப்பொல், 

அரசியலுக்கு அப்பொல், சுயநலன்களுக்கு அப்பொல், ஒரு 

புண்ைிய பைியொகக் கருதிக் கண்ைியைொக, மநொோ்லையொகச் 

தசய்வதற்குப் பழகிக்தகொள்ள மவண்டும்.  

இன்று ஒரு சில மதரர்ைொர் வில்பத்து சம்பந்தைொன 

கைக்கொய்வொளர் நொயகத்தின் அறிக்லகயின் ஒரு துண்லடப் 

பிடித்துக் தகொண்டு, 1990ஆம் ஆண்டு பிரபொகரன் கொலத்தில் 

வடக்கிலிருந்து தவளிமயற்றப்பட்ட முஸ்லிம் ைக்களுலடய 

ைீள்குடிமயற்றத்லத என்னுடன் சம்பந்தப்படுத்தி, சிறிது 

கொலைொக இந்த நொட்டிமல ைிக மைொசைொன முலறயில் தபொிய 

ஒரு நொடகத்லத அரங்மகற்றி வந்தொர்கள். ஆனொல், 

அண்லையிமல பீல்ட் ைொர்ஷல் சரத் தபொன்மசகொ அவர்கள் வன 

வளத்துக்குப் தபொறுப்பொன அலைச்சரொக நியைிக்கப்பட்ட 

பின்னர், அந்தப் பிரமதசத்துக்கு விஜயம் தசய்து, குறித்த 

அதிகொொிகமளொடு கலந்துலரயொடி, அந்தப் பகுதி முழுவலதயும் 

பொர்லவயிட்ட பிறகு “வில்பத்து வனப் பிரமதசத்துக்குள் 

எந்தமவொர் அத்துைீறிய குடிமயற்றமும் இடம்தபறவில்லல” 

என்று தசொல்லியுள்ளொர். அதற்கொக அவருக்கு நொன் நன்றி 

கூறுகின்மறன். 

ஆனொல், இந்த ஆட்சி ைொற்றத்துக்குப் பங்கொளியொக 

என்னுலடய கட்சிமயொடு நொன் தசன்மறன் என்ற 

கொரைத்தினொல் என்லனப் பழிவொங்க மவண்டும் 

என்பதற்கொக, அரசியலுக்கொக,  சுயநலத்துக்கொக, 

'தகொைிஷன்'க்கொக, பைத்துக்கொக, NGO களின் மதலவக்கொக 

ஒரு சில மதரர்களும் ஒரு சில தவளிநொட்டு diaspora களுலடய 

agent களும் இவ்வொறொன ஓர் அபத்தைொன - உண்லைக்குப் 

புறப்பொன குற்றச்சொட்லட என்ைீதும் என்னுலடய 

சமுதொயத்தின் ைீதும் - ஓர் இலட்சம் அகதிகள் ைீதும் சுைத்தி 

வந்தனர். அமதமநரம் Auditor-General's Department 

இனுலடய குறித்த அறிக்லக பிலழயொக அதொவது 

ததளிவில்லொைல் தவளியிடப்பட்டதனூடொக இன்று 

எங்களுலடய முழுச் சமூகமும் மவதலனப்படுகின்றது . குறித்த 

கூட்டத்தினர் அந்த அளவுக்குத் தங்களுலடய தசயல்பொட்லட 

முன்தனடுத்திருக்கின்றொர்கள்.   

எனமவ, இவ்வொறொன அறிக்லககலள தவளியிடுகின் 

றதபொழுது மநொோ்லைத் தன்லைமயொடும் புனிதத் தன்லைமயொடும் 

தசயற்பட மவண்டுதைன்பலதச் சம்பந்தப்பட்ட திலைக்கள 

அதிகொொிகள் அத்தலன மபரும் புொிந்துதகொள்ள மவண்டும்.  

எைது நொடு சுபீட்சைொனததொரு நொடொக ைலருவதற்குப் 

பைம் ைொத்திரைல்ல, அரச திலைக்களங்களிலுள்ள 

அதிகொொிகள் ைற்றும் உத்திமயொகத்தர்கள்கூட கொரைைொக 

அலையலொம். அமதமநரம் இன்று தனியொர் நிறுவனங்களிமல 

மவலல தசய்வதற்கு ஆட்கள் இல்லொத ஒரு நிர்ப்பந்த சூழல் 

லகத்ததொழிற்மபட்லடகளிமல ஏற்பட்டிருப்பலத நொன் 

பொர்க்கின்மறன். கொரைம், அரச ததொழிலினூடொகத் 

தங்களுலடய pension இலன உறுதிப்படுத்திக் 

தகொள்ளலொதைன்ற எண்ைத்தில் இன்று ைக்கள் அரச 

ததொழில்வொய்ப்புக்கலளத் மதடிச் தசல்கின்றொர்கள். தொங்கள் 

எந்ததவொரு productivity இல்லொதவர்களொக இருந்தொலும் 

தங்களொல் எந்ததவொரு பிரமயொசனைொன மவலலத்திட்டம் 

மைற்தகொள்ளப்படொவிட்டொலும், கொலல 8.30 ைைியிலிருந்து 

ைொலல 4.15 ைைிவலர கொொியொலயத்தில் இருந்துவிட்டு , 60 

வயது வலர எந்தப் பிரச்சிலனயும் இல்லொைல் அரச 

ததொழிலினூடொகச் சம்பளத்லதப் தபற்றுக் தகொண்டு 

வொழலொதைன்ற ஒரு நம்பிக்லகயிமலமய சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

அரச ததொழில் மவண்டிப் மபொரொட்டம் நடொத்துகின்றொர்கள். 

தனியொக நின்று முன்மனறலொதைன்ற நம்பிக்லக 

இல்லொததொல்தொன் இவ்வொறு இவர்கள் மபொரொடுகின்றொர்கள்.  

சில தவளிநொடுகமளொடு ஒப்பிடுகின்றதபொழுது நைது நொடு 

கல்வி ொீதியொக உச்சத்தில் இருக்கின்றது. அமதமநரம் 

நம்ைிடத்திமல ைனித வலு இருக்கின்றது. ஆனொல், நம்பிக்லக 

இல்லல. அமதமநரம் எந்தவிதைொன நல்ல சிந்தலனயுைில் 

லொைல் அரசியலல ைொத்திரம் லையைொகக் தகொண்டு ஒவ்மவொர் 

அரசொங்கமும் தன்னுலடய ஆட்சிலயத் தக்கலவத்துக்தகொள்ள 

மவண்டுதைன்பதற்கொகப் பல்மவறு வலகயொன நியைனங்கலள 

வழங்குகின்றதபொழுது அதிக பைம் தசலவொகின்றது . ஆனொல், 

அந்தப் பைத்லதச் தசலவழிப்பதன்மூலம் எந்தப் 

பிரமயொசனமுைில்லொது மபொவலதயும், பல்மவறு வலகயொன 

ஊழல்களும் சிக்கல்களும் ஏற்படுவலதயும் நொங்கள் 

பொர்க்கின்மறொம்.  

இன்று அரசியல்வொதிகளுலடய ததொல்லலயினொல் சில 

நல்ல அதிகொொிகள்கூட தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள். 

அதனொல் இன்று சில அதிகொொிகள் குறித்த பைிப்பொளர் 

சலபயிமல அைர்வதற்குப் பயப்படுகின்றொர்கள். அமதமநரம் 

அத்தலகய அதிகொொிகள்  அரசியல்வொதிகளின்  

அழுத்தங்களினொல்  சில முடிவுகலள எடுக்க மவண்டிய 
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நிர்ப்பந்தம் ஏற்படுகிறது. ஆனொல், சிலமவலளகளிமல அந்த 

முடிவுகளின் தொக்கம் அந்த அதிகொொிகலளப் பொதிக்கின்றது. 

அதொவது, பைிப்பொளர் சலபயிமல இருந்த ஒமர 

கொரைத்திற்கொக அவர்கள் நீதிைன்றம் ஏறியிறங்க 

மவண்டியவர்களொக, சிலறயிமல வொட மவண்டியவர்களொக 

இருக்கின்றொர்கள். இன்று சட்டத் தரைிகளுக்குக் கட்டைம் 

தகொடுக்க முடியொத அளவுக்குக்கூடச் சில அதிகொொிகள் 

கஷ்டப்படுவலதயும் நொங்கள் பொர்க்கின்மறொம். இந்த நிலல 

ைொறி, நல்லததொரு நிலலலை ஏற்படுத்துவதற்கு நிச்சயைொக 

இந்த Bill பிரமயொசமுள்ளதொக அலையும். ஆகமவ, இந்தச் 

சட்டமூலத்லதச் தசயற்படுத்த மவண்டிய பொொிய தபொறுப்பு 

கைக்கொய்வொளர் நொயகம் அவர்களுக்கும் ைற்றும் 

அதிகொொிகளுக்கும் இருக்கின்றது. அதலன  அவர்கள் உைர்ந்து 

தசயற்பட மவண்டுதைன்று இந்த இடத்திமல மகட்டு, 

சந்தர்ப்பத்திற்கு நன்றி கூறி, விலட தபறுகின்மறன்.   

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊ  අනුකූලව වා  වන වර කියවන ලීප.   
 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் இரண்டொம் முலறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර පළවන වයෝනනාව ්භා ්ම්මත විය.: 
 

''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්්දුර කාරක ්භාවක  පැවරිය 
යුුර ය.'' - [ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා] 
 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப்படுைொக" 

- [ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Niroshan Perera.] 
 

කාරක ් භාවවහිීප ් ලකා බලන ලීප. 
[ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு  பிரதிச் சபொநொயகர்  அவர்கள் தலலலை 

வகித்தொர்கள்.] 
 
Considered in Committee. 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 

 
1 ්හස 0 වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 

යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

1ஆம்,  2ஆம் வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 

 

3 වන වග්දිනය.- (විගණනය කරනු ලබන 

ආ්පකයතයය්ද  අා ාළ විගණනව  විෂය පථය.  
வொசகம் 3.- (கைக்கொய்வுக்குட்படு உருவகங்கள் 

ததொடர்பொகக் கைக்கொய்வின் மநொக்தகல்லல.) 
CLAUSE 3.- (Scope of audit in relation to auditee entities.) 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  

(1) "8 ව  පිටුශේ, 8  ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ් ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

 '(අ)  ඒකදඳේ් අරු:ල ශවත ලැශඳ  සි දෙ ර:ද ේ සා  
ඒකදඳේ්  අරු:ශලන්  ව   සි දෙ  වි :ේ විුණ   
කරනු' "; 

 

(2) "0 ව  පිටුශේ, 3 ව  සා  4 ව  ශප්ිබ ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 
:ැ් ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්   

 '(ඈ)  එ  ් එ  ් විුණ ශේ දී, ර:ද ේ, වි :ේ, ුනුශ:නු  ද 
සිේධීන් පිිබඳාව පරී්ෂද කරනු ලැිල  ුතතුම  .' " 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාත තද, ඔඳතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්   
ඉිනරිප්ත කරන් . 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතශ  සාංශ ෝ්  ්ත ශේ  ඉිනරිප්ත කළ 
සාංශ ෝ් ශ න් රවරණ  ශවලද තිශඳ  ි සාද  එ  අව ය 
ශවන්ශන්  ැ ැ. 

 
3 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

3ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

 4 ව  වුන්ති , සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් සුි ල් 

 ඳුන්ශ ්තති මාත තද. 
 
 

4 වන වග්දිනය.- (මහසනනයා විසි්ද 

විගණකාධිපිනවරයා  ා ැනුම් වා නු ලැබීම.  

வொசகம் 4.- (கைக்கொய்வொளொர் தலலலையதிபதிக்குப் 

தபொதுைக்கள் அறிவித்தல்.) 
CLAUSE 4.- (Public to notify A uditor General.)  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 

කර වද  

 "6 ව  පිටුශේ, (4) (8) වුන්තිශේ 00 ව  ශප්ිබශේ 'ශපීම සිටීමාත 
සාා ද' ශකොටසා ඉව්ත ශකොට ප ත සාා න් ව්  ඇතුමළ්ත කළ ුතතුම   

 'විුණකදධිපතිවර දශ  අනුමාතැති  මාතත' " 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාති , ශමාතමාත සාංශ ෝ්  ට ඔඳතුමමාතද 

එකඟ:? 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එමාත සාංශ ෝ්  ට එකඟ  ැ ැ, ුන් සාාදපතිතුමමාති . 
 

4  වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

4 ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 4  ordered to stand part of the Bill. 
 

5 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

5ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 5  ordered to stand part of the Bill. 

 

6 වන වග්දිනය.- (විගණකාධිපිනවරයාවේ කාර්ය 
්හස කර්තවය.  

வொசகம் 6.- (கைக்கொய்வொளர் தலலலையதிபதியின் 

கடலைகளும் பைிகளும்.) 
CLAUSE 6.- (Duties and functions of the A uditor General.) 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  

 

(1) "3 ව  පිටුශේ, 04 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

  '(i) අ:දළ ව  මූලය ත්ත්තව  වදර්තද කිරීශේ ප්රමි මන්ට' "; 

 

(2) "4 ව  පිටුශේ,   ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

  'කිරීමාත සාා ද සා ද  වි  ුතතුම  . පදර්ලිශේන්තුමශේ අශ කු්ත 
සි දෙ කදරක' "; 

 

(3) "4 ව  පිටුශේ, 86 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

  'ශකොටසාව්ලින් සි  ට ප   ්ශ ෝ ඊට වැඩි ප්රති ත ් 
ඍජුව ශ ෝ වරව රජ  ශ ෝ' " 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

6 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

6ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

7 වන වග්දිනය.- (විගණනයක් සිදු කිරීවම්ීප 
විගණකාධිපිනවරයාවේ බලතල.  
வொசகம் 7.- (கைக்கொய்தவொன்லற 

நிலறமவற்றுவதில் கைக்கொய்வொளர் 

தலலலையதிபதியின் தத்துவங்கள்.) 
CLAUSE 7.- (Powers of the A uditor General in carrying out an audit.) 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 

කර වද  

"6 ව  පිටුශේ, 00 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  ශකොටසා 
රශේ  කරන්   

  'ශව ්ත  ේ තැ ැ්තතකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටීමාත සාා ද, 
විුණකදධිපතිවර දශ  අනුමාතැති  ඇතිව එමාත විෂ ' "  

 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද, ඔඳතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්   
ඉිනරිප්ත කරන් . 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ඒ සාංශ ෝ්   තමාතන් :ැන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද ඉිනරිප්ත කශළේ. 
 

7 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

7ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
        Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

8 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

8ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 8 ordered to stand part of the Bill. 

 
9 වන වග්දිනය.- (වතොරුරු වහසිතා රේ වනොකළ 

යුුර බව.  

வொசகம் 9.- (தகவல்கலள தவளிவிடொலை.) 
CLAUSE 9.- (Non-disclosure of information.) 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද. 

"7 ව  පිටුශේ, 9 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

 

'9. (1) විුණ  ශසාේවද ශකොමිෂන් සාාදශේ සාදමාතදජික න්, ශේ ප ත' " 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
Amendment put, and agreed to. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

9 ව  වුන්ති  සාා ද සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් 
සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්   
ඉිනරිප්ත කරන් . 
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ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 

කර වද  

(1) "7 ව  පිටුශේ, 9 (අ) වුන්තිශේ 87 ව  ශප්ිබශේ 'ශ ෝ (ර) ශේ: ට 
 ට්තව' ශකොටසා ඉව්ත කරන් " ; 

(2) "7 ව  පිටුශේ, 9 (ර) ශේ:  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

 '9. (ර) රදජය මූලය අවාදවිතද කිරීමාත, වං්ද කිරීමාත ශ ෝ ූරෂණ  
සාේඳන්්ශ න්  ේ පුේුල කු වුකිව ුතතුම ඳව අ දවරණ  
වන්ශන්  ේ, ඔවුන් සාේඳන්  ් ක්රි ද කිරීමාතට  ැකි ි  දමාත  රදජය 
ර ත  ට වදර්තද කිරීශේ  ැකි දව විුණකදධිපතිවර ද සාතුම 
වන්ශන් .' " 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාති , ශමාතමාත සාංශ ෝ් වලට ඔඳතුමමාතද 
එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එමාත සාංශ ෝ් වලට එකඟ  ැ ැ, ුන් සාාදපතිතුමමාති . 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

9 ව  වුන්ති  සාා ද සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් 

තිලංු සුමාතතිපදල මාත තද. 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
( ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
 "9. (ර) වුන්ති  ඉව්ත කරන් ." 

රශේ  න් පිිබඳාව ඔඳතුමමාතද :ැනුව්ත කර තිශඳ වද. 
ඔඳතුමමාතදශ  එකඟතදව තිශඳ වද  ේ මාතට ඉිනරිප්ත කරන්  
පුළුවන්. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය අමාතදතයතුමමාති , එමාත සාංශ ෝ්  ට ඔඳතුමමාතද එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එමාත සාංශ ෝ්  ට එකඟ  ැ ැ, ුන් සාාදපතිතුමමාති . 
 

9 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

9ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 9, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

10 වන වග්දිනය.- (විගණකාධිපිනවරයා විසි්ද 
වාර්ෂිකව පාර්ලිවම්්දුරව  වාර්තාවක් ඉිනරිපත් කළ 

යුුර බව.  
வொசகம் 10.- (கைக்கொய்வொளர் தலலலையதிபதி 

ஆண்டுமதொறும் ஓர் அறிக்லகலயப் 

பொரொளுைன்றத்துக்குச் சைர்ப்பித்தல்.) 
CLAUSE 10.- (A uditor General to submit a Report to Parliament 

annually.) 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  

(1) "  ව  පිටුශේ, 85 ව  සා  86 ව  ශප්ිබ ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට 
ප ත :ැ් ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්   

  "10.(1) විුණකදධිපතිවර ද විසින්, එ  ් එ් ු:ල් වර්ෂ  
අවසාන් වීශමාතන් පසුව, ලිිතත ීමති   ටශ්ත ි  ්චිතව :්වද 
ඇති කදල සීමාතදවන් තුමළ දී, ඔහු විසින් එමාත වර්ෂ  තුමළ දී’  ”, 

 

(2) “05 ව  සා  06 ව  ශප්ිබ ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ් ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

  "(3) (1) ව  උපවුන්ති   ටශ්ත වූ වදර්තදව් 
පදර්ලිශේන්තුමව ශවත ඉිනරිප්ත කිරීශමාතන් පසුව, 
විුණකදධිපතිවර ද විසින් ජදතික විුණ ’"; 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
10 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

10ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக  இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 10, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
11 වන වග්දිනය.- (්ම්ිළණ්ඩන වාර්තාව ්හස 
වාර්ෂික වි්පතරාත්මක කළමනාකරණ විගණන 

වාර්තා.  
வொசகம் 11.- (சுருக்கைொன அறிக்லகயும் வருடொந்த 

விபரைொன முகொலைக் கைக்கொய்வறிக்லகயும்.) 
CLAUSE 11.- (Summary Report and A nnual Detailed Management 

Audit Report.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

 

" 8 ව  පිටුශේ, 09 ව  සා  31 ව  ශප්ිබ ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 
:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්  - 

 

 ‘88. (8) 80 ව  වුන්තිශේ සාා න් කර  ල: රස්ාිකතය ් 
  ැර  ේ විුණ   කරනු ලඳ  රස්ාිකතය ් විසින් 
 ඉිනරිප්ත’ "; 

 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

1543 1544 



පදර්ලිශේන්තුමව 

11 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

11ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 11, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
12 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 

යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

12ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 12  ordered to stand part of the Bill. 

 
 

13 වන වග්දිනය.- (විවශ්ේෂ වාර්තා.   

வொசகம் 13.- (விமசட அறிக்லககள்.) 
CLAUSE 13. - (Special Reports) 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 

කර වද  

 
"11 ව  පිටුශේ, 83 ව  ශේ:ශේ, පළු ශප්ිබශේ ප ත ශකොටස්ා ඉව්ත 

කරන්   

‘තව:  ේ වදර්තදව්, ශතොරතුමර්, ශල්ඛ්  ්, ශපොත්, ශුොනුව් 

ශ ෝ පරිුණක රරශ න් ලඳද ුන් ද පිටපත් ඔහු විසින් ීමති  

ක්රි ද්තමාතක කිරීශේ ර ත  ශවත ලඳද ශ:නු ඇ්ත ේ ශ ෝ එශසාේ ලඳද 

දීමාතට අ: ස්ා කරනු ලඳන්ශන්  ේ එමාත වදර්තදව ප්රකද  ට ප්ත 

ශ ොකළ ුතතුම ’ "; 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

 (The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

13ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට ුන් තිලංු 
සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
( ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

13ව  වුන්තිශේ ශකොටසා් ඉව්ත කර රශේ  කරන්  
තමාතන් ඉල්ලීමාත කරන්ශන්. රදජය ඇමාතතිතුමමාතද ඒකට එකඟ ශවන්ශන් 
 ැ්ත ේ,- 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

 (The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 
13වන වග්දිනය, පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  

ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

13ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டு 

தைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 13 ordered to stand part of the Bill. 

 
14 සි  17 වතක් වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

14ஆம் வொசகத்திலிருந்து 17ஆம் வொசகம் வலர சட்ட 

மூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலள 

யிடப்பட்டது. 
 

Clauses 14 to 17 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

18 වන වග්දිනය.- (විගණන ගා්පුර.  

வொசகம் 18.- (கைக்கொய்வுக் கட்டைங்கள்.) 
CLAUSE 18.- (A udit fees.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 

කර වද  
" 14 ව  පිටුශේ, 85 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  

ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘(6)  ාදණ්ඩදුදර ශල්කේවර ද ශ ෝ අ:දළ’ "; 

 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 
18 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

18ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

19 වන වග්දිනය.- (විගණන වකොමිෂ්ද ්භාව 
විසි්ද අධිභාරයක් පැනවිය යුුර බව.  

வொசகம் 19.- (கைக்கொய்வுச் மசலவ ஆலைக்குழு 

ைிலகக் கட்டைதைொன்லற விதித்தல்.) 
CLAUSE 19.- (A udit Service Commission to impose a surcharge.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

1545 1546 

[ුන් ි ශරෝෂන් ශපශර්රද මාත තද] 
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"15 ව  පිටුශේ, 31 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

 
‘ුතතුම  . ප්ර්ද  ුණන්දීශේ ි ල්ර ද විසින් ඒ පිිබඳාව විුණ  ශසාේවද 

ශකොමිෂන් සාාදව ශවත වදර්තද කළ ුතතුම  ’ “;. 
 

 
්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, 

්භා ්ම්මත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

 
"15 ව  පිටුශේ, 89.(0) ශේ:  - " 80 සිට 87 ශප්ිබ" ඉව්ත කරන් . 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, මාතද ඉිනරිප්ත කර  ශ:ව  ශකොටශසාේ 

සාංශ ෝ්   ඔඳතුමමාතද පිිබුන් වද:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

 
"15 ව  පිටුශේ, 89 (3) අ. ශේ:  අුට ප ත ශකොටස්ා එකතුම කරන් . 

 

‘ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද මාතඟින් එමාත ි ශ ෝජ  විුණ  ශකොමිසාමාත 

ශවත වදර්තද කළ ුතතුමන්’ " 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාතද, ශපොේඩ් පැ ැිනලි කරුන්  අව යන්. 

ශමාතොක:, අපට ලඳදදී ඇති සාංශ ෝ්  ශකොළශේ ඔඳතුමමාතදශ  
සාංශ ෝ්  ්  ැ ැ. ඔඳතුමමාතද එ්ශකෝ මාතමාත ඉිනරිප්ත කර  
සාංශ ෝ්   පිිබශු  සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කරන්  ඕ ෑ. 

එශ මාත  ැ්ත ේ ඔඳතුමමාතද අදෙශතන්මාත ශමාතතැ  සාංශ ෝ්  ් 
කි ව වද. :ැන් ඔඳතුමමාතද ඉිනරිප්ත කර  ල:  89 ව  වුන්ති ට 
අ:දළව කි ව  සාංශ ෝ්   ඔඳතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්  පිටපශ්ත 

 ැ ැ. 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මාතද ළඟ පිටපශ්ත තිශඳ වද. 89ව  වුන්ති ට 
සාංශ ෝ්  ් තිශඳ වද.  

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

18ව  වුන්ති ට තිශඳ වද; 03 ව  වුන්ති ට තිශඳ වද. 
 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද, 89ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ් තිශඳ වද.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , අපට ලඳදදීපු පිටපශ්ත  ැ ැ. මාතමාත 
ඳලදශු  කි වන්ශන්,- 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපට ලඳදදීපු පිටපශ්ත තිශඳ වද. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

14ව  පිටුශේ, 8 ව  වුන්ති  තිශඳ වද. මාතමාත කි වන්ශන් 

ඔඳතුමමාතන්ලද සාාදවට ඉිනරිප්ත කර  ල: සාංශ ෝ්  ශකොළ . මාතමාත 

ශව  එක් ුැ  :න්ශන්  ැ ැ.  

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, ඔඳතුමමාතද ඒ සාංශ ෝ්   පිිබශු  

තිශඳ වද:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ශකොශ ොමාත්ත එකඟ  ැ ැ. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මාතමාත ඉිනරිප්ත කර  සාංශ ෝ්  ට එතුමමාතද එකඟ  ැති එක 

 රි. උශේ පදර්ලිශේන්තුමශේ ඔඳතුමමාතන්ලද ඉිනරිප්ත කරපු 

සාංශ ෝ්  පිටපත තමාතන් ශේ තිශඳන්ශන්. ඒ ින ද ඳලදශු  තමාතන් 

මාතමාත ශේ කි වන්ශන්. එහි ශකොතැ කව්ත  ැ ැ -අව ය  ේ 

ශව ්ත මාතන්ත්රීවර කුශ  පිටපත් අරශු  ඳලන් -  89ශවි  

වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ් ඉිනරිප්ත කරලද. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

19ශවි  වුන්ති ට අ:දළ සාංශ ෝ්   ඉංග්රීසි පිටපශ්ත 
තිශඳ වද; සිං ල පිටපශ්ත  ැ ැ. 

1547 1548 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අශප් ශේසා  උඩ තිශඳ  පිටපශ්ත  ැ ැ. සා කදර මාත  

ශල්කේතුමමි ට රව ෆැ්සා් එක් අර තිශඳන්ශන්. [ඳද්ද කිරීමාත්] 
ශේසා  මාතත තඳ  ශේවල් තමාතන් සාංශ ෝ්  ශවන් ට ඕ ෑ.  

 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  

( ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ුතතුමකමාත වන්ශන්, ශල්කේතුමමි ට ාදරදීමාතන්. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒක තමාතන්, සා කදර මාත  ශල්කේතුමමි ට එක් ාදර දීලද, අපට 

එක් ාදර දීලද  රි න්ශන්  ැ ැශන්. ශේසා  මාතත තඳ - 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඉංග්රීසි පිටපශ්ත තිශඳ වද.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  

( ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශේවද ුැ  සාදකච්ඡද කර  විට ශමාතවැි  ශේවල් 
සාදමාතද යශ න් සිේ් ශව වද. ඔඳතුමමාතන්ලද  සාංශ ෝ්  වු ් 
එේවද. ඒ සාමාත ර සාංශ ෝ්  අපි පිිබු්තතද. සාමාත ර සාංශ ෝ්  

 ැවත සාංශ ෝ්   කරලද ශ:පැ්තතමාත පිිබු්තතද; සාමාත ර ඒවද 
පිිබු්තශ්ත  ැ ැ.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් අුමාතැතිතුමමාති , මාතමාත ඒ කදරණ  ශ ොශවන් මාතතුම කශළේ. අපි 
ඉිනරිප්ත කළ සාංශ ෝ්  ඔඳතුමමාතන්ලද තවමාත පිිබු්තශ්ත  ැති එක 

 රි. ඒක ඔඳතුමමාතන්ලදශ  අන්ති .  ු්ත ඔඳතුමමාතන්ලද ශේසා  මාතත 
තැබූ සාංශ ෝ් වල 89ශවි  වුන්ති  සාා ද සාංශ ෝ්  ් 
 ැ ැ.  

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , :ැන් ශේ ඉිනරිප්ත කර  සාංශ ෝ් වල 
උශේ ශ ොතිබුණු සාංශ ෝ්  තිශඳ වද.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එශ මාත ශවන්  ඳැ ැශන්. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

එශ මාත ශව වද. ඔඳතුමමාතද ඉිනරිප්ත කළ ශ ෝජ ද කිහිප ් අපි 
පිිබු්තතද. ඒ පිිබු්තත ඒවද ඔ  කඩ:දසිශේ  ැ ැ.  ු්ත ඒ 
ශ ෝජ ද ටික සාංශ ෝ්  විධි ට :ැන් ඉිනරිප්ත කළද. ඒ ි සාද ශේ 

කඩ:දසි ට සීමාතද ශවන්ශන්  ැ ැ. 

ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාති , ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද 

ඔඳතුමමාතදශ  සාමාත ර සාංශ ෝ්  පිිබඅරශු  තිශඳ වද. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඳතුමමාතන්ලද කි  වද  ේ අපි ඉිනරිප්ත කළ සාංශ ෝ්  මාත 

තමාතන් ඒක කි ලද අපට ඉල්ලන්  පුළුවන්. 
 

  ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
  (ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

  (The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , සාංශ ෝ්  විධි ට අ: පිිබුන් ට ඕ ෑ 
උශේ print කරලද ඉිනරිප්ත කළ එකමාත  ේ, ශමාතතුමමාතන්ලද :වල් 
අපට දීපු ඒවද පිිබුන් ්ත ඳැ ැශන්. ඔඳතුමමාතන්ලද :වල් දුන්නු 

ඒවද අපි පිිබු්තතද. ඒවද උශේ ඉිනරිප්ත කළ printed කඩ:දසිශේ 
 ැ ැ. ඒ වදශ  අපි :ැන් ශේ සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කර වද. සාමාත ර 
විට වැරැේ:් ශවන්  ඇති. ඉංග්රීසි පිටපශ්ත ඒක තිශඳ වද. 

සිං ල පිටපතට ඒක ඇවිල්ලද  ැ ැ. ඒක තමාතන් ශවලද 
තිශඳන්ශන්.  ු්ත අපට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීශේ අන්ති  
තිශඳ වද.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ඉිනරිප්ත කළ සාංශ ෝ්   තමාතන්, 

"ප්ර්ද  ුණන් දීශේ ි ල්දරි ද මාතඟින් එමාත ි ශ ෝජ  විුණ  
ශකොමිසාමාත ශවත වදර්තද කළ ුතතුමන්" කි   එක. ුන් රදජය 
ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද ඒක පිිබුන්ශන්  ැ ැන් කි ලද. :ැන් එතුමමාතද 

අතින් එශ මාත කි ැවුණද.  ු්ත එතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්   ව ශ න් 
ඉිනරිප්ත කශළ්ත ඒකමාතන්. එතුමමාතද ඒකමාත ඉිනරිප්ත කරලද, මාතමාත 
ඉිනරිප්ත කළ එක පිිබුන්ශන්  ැ ැ කිේවද. මාතමාත අ   ප්ර  ්  

ඒකන්.  

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
( ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ඒ contentsවල ඒ අ: සා තිශඳ වද. 
 ු්ත ඒ රකදරශ න් ශ ොශවන් අපි ඉිනරිප්ත කරලද තිශඳන්ශන්. 
ඒ අ: සා තිබුණදට ඒ ව් වල ශව සා් තිශඳ වද. ඒකන් අපි 

කි න්ශන්. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. ු න් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
( ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

“19 (3) (ඉ) (ii )වුන්ති ට ප ත සාා න් ශකොටසා එකතුම 
කරන්   

 

‘ුනුශ:නු ශ ේතුමශවන් සිදු වූ ඌ තදව  ශ ෝ පදඩුව, ඒ මාතත ි  ්්  කරනු 
ලැබූ අධිාදර  සා  එමාත ු:ල ශුවීමාතට ි  ්චිතව :්වද ඇති ින   ඉ්මාත වී 

මාතදසා ශ:ක් ප්රමාතද: වීමාත ශ ේතුමශවන්,  මරණ  කරනු ලැිල   ැකි  ේ ශපොලී 

ප්රති ත  : ඇතුමළ්ත වූ අ  කර ුනු ලැිල  ුතතුම ු:ල.’ " 
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ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාති , එ  ට එකඟ:? 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
( ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 

කර වද  
 

"85 ව  පිටුශේ,   83 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 

:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්  - 

'ක්රි ද මාතදර්ු කින් ශ ෝ අධිකරණ 
ක්රි දවලි කින් ශපරදතුමව විුණ  ' " 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 
19 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
19ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
20ශවි  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් සුි ල් 

 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මාතට 89ශවි  වුන්ති ට ඉිනරිප්ත කළ ුතතුම තව සාංශ ෝ්  

ශකොටසා් කිහිප ් තිබුණද.  

 
ගු ්භාපිනුරමා  
( ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ඒවද ඉිනරිප්ත කිරීමාතට පළුශවි  අවසා්ථදශේ අවසාර දුන් ද, 

ඔඳතුමමාතදශ  සාංශ ෝ්   කි න් ට තිබුණද. :ැන් 01ශවි  
වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කරන් . 

 
20 වන වග්දිනය. - (අධිභාර අිමයාචනා කමිටුව 

වවත අිමයාචනය කිරීම.  
வொசகம் 20.- (ைிலகக்கட்டை மைன்முலறயீட்டுக் 

குழுவுக்குச் தசய்யப்பட மவண்டிய 

மைன்முலறயீடுகள்.) 
CLAUSE 20.- (Appeals to be made to the Surcharge Appeal 

Committee.) 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
( ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ුන් සාාදපතිතුමමාති ,  87 පිටුශේ, 01ශවි  වුන්තිශේ, 81ශවි  

ශප්ිබශේ " මරණ කින්" ළඟට " ද ප ශ්ත 03(81)  ටශ්ත" 

ශකොටසා එකතුම කරන් .  

එමාත ශප්ිබශේමාත,  ේ තැ ැ්තතකු ළඟට, "ශ ෝ 
විුණකදධිපතිවර ද"  න්  එකතුම කරන් . 

17 පිටුශේ, 01ශවි  වුන්තිශේ, 88ශවි  ශප්ිබශේ "ලැබුණු" 
ව්   ඉව්ත කර "ි කු්ත කළ" ව්   ඇතුමල් කරන් .  

17 පිටුශේ, 01ශවි  වුන්තිශේ, (0) ශකොටසා අුට ප ත 
ශකොටසා් එකතුම කරන් .  

"ශමාතමාත  මරණ න් එළඹුණු විට එ ට ශ ේතුම සා  ප: මාත අධිාදර 
අභි ද්  ද ශකොමිසාමාත විසින් වදර්තද ුත කළ ුතතුම අතර, එමාත 
 මරණ න් අ:දළ පදර් ්ව න්ට ලිිතතව :ැනුේ ින  ුතතුම ."  

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතට ශමාතොශ ොත් ශ:න්  ඒ පිිබඳාව  ේ 
අ: සා් කි න් ට. ශමාතොක:, ශේ ක්රි දවලිශේදී  මරණ න්ට 
එළැඹුණදට අභි ද්  කමිටුව ඒවද  ැවත විුණ  ශකොමිසාමාතට 
වදර්තදශව  රමාතශේ: ්  ැ ැ.  

ඒ ි සාද වදර්තදුත කිරීමාත සා  විුණ  ශකොමිසාමාතට :ැනුේ 
ශ:  එක්ත, විුණ  ශකොමිසාමාත අ:දළ පදර් ව් න්ට  ැවත :ැනුේ 
ශ:  එක්ත සිදු වුශණෝත විතරන් ශේ ක්රි දවලි  සාදර්ථක 
ශවන්ශන්. ඒ ි සාද මාතද රජශ න් ඉල්ලද සිටි වද, ශේ ුැ  
සාැලකිලිමාත්ත ශවන්  කි ලද. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද එ ට එකඟ :? 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

20ශවි  වුන්ති ට සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් 
තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද.  

 

ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

“20. (0) වුන්ති ට ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත කරන්   

‘ශමාතමාත වුන්ති   ටශ්ත  මරණ කට එළැඹුණු විට එ ට ශ ේතුම සා  ප: මාත 
අධිාදර අභි ද් ද කමිටුව විසින් වදර්තදුත කළ ුතතුම .’ "  
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද එ ට එකඟ :? 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 

20 වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුර 
යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

20 ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 20  ordered to stand part of the Bill. 

1551 1552 



පදර්ලිශේන්තුමව 

21 ්හස 00  වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  
ිනබිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

21 ஆம் 22ஆம் வொசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clauses 21  to 22 ordered to stand part of the Bill. 
 

23 වන වග්දිනය.- (අය කර ගැනීම ්ඳහසා 

මවහස්පත්රාත්වරයකු ඉිනරිව  පැවැත්වවන 
නීින කෘතය.  

வொசகம் 23.- (நீதிவொன் முன்னர் அறவிடுவதற்கொன 

வழக்கு நடவடிக்லககள்.) 
CLAUSE 23.- (Proceedings for recovery before Megistrate.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  

(1) "19 ව  පිටුශේ,   4 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘ශකොමිෂන් සාාදව  සාෑහීමාතට  ප්තව   අවස්ාථදවක  දී, 01(8) 
වුන්ති ’ "; 

 

(2) "19 ව  පිටුශේ,  31 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 
:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘විුණ   ශසාේවද  ශකොමිෂන්  සාාදව  විසින් ි කු්ත කර  ල: 
සා තික ’ "; 

 

(3) "20 ව  පිටුශේ, 84 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  

ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘(6) (2) ව  උපවුන්තිශේ, සාා න් කර  ල:  ේ අවස්ාථදවක දී, 
:ඩ  ශ ොශුවද පැ ැර ’ "; 

 

(4) "21 ව  පිටුශේ,  83 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 
:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘විසින්, 89 ව  වුන්තිශේ (3)(ඉ)(ii) උපවුන්තිශේ :්වද ඇති ’ "; 
 

(5) "21 ව  පිටුශේ, 80 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

‘ශකොමිෂන් සාාදව විසින්  ඳු දු්ත අවසා්ථදවක දී, ාදණ්ඩදුදර 
ශල්කේවර ද ’ "; 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

23 ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් සුි ල් 
 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

" 21 ව  පිටුශේ, (81) ශේ:ශේ, 80 ව  ශප්ිබ , "ජ දධිපතිවර ද" 

ශවනුවට "විුණ  ශකොමිසාමාත" ව්   ශ දීමාත. එමාත ශේ:ශේ අුට 

"එමාත කදර්   සාා ද විුණකදධිපතිවර දශ  කිසිදු මාතැින ්තවීමාත් සිදු 
ශ ොවි  ුතතුමන්" ශ දීමාත  

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ ශවනුවට අපි ාදණ්ඩදුදර ශල්කේතුමමාතද  රශේ  කරලද 
තිශඳ වද. 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

23 ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් තිලංු 
සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

එමාත සාංශ ෝ්  මාත තමාතන්, ුන් සාාදපතිතුමමාති . "ාදණ්ඩදු දර 
ශල්කේතුමමාතද"  කි   ශකොටසා ඇතුමළ්ත කරන් .  

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද එමාත සාංශ ෝ්   පිිබුන් වද :? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

පිිබුන්ශන්  ැ ැ. ඒ කන්ණ අශප් සාංශ ෝ් ශ න් 
රවරණ  ශවලද  තිශඳන්ශන්. 

 
23 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
23ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 23, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශමාතමාත ප ්ත ශකටුේපතට ඉිනරිප්ත කිරීමාතට ි  මිත තව්ත 

සාංශ ෝ්   ඇති ඳැවින්, පසා්වන් 6.31න් පසුව සාාදශේ කටුතතුම 
පව්තවද ශු   ෑමාත සාා ද අනුමාතැති  ලඳද ුැීමමාතට  ැවත්ත 
පදර්ලිශේන්තුමව රැසා ්ශව වද. 

 
ඊ   අනුකූලව පාර්ලිවම්්දුරව එක්රැ ප් විය.  
அதன்படி பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 
 

ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාාදශේ කටුතතුම අවසාන් ව  ශත් කදල  දීර්  කිරීමාතට සාාදව 
එකඟ:? 

 
ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
කාරක ් භාවවහිින තවදුර ත් ්ලකා බලන ලීප -  
[ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා මූලා්නාරූඪ විය.] 

 

குழுவில் மைலும் ஆரொயப்பட்டது. - 

[ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் தலலலை 

வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. DEPUTY SPEAKER in the Chair.] 
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ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

''25 ව  වුන්ති ට ප ත සාා න් ව්  එකතුම කරන්   

 ‘(උ) 03(81) වුන්ති   ටශ්ත  ඌ තදව ට ශ ෝ 
පදඩුවට වුකිවුතතුම ප්ර්ද  ුණන් දීශේ 

ි ල්ර දශුන් එ්ව ශ ෝ ශවන්ශවන්ව 

අධිාදර  අ කර ුැීමමාත.’ " 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, ඒ සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 

 
25 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
 

25ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
26 වන වග්දිනය.- (වකොමිෂ්ද ්භාවේ රැ්පවීම්.  

வொசகம் 26. - (ஆலைக்குழுவின் கூட்டங்கள்.) 
CLAUSE 26.- (Meetings of the Commission.) 

 
ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
 

''26. (1) ව  වුන්තිශේ "ශකොමිෂන් සාාදශේ සාාදපතිවර ද 

ශකොමිෂන් සාාදශේ සි දෙ රැස්ාවීේවල ුලසු  :ැරි  ුතතුම අතර, ඔහු පැමිණ 

ශ ොමාතැති විට    ව් වලට පසුව ශ ෝ 03 (81) (ii) වුන්ති   ටශ්ත 

කදර්  ට සා ාදගී ශ ොවී ි : ස්ා වූ විට, පැමිණ සිටි  සාදමාතදජික න් 

අතරින් ශතෝරදුනු ලඳ  සාදමාතදජික කු විසින් රැස්ාවීශේ ුලසු  :ැරි  ුතතුම 
 ."    ව්  ඇතුමළ්ත කරන් ." 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන්  ඇමාතතිතුමමාතද, ඒ සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 

 
26 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 

යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 
26ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 26 ordered to stand part of the Bill. 
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24 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

 

24ஆம் வொசகம்  சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 
 

Clause 24 ordered to stand part of the Bill. 
 
 

25 වන වග්දිනය.- (වකොමිෂ්ද ්භාවේ බලතල, 
කාර්ය ්හස කර්තවයය්ද.  

வொசகம் 25.- (ஆலைக்குழுவின் தத்துவங்களும் 

கடலைகளும் பைிகளும்.) 
CLAUSE 25.- (Powers, duties and functions of the Commission.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  
 

(1) ''22 ව  පිටුශේ, 8 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

  ‘(ර) 09 ව  වුන්තිශේ සාා න් ජදතික 

විුණ  කදර් දලශේ’ "; 

(2) ''22 ව  පිටුශේ, 5 සිට   :්වද ශප්ිබ (එමාත ශප්ිබ ශ:ක : ඇතුමළ්තව) 

ඉව්ත කරන් ." 

 
්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 

්ම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

25 ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාතට, ුන් සුි ල් 

 ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
 

''22 ව  පිටුශේ, (ඉ) ශේ: ට පසුව, ප ත ශකොටසා ඇතුමළ්ත කරන්   

 ‘(ඊ) ඌ තදව  ශ ෝ පදඩුවට අ:දළ වටි දකමාත පිිබඳා 

වදර්තදව අ:දළ ි ල්දරි ද ශසාේව  කර  රදජය 
ර ත ශේ ප්ර්ද  ුණන්දීශේ ි ල්දරි ද ශවත 

වදර්තද කිරීමාත’ " 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන්  ඇමාතතිතුමමාතද, ඒ සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එකඟ  ැ ැ. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතද. 



පදර්ලිශේන්තුමව 

27 සිට 36 ශත් වුන්ති ප ්ත ශකටුේපශතහි ශකොටසා්  ැටි ට තිිල  
ුතතුම  න් ි ශ ෝු කර  ලදී. 

26ஆம் வொசகத்திலிருந்து 36ஆம் வொசகம் வலர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clauses 27 to 36 ordered to stand part of the Bill. 

 

37 වන වග්දිනය.- (විගණන අරමුා ල.  
வொசகம் 37.- (கைக்கொய்வு நிதியம்.) 

CLAUSE 37.- (A udit Fund.) 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
  

''27 ව  පිටුශේ, 06 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්   

 ‘අනුව ප්රසාද: දීමාත ද ශ ෝ  ිනරි දීමාත ද ව ශ න් ලඳද ශ:  ල:.’ " 

 
්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 

්ම්මත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
37 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි 

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
37ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 37, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
38 ්හස 39  වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  

ිනබිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 
38ஆம் 39ஆம் வாசகங்கள் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்கவவண்டுமெனக் கட்டளையிடப்பட்டது. 

Clauses 38 and 39 ordered to stand part of the Bill. 

 
40 වන වග්දිනය.- (අභය්දතර විගණනය.  
வொசகம் 40. - (உள்ளகக் கைக்கொய்வு.) 

CLAUSE 40.- (Internal audit.) 

  
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත 
කර වද  
  

(1) ''30 ව  පිටුශේ, 89 ව  සා  01 ව  ශප්ිබ ඉව්ත කරන් ;” 

(2) ''30 ව  පිටුශේ, 08 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  

ශකොටසා රශේ  කරන්   

 ‘(4) ශේ ප ශ්ත කදර්  සාා ද, (8) ව  උපවුන්ති  

 ටශ්ත ප්ත කරනු ලඳ  අායන්තර’ "; 

(3) ''30 ව  පිටුශේ, 04 සිට 06 :්වද ශප්ිබ (එමාත ශප්ිබ  ශ:ක : ඇතුමළ්තව) 
ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  ශකොටසා 

රශේ  කරන්   

 ‘(5) (4) ව  උපවුන්ති   ටශ්ත අායන්තර 

විුණකවන් විසින් ඉිනරිප්ත කරනු ලැබූ සි දෙ 

වදර්තදවල පිටප්ත කළමාත දකරණ විුණ  

ශ:පදර්තශේන්තුමව ශවත ඉිනරිප්ත කරනු ලැිල  
ුතතුම  .’." 

 
 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendments put, and agreed to. 

40 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

40ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, 48ව   වුන්ති . 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , 48 ව  වුන්ති ට රජශේ  සාංශ ෝ්  

 ැ ැ. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාති , 48 ව  වුන්ති ට ඔඳතුමමාතන්ලද 

සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කරලද තිබුණද, "  ව   ද 9 ව  ශප්ිබ ඉව්ත 
කරන් " කි ලද. ඔඳතුමමාතන්ලද ඒ සාංශ ෝ්   ඉව්ත කර 
ුන් වද:? 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අපි ඒ සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත කරන්ශන්  ැ ැ. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. 
 

41 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

41ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 41 ordered to stand part of the Bill. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට 40ව  වුන්ති ට සාංශ ෝ්  ඉිනරිප්ත කිරීමාත, ුන් 
සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද.  

 

42 වන වග්දිනය.- (විගණකාධිපිනවරයා  
්හසාය ා ැක්වීම පැහසැර හසැරීම වරා ක් බව.  

வொசகம் 42.- (கைக்கொய்வொளர் 

தலலலையதிபதிக்கு உதவத் தவறுதல் 

தவதறொன்றொதல்.) 
CLAUSE 42.- (Failure to assist the A uditor General to be an offence.) 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  

1557 1558 
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"30 ව  පිටුව, 40ව  වුන්ති  (ර) ශේ:ශේ 04ව  ශප්ිබශේ "සිටීමාත" 

ඉව්ත කර "සිටීමාතට අශපොශ ොසා්ත ශ ෝ" රශේ  කිරීමාත." 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , විශ ේෂශ න්මාත අප ශ ෝජ ද කරන්ශන් 
33ව  පිටුශේ 6ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට "න්පි ල් 
විසිපන්: සාකට ශ ොවැඩි :ඩ ්"  න්  ඇතුමළ්ත කරන්  

කි ලද. මාතමාත :න්ශන්  ැ ැ ඳන්් දුදරුත කරන් ්ත වුවමාත ද: 
කි ලද. ශමාතශත් කල් ඳන්් දු දරවලට  වලද  ැ ැ. ශේක 
අදේත එක්. අශ ක, ශේවදට අහු වන්ශන් ශපොඩි මිි සාස්ු, ශලොකු 

මිි සා්සු ශ ොශවන්.  
 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒ අ ශ  රැකි දව්ත අහිමි ශව වද.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔේ, රැකි දව්ත අහිමි ශව වද. මාතද  ේ කි න්ශන් ඒක්ත ශ ොා 

 ැ ැ කි ලදන්. :ැ ට ඒවද එක්ව්ත සිදු වන්ශන්  ැ ැ. අපි 
සාාදව්  ැටි ට ඳලන්  ඕ ෑ ශමාතශ මාත අදේත :ඬුවමාත් ශ: වද:, 
 ැේ: කි ලද. ශමාතතැ  සාදමාතද ය ශසාේවක න් තමාතන්  ඉන්ශන්. 

[ඳද්ද කිරීමාත්]  

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , කී ව  වුන්ති  ු ැ :  අපි :ැන් සාදකච්ඡද 
කරන්ශන්? 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

42ව  වුන්ති .  

 

ගු ගාමිණී නයවික්රම වපවර්රා මහසතා (බුද්ධා ශ්ා්න 
අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ - புத்தசொசன 

அலைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  of 
Buddhasasana) 

රජශේ ශසාේවකශ ෝ වැඩ ශ ොකර ඉඳීවි.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Only a fine is enough. Put Rs. 25,000 or even Rs. 

50,000, and take everything else off. ඳන්් දුදරුත කිරීේ 
 ශමාතොකව්ත  ැ ැ. අපි ඒ අ ශ  රැකි දව්ත රර්ෂද කරු. අපි ඒ 
රකදර ට සාංශ ෝ්   කරු. එශ මාත  ේ, ''රැකි දව කිරීමාතට 
නුසුදුසාස්ාකු වීමාත'' කි   කදරණ  අපි ඉව්ත කරු, ඇමාතතිතුමමාතද. 

 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ුන් අමාතදතයතුමමාතද, ඒ සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත කර වද:?  ුන් 
අග්රදමාතදතයතුමමාතද ඉිනරිප්ත කරපු කදරණ  ුැ  ුන් අමාතදතයතුමමාතදශ  
සාංශ ෝ්  ් තිශඳ වද:? 

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  අවසාර  ඇතිව මාතද කි න් ේ. 
ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතද ඉිනරිප්ත කරපු කදරණ  ශේකන්. 40ව  
වුන්ති ට අ:දළව, 33 ව  පිටුශේ 6ව  ශප්ිබ  "ල්ෂ කට 

ශ ොවැඩි :ඩ කට ශ ෝ මාතදසා   කට ශ ොවැඩි කදල ් සාා ද 
ශ: දකදරශ න් එ් රකදර ක ඳන්් දුදරුත කිරීමාතකට ශ ෝ 
එමාත :ඩ   ද ඳන්් දුදරුත කිරීමාත    ශ:කටමාත ශ ෝ  ට්ත" 

කි   ශප්ිබ ඉව්ත කර "න්පි ල් විසිපන්: සාක :ඩ කට  ට්ත 
වි  ුතතුම  ."  න්  ඇතුමළ්ත කරන්  කි දන්. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතට ශේ සාේඳන්්ශ න් පැ ැිනලි කිරීමාත් 
තිශඳ වද. 33ව  පිටුශේ 5ව  ශප්ිබශේ "ලැබීශේදී"    

ව්  ට පසුව "න්පි ල් පන්: ශසාේ සිට"  න්  එකතුම කරන්  
කි   එකන් මාතද කි න්ශන්.  

එතශකොට කි ැශවන්ශන් ශේ රකදර ට.  

" ේ තැ ැ්තතකු වර:් සිදු කර  අතර මාතශ සා්ත්රද්තවර කු 
විසින් ලඝු  ඩු විාදු  කින් පසුව වර:කන් කරනු ලැබීශේ දී 
න්පි ල් පන්: ශසාේ සිට ල්ෂ කට ශ ොවැඩි :ඩ කට ශ ෝ මාතදසා 

6කට ශ ොවැඩි කදල ්"  නුශවන්    

ශමාතතැ  න්පි ල් ල්ෂ ් කි ද සාා න් වන්ශන්  ශේ 
විධි ටශන්.  :ණ්ඩ   ි  මාත කරලද, ඔහුට අභි ද්   කරන්  

අවසා්ථදව දීලද ඒ සි දෙ කටුතතුම කළදට පසුව තමාතන් උපරිමාත :ඩ  
න්පි ල් ල්ෂ  වන්ශන්. ඔඳතුමමාතන්ලද ඒ ු:ල න්පි ල් 
පන්: සාකට අඩු කරන්  ශ ෝජ ද කරලද,  :ැන් තමාතන්  න්පි ල් 
විසිපන්: සා් කරන්  කි ලද ශ ෝජ ද කරන්ශන්. මාතද කි න්ශන් 

අවමාත ුණ කු්ත තිශඳන් ්ත ඕ ෑ ඳවන්. අඩු තරමින් 
ඔඳතුමමාතන්ලද ශමාතශසාේ පිිබුන් . උපරිමාත :ඩ  න්පි ල් 
විසිපන්: සා් කි ු. ඒක  රි. අඩු තරමින් අවමාත ුණ කු්ත 

තිශඳන්  එපද ැ, ිලන්දුව  ශ ොවී.  

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

මාතද :ැන් ශේ විධි ට ශ ෝජ ද කර වද, ු න් සාාදපතිතුමමාති .  

“42 වුන්ති , 33ව  පිටුශේ 6, 7,   සා  9ව  ශප්ිබ ඉව්ත ශකොට, 

‘න්පි ල් පන්: සාකට ශ ොඅඩු සා  න්පි ල් විසිපන්: සාකට ශ ොවැඩි 

:ඩ කට  ට්ත වි  ුතතුම  ’  න්  රශේ  කර  ශලසා මාතමාත ඉල්ලද සිටි වද”.  
 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

  42 වුන්ති ට  ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාතදශ  

සාංශ ෝ්  ් තිශඳ වද ශන්:?  

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ුන් අග්රදමාතදතයතුමමාතද ඉ තදී මාතතුම කළද, 

1559 1560 



පදර්ලිශේන්තුමව 

"එමාත ධුර  :ැරීමාතට ශ ෝ ශසාේවශේ ි ුත්තව සිටීමාතට නුසුදුසු වන්ශන් 
 " කි   කදරණ .  එ ේ, ''රැකි දව අහිමි වි  ුත්තශ්ත '' කි   
කදරණ  සාේඳන්්ශ න්. අපි ඒ තරේ ඳරපතළ :ඬුවමාත් ි  මාත 

කර වද:  ැේ:  කි ලද ශේ සාාදශේ මාතත  අනුව  මරණ ් ුත 
ුතතුමව තිශඳ වද. [ඳද්ද කිරීමාත්] :ඩ ් තිශඳ වද.  ශේ වුන්ති  
ශේ විධි ට තිබුශණෝත සුළු වර:කට්ත රැකි දව අහිමි ශව වද. 

ඉතින් ඒ ශකොටසා ඉව්ත කරන්  ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතන්ලද එකඟ ව වද 
 ේ- 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් අමාතදතයතුමමාතද, මාතශ  ශ ෝජ දව  ේ ශේකන්. :ැන් ශේ  

ප ත ශුශ න්ශන් සාමාතදජශේ ශ ොා පරිසාර කට ශ ොශවන්ශන්. 
ශ ොරකේවලට, ූරෂණවලට ශ ොාටමාත පුන්දු වූ, කුණු වූ සාමාතදජ කට 
තමාතන් ශේ ප ත ශුශ න්ශන්. ඒ ි සාද අපි  ශේ ප ත අවුන්ේ:් 

විතර ක්රි ද්තමාතක ව  කල් ඉඳිු. ඊට පසා්ශසාේ ඔඳතුමමාතද කි   
සාංශ ෝ්   ුැ  ඳලු.  ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශුශ   
අවසා්ථදශේ තිශඳ  රශේ පරිසාර ්ත එ්ක තමාතන් හිතන්  ඕ ෑ. 
ශේ ප ්ත ශකටුේපත ශුශ න්ශන් රට  ශ ොා තැ ක තිශඳ  

අවසා්ථදවක ශ ොශවන් ශන්. මාතද ශේ ඉල්ලීමාත කරන්ශන් ඒකන්. 

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද, හුඟ් දුරට ශේ අධිාදර  :මාතන්ශන් ශපොඩි 
ශපොඩි ුණන්වලට. ඇන් අපි ඒ මිි සා්සු ශු:ර  වන්ශන්? අපට 
ඕ ෑ  ේ වුකි  ුතතුම ශලොකු  එ්ශක ද අන්න් කරන්  පුළුවන්. 

එහි කිසිමාත ප්ර  ් ්  ැ ැ.  

අපරද් ීමති   ටශ්ත න්පි ල් ල්ෂ 81් 85් වං්ද කළ 
ශක දව ශු:ර  වන්  පුළුවන්.  [ඳද්ද කිරීමාත්] 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ ඇමාතතිතුමමාතද. 

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   මාතද ඉිනරිප්ත 
කර වද   

"33 පිටුශේ, 81 ව   ශප්ිබශේ සිට 08 :්වද ශප්ිබ ඉව්ත කළ 

ුතතුම ." 
 

 

්ංවශ්ෝධාන ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 
திருத்தங்கள் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
Amendments put, and agreed to. 

 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ුන් තිලංු සුමාතතිපදල මාතන්ත්රීතුමමාති , එමාත වුන්ති ට 
ඔඳතුමමාතදශ ්ත සාංශ ෝ්  ් තිශඳ වද:? 

ගු ිනලංග සුමිනපාල මහසතා  
(ைொண்புைிகு திலங்க சுைதிபொல) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

42 (8)(ර) වුන්ති ට ප ත :ැ්ශව  සාංශ ෝ්   ඇතුමළ්ත 
කර  ශලසා ඉල්ලද සිටි වද. 

"විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් ඳල  පවරනු ලඳ   ේ 

තැ ැ්තතකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටිමාතට අශපොශ ොසා්ත ශ ෝ ප්රති්ශෂේප කිරීමාත'. 

[ශ ෝ විුණකදධිපතිවර ද ශ ෝ ඔහු විසින් ඳල  පවර  ල:  ේ 

තැ ැ්තතකු ඉිනරිශේ ශපීම සිටි  ශලසා ඉල්ලද සිටිනු ලැබූ විට ශමාතහි 

ි ර්ශේශිත 7(4) වුන්ති ට අනුූලලව එමාත විෂ  පිිබඳාව මාත ද 
අවශඳෝ් ් ඇති පුේුල කු  ේ කිරීමාතට අශපොශ ොසා්ත ව  ශ ෝ 

ප්රති්ශෂේප කිරීමාත.]"   

   ව්  ශ:ක ඇතුමළ්ත කර  ශලසා ඉල්ලද සිටි වද. ඉ ත 
ශකොටු වර   තුමළ :්වද ඇති ශකොටසා, 7(4) වුන්ති  

පව්තවදශු    වද: ඉව්ත කර වද:  න්  මාතත එකතුම කිරීමාත සිදු 
කළ ුතතුම . 

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ුන් රදජය ඇමාතතිතුමමාතද, ඒ සාංශ ෝ්  ට එකඟ:? 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

පිිබුන්ශන්  ැ ැ. 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ුන් විජ :දසා රදජප්ෂ අමාතදතයතුමමාතද විසින් සාංශ ෝ්  ් 

ඉිනරිප්ත කළද "ශසාේවශේ ි ුත්ත වීමාතට නුසුදුසා්ශසා් වන්ශන් " 
කි ලද.  ු්ත එශසාේ ශසාේවශේ ි ුත්ත වීමාතට නුසුදුසා්සාකු වන්ශන් 
ි  මිත අධිකරණ ඳල  සාහිත අධිකරණ ් ශවත 
අභි ද්   කු්ත ඉිනරිප්ත කරලද අභි ද්  ශ නු්ත වැරිනකදරශ ් 
වුණදට පසුවන්. ි  මිත අධිකරණ කට ඉිනරිප්ත කර  අභි ද්   
කදලසීමාතදව්ත ඉ්මාත ගි දට පසාශ්සාේ. අධිකරණ ට ඉිනරිප්ත කරලද 
අධිකරණශ න් අභි ද්   ්ත ප්රති්ශෂේප වුණදට පසා්ශසාේ එවැි  
පුේුලශ ්   තවදුරට්ත ශසාේව ට සුදුසුන් කි ලද වුන්ති ් :මාතද 
ුන්  එක ුැලශප වද කි ලද මාතමාත හිතන්ශන්  ැ ැ. 
ඔඳතුමමාතන්ලද එශ මාත කර වද  ේ, ඒශකන් ශවන්ශන් ශේ ප තට 
ශලොකු අුති ් කි   එක මාතමාත සාා න් කරන්  ඕ ෑ. 
ඔඳතුමමාතන්ලදට ඒ අන්ති  තිබුණදට- 

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Hon.Prime Minister,  the Hon. Member is  

questioning as to whether  removal from  service needs to 
be retained.  

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇ්තත ව ශ න්මාත ශසාේවශ න් අන්න් කර වද:,  ැේ: කි   
එක අපට   මරණ  කරන්  පුළුවන්. සාමාත ර අධිාදර :මාතන්ශන් 
ඉතද කුඩද ශ: කට. අපි :ැන් ඒක ීමතිශ න් අි වදර්  කර වද. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් අුමාතැතිතුමමාති , ප්රමාතදණ  කුඩද: කි   එක ශ ොශවන් 

1561 1562 

[ුන් (ර්දර් ) විජ :දසා රදජප්ෂ මාත තද] 
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ප්ර  ් . ඔහු අ:දළ අධිකරණ කට ගිහිල්ලද අභි ද්  ද කටුතතුම 

ඔ්ශකොමාත පසු කරලද අභි ද්  දව්ත අධිකරණශ න් ප්රති්ශෂේප 
වුණදට පසාශ්සාේ, ඒ කි න්ශන් අධිකරණ ක්රි දවලිශ න් 
අභි ද්  දව්ත ප්රති්ශෂේප වුණදට පසාශ්සාේ ඔහු තවදුරට්ත ශසාේවශේ 
තඳද ුන්  ඕ ෑ කි ද පිිබුන් වද  ේ,  ශේ ප ්ත ශකටුේපත 

සාද්දරණන් කි ලද, මාතමාත හිතන්ශන්  ැ ැ   

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අභි ද්  දව ප්රති්ශෂේප වුණදට පසාශ්සාේ ඔහු අන්න් කර වද:? 
සාමාත ර අ  න්පි ල් 5,111කට වින්ේ්ව්ත ගිහිල්ලද න්පි ල් 

ල්ෂ ් වි :ේ කරදවි, තමාතන්ශ   මාත රැක ුන් .  ුණ  
න්පි ල් 5,111  ේ අපි එ දව ඉව්ත කරන්ශන් ඇන්? ඒකන් මාතමාත 
අ න්ශන්. 

 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අධිකරණශ න් ි වැරිනකන්ශව් වුණදට පසා්ශසාේ එ දට 
සා    ශ:  එක  රි. 

 

ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතමාත ඒක ශපොේඩ් පැ ැිනලි කරන් ේ. 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ඕ ෑමාත රජශේ ශසාේවකශ ් වං්දව්, 
ූරෂණ ් සාේඳන්්ශ න් වැරිනකදරශ ් කි ලද අධිකරණශ න් 
 මරණ  වුශණෝත Establishments Code එක; ර ත  සාංග්ර   

අනුව ඔහුට රැකි දව අහිමි ශව වද. ශේක ඉිනරිප්ත වුශණෝත 
ශමාතතැ දී ඇති ව  ශව සා තමාතන් සාමාත ර  ශවලදවට ඉතද සුළු 
වර:කට, සාමාත ර ශවලදවට ශ ොසාැලකිල්ල ි සාද,  සාමාත ර 

ශවලදවට ශව ්ත ශසාේවකශ ් කළ වර:කට තව්ත ශසාේවකශ ් 
පැටශල  අවසා්ථද තමාතන් අශප් අ්ත:ැකීමාත අනුව රජශේ ශසාේවශේ  
වැඩිශ න් සිේ් වන්ශන්. එතැ  ඉන්  assistant accountant 

ශු ැල්ලද ශ:  එක වි ්වදසා  උඩ accountant අ්තසාන් කර වද. 
 ු්ත පසුව වුකීමාත පැවශරන්ශන් accountantටන්. ුන් ිනශන්ෂ ්
ගුණවර්්  මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතද්ත පිිබුන් වද ඇති,  ශේ වදශ  
සුළු ශ: ් සාේඳන්්ශ න් රැකි දශවන් ශ රපීශේ 

සාද්දරණතදව ් තිශඳ වද: කි ලද මාතද :න්ශන්  ැ ැ.  ශමාතොක:, 
සාමාතුදමී ීමති ් තිශඳ වද.  

 
ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශජයෂ්ඨ ි ල්දරි ද,  කණිෂඨ් ි ල්දරි ද කි   ශේ අ ලද 

අ්තසාන් කර වද. පසාශ්සාේ වැරදු දමාත ශජයෂඨ් ි ල්දරි ද අන්න් 
කරන්  අව ය  ැ ැ.  

 
ගු (ආචාර්ය  විනයා ා් රානපක්ෂ මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) விஜயதொஸ ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ඒශකන් :ඬුවේ ලැශඳන්ශන් ශේ පදල ඥ න්ට ශ ොශවන්, 

අහිංසාක රජශේ ශසාේවක න්ටන්.  

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශේ විුණ  ශකොමිසාමාත. විුණ  ශකොමිසාමාත විුණ  ් 
කරලද ශ:   මරණ ් තමාතන් අපි ශේ අභිශ ෝු ට ල් කරමින් 

 න්ශන්. ශේක ශජයෂඨ් ි ල්දරි දශ  ශ ෝ කණිෂඨ් 

ි ල්දරි දශ  ප්ර ්  ් ශ ොශවන්. එතශකොට විුණ  ශකොමිසාමාත 

සාේපූර්ණශ න්මාත සාැක කර වද; අවි ්වදසාකර වද.  

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

Order please! ුන් අුමාතැතිතුමමාතද. 

 

ගු රනිල් වික්රමසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு ரைில் விக்கிரைசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඒ වදශ  ශේවල් ුණ දව් සිදු ශව වද. මාතමාත කි න්ශන් ඒක 
හිශර් :මාතන්  ශ: ් ශ ොශවන් කි   එකන්. අන්න් කරන්  ඕ ෑ 
 ැ ැ. ඉව්ත කර වද  ේ අපට කරන්  පුළුවන්.  අපට ඳලතල 

තිශඳ වද.  

 
42 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
42ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்க வவண்டுமெனக் கட்டளையிடப்பட்டது. 

Clause 42, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
43 වන වග්දිනය.- (වකොමිෂ්ද ්භාවේ වහසෝ ශ්රී 
ලංකා රානය විගණන ව්ේවය ආිනව  යම් 

නිලධාරයකුවේ තීරණයක  බලපෑම් කිරීම වහසෝ 
බලපෑම් කිරීම  තැත් කිරීම වරා ක් බව.  
வொசகம் 43. - (ஆலைக்குழுவினது அல்லது 

இலங்லக அரச கைக்கொய்வுச் மசலவ 

முதலியவற்றின் எவமரனும் அலுவலொினது 

முடிதபொன்றின்ைீது தசல்வொக்குச் தசலுத்துதல் 

அல்லது தசலுத்த எத்தனித்தல் தவதறொன்றொதல்.) 
 CLAUSE 43.- (Influencing or attempting to influence a decision of the 
Commission or any officer of the Sri Lanka State Audit Service & C. to 

be an offence.) 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   මාතද ඉිනරිප්ත 
කර වද  
 

''34 ව  පිටුශේ, 8 ව  ශප්ිබශේ සිට 4 ව  ශප්ිබ  :්වද (ඒ ශප්ිබ 

ශ:ක : ඇතුමළ්තව) ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 

:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්  - 
 

  'අතර වර:කන් කරනු ලැබීශේ දී න්පි ල් පන්: සාකට 

ශ ොඅඩු, න්පි ල් විසිපන්: සාකට ශ ොවැඩි :ඩ කට 

 ට්ත වි  ුතතුම  .' " 

 
්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 

්ම්මත විය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
43 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
43ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause  43, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

44 සි  49 වතක් වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

44ஆம் வொசகத்திலிருந்து 49ஆம் வொசகம் வலர சட்டமூலத்தின் 
பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clauses  44  to  49  ordered to stand part of the Bill. 

 
50 වන වග්දිනය.- (නු වලි්ද ආරක්ෂාව.  
வொசகம் 50. - (சட்டத் துடர்ச்சிகளுக்தகதிரொன 

பொதுகொப்பு.) 
CLAUSE 50.- (Protection from law suits.) 

 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
  

''36 ව  පිටුශේ, 5 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත 
:ැ්ශව  ශකොටසා රශේ  කරන්  - 

 'කදර් දලශේ  ේ ි ල්ර කු ශ ෝ 9 (8) 

(අ) වුන්තිශේ සාා න් කර ' ". 
 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

 
50 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  

වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
50ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 50, as amended, ordered to stand part of the Bill. 
 

51 සි  54 වතක් වග්දින පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් 
හසැටිය  ිනබිය යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

51ஆம் வொசகத்திலிருந்து 54ஆம் வொசகம் வலர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clauses 51  to 54 ordered to stand part of the Bill. 
 

 

55 වන වග්දිනය.- (අර්ථ නිරූපණය.  
வொசகம் 55. - (தபொருள் மகொடல்.) 

CLAUSE 55.- (Interpretation.) 
 

ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් සාාදපතිතුමමාති , මාතද ප ත සාා න් සාංශ ෝ්   ඉිනරිප්ත 
කර වද  
  

''43 ව  පිටුශේ,   89 ව  ශප්ිබ  ඉව්ත කර ඒ ශවනුවට ප ත :ැ්ශව  
ශකොටසා රශේ  කරන්  - 

  '(ඊ) (400 ව  අධිකදර  වූ) ු:ල් ීමති ප ත  ටශ්ත 

ි කු්ත' ". 
 

්ංවශ්ෝධානය ිළිතගත යුුරය යන ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා 
්ම්මත විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 
 

55 වන වග්දිනය, ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, පනත් වකටුම්පවතහි  
වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 

55ஆம் வொசகம் திருத்தப்பட்டவொறு சட்டமூலத்தின் பகுதியொக 
இருக்க மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause  55, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

56 වන වග්දිනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් හසැටිය  ිනබිය 
යුුර යයි නිවයෝග කරන ලීප. 

56ஆம் வொசகம் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Clause 56  ordered to stand part of the Bill. 

 
උප වල්ඛනය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක්  හසැටිය  ිනබිය 

යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප. 
அட்டவலை சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க மவண்டுதைனக் 

கட்டலளயிடப்பட்டது. 

Schedule ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥප්ින වග්දිනය ්හස නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකො ්ක් 

හසැටිය  ිනබිය යුුරයයි නිවයෝග කරන ලීප.  
පනත් වකටුම්පත, ් ංවශ්ෝධාන ්හිතව වාර්තා කරන ලීප.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தலலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதைனக் கட்டலளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்லக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ගු නිවරෝෂ්ද වපවර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிமரொஷன் தபமரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ප ්ත ශකටුේපශතහි 

ශසාෝදුප්තවල ුද්රණ ශ:ෝෂ, වයදකරණ ශ:ෝෂ, අංක ශ:ෝෂ ි වැරින 
කර ුැීමමාත  ද රනුෂංගික සාංශ ෝ්  සාා ද අවසාර ශ:  ශලසා :  
ඉල්ලද සිටි වද. 

ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ''ප ්ත ශකටුේපත 
සාංශ ෝධිතදකදරශ න් :ැන් තුමන්ව  වර කි වි  ුතතුම ''න් මාතද 
ශ ෝජ ද කර වද. 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
පනත් වකටුම්පත ඊ  අනුකූලව ්ංවශ්ෝධිතාකාරවය්ද, ුර්ද වන 

වර කියවා ්ම්මත කරන ලීප.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம்முலறயொக 

ைதிப்பிடப்பட்டு நிலறமவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திலவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ''පදර්ලිශේන්තුමව :ැන් කල් 

තැිල  ුතතුම ''න් මාතද ශ ෝජ ද කර වද. 
 

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලීප. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාාදව කල් තඳ  අවසාථ්දශේ ශ ෝජ දව, ුන් ක ක ශ ේර්ත 

මාතන්ත්රීතුමමාතද. 
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ඊට ප්රථමාත, ුන් විශේපදල ශ ේටිරරච්චි මාතන්ත්රීතුමමාතදශ   මාත 

මූලදසා   සාා ද ශ ෝජ ද කර  ශලසා මාතද ඉල්ලද සිටි වද. 
 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ුන් ි ශ ෝජය කථද ද කතුමමාති , ''ුන් විශේපදල 

ශ ේටිරරච්චි මාතන්ත්රීතුමමාතද :ැන් මූලදසා   ුත ුතතුම ''න් මාතද 
ශ ෝජ ද කර වද. 
 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලින්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනුරුව ගු නිවයෝනය කථානායකුරමා මූලා්නවය්ද ඉවත් 
වුවය්ද, ගු විවජ්පාල වහසට්ටිආරච්ික මහසතා මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலமவ, ைொண்புைிகு விமஜபொல 

தஹட்டிஆரச்சி  அவர்கள்  தலலலை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI   took the Chair. 
 
 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ක ක  ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද, කථද කරන් . 

 
මත්තල නාතය්දතර ගුව්ද වතොටුපළ 

කළමනාකරණය ්ඳහසා විධිමත් ය්දත්රණයක් 
ைத்தள சர்வமதச விைொன நிலலயத்லத 

நடத்துவதற்கொன ஒழுங்கொன மவலலத்திட்டம்  
PROPER MECHANISM FOR MANAGEMENT OF MATTALA 

INTERNATIONAL AIRPORT  
  
 

[අ.ාද. 6.49] 

 
ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , සාාදව කල් තඳ  අවසාථ්දශේ 
මාතද ප ත සාා න් ශ ෝජ දව ඉිනරිප්ත කර වද  

"මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ අසාදර්ථක වයදපෘති ් ඳව 

ප්රකද  කරමින් එමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ රරේාශේ සිට ශේ :්වද 

ක්රි දන්විතව තිබුණු එකමාත ගුවන් සාමාතදුමාත ව  ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් සාමාතදුමාත 

සාමාතඟ ඇති කරශු  ඇති ගිවිසුමාත: ශ ොසාලකද  රිමින් ඉන්ින දනු 

සාමාතදුමාතකට විකිණීමාතට  

වර්තමාතද  රජ  කටුතතුම කරන්. ශ්රී ලංකදවට වටි ද සාේපත් ව  මාත්තතල 

ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ රැක ුි මින් එහි උපරිමාත ඵල ශ ළද 

ුැීමමාතට  ැකි රකදරශේ විධිමාත්ත වැඩ පිිබශවළ් සාකස්ා කර ක්රි ද්තමාතක 

කළ ුතතුම න් ශමාතමාත ුන් සාාදවට මාතමාත ශ ෝජ ද කරමි." 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශමාතමාත ශ ෝජ දව පිිබඳාව 

කන්ණු කීප ් ඉිනරිප්ත කිරීමාතට්ත මාතද ඳලදශපොශරෝතතුම ව වද. 
ඔඳ අප සි දෙශ: දමාත :න් ද මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් 

ශතොටුශපොළ මාතහින්: රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතදශ  ුතුශේදී රරේා 

වුව්ත, 1994 වසාශර්දී්ත ඒ පිිබඳාව ශ ෝජ ද ඉිනරිප්ත වී 

තිශඳ වද. :්ෂිණ සාංවර්්  අමාතදතයදං    ටශ්ත, එවකට 

 දුරික සාංවර්්  අමාතදතයවර ද ශලසා කටුතතුම කළ වර්තමාතද  

ු:ල් අමාතදතය ුන් මාතංුල සාමාතරවීර මාතැතිතුමමාතදශ  අමාතදතයදං   
 ටශ්ත තමාතන් ඒ ශ ෝජ දව පළුශවන්මාත ඉිනරිප්ත ශවලද 

තිශඳන්ශන්. ශමාත  ඊට්ත කලින් කිහිප වතදව්මාත ඉිනරිප්ත වුණු 

ශ ෝජ දව්. වර්තමාතද  අග්රදමාතදතය, ුන් රි ල් විරමාතසිං  

මාතැතිතුමමාතද අග්රදමාතදතයවර ද ශලසා කටුතතුම කළ 0114 වසාශර්දී්ත  

වැල්ලවද , කුඩදඔ  කි   ප්රශේ ශේ -මාත්තතලට කිශලෝමීටර 

ශ:ක් පමාතණ ඈතින්- එතුමමාතද පළු වතදවට ශේ සාා ද ුල්ුල 

තැබුවද.  ු්ත ශේ සා: ද ු:ල් ශ ො දශු , ඒ ු:ල් ශවන් 
කරශු  මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොශළේ වැඩ කටුතතුම රරේා 

කරන්  පසුගි  රජ  සාමාතශේ මාතහින්: රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතදට 

 ැකි දව ලැබුණද. ඒ අනුව, පළුව  අින රට ශඩොලර් මිලි   

019් පමාතණ වි :ේ කරලද මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ  :ද 

අවසාන් කළද. ඒ තුමිබන් අපට ශ්තන්ේ  න්ශන්, ශමාතො  රජ  වුණ්ත 

එ:ද එවැි  ගුවන් ශතොටුශපොළක අව යතදව  ඳු දශු  තිබුණද  
කි   එකන්. අව යතදව  ඳු දශු  තිබුණදට, එ  ක්රි ද්තමාතක 

කරන්  කිසිමාත ශකශ කුට  ැකි දව් ලැබුශණ්  ැ ැ;  රි 

ප්රතිප්තති ් තිබුශණ්  ැ ැ. එ:ද රි ල් විරමාතසිං  මාත ්තමාත ද 

ඡන්: :ද ක න්ට ශපොශරොන්දු වුණද, 2004 වසාශර්දී ුල්ුල තැබූ 

එමාත වයදපෘති  ක්රි ද්තමාතක කර වද  කි ද.  ු්ත ඒ වයදපෘති  

ක්රි ද්තමාතක වුශණ්  ැ ැ. ශකශසාේ ශවත්ත, 2015දී ශේ   පදල  

රජ  ඳල ට ප්ත ශවලද පළුශවන්මාත කශළේ ශමාතොක්:? මාත්තතල 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොශළේ ඉතිරි වැඩකටුතතුම අවසාන් කරලද 

එ  සාංවර්්   කර වද ශවනුවට එතුමමාතන්ලද එහි වී ුඳඩද කළද. 

ශේ වී ුඳඩද කිරීමාත තුමිබන් ජදතයන්තර ව ශ න් එමාත ගුවන් 

ශතොටුශපොළට තිශඳ  පිිබුැීමමාත  ැති කරන්  ශේ රජ  කටුතතුම 

කළද. එපමාතණ් ශ ොශවන්, එමාත ගුවන් ශතොටුශපොළට ලැශඳ  

මිලි   ුණ ක ු:ල් අහිමි කළද. එ:ද එහි වී ුඳඩද කළ ි සාද 

මිලි   ුණ දවක අලදා ් සිදු වුණද.  

ඊළඟට, ශේ රජ  ශමාතොක්: කශළේ? ශ්රීලන්කන් ගුවන් 

සාමාතදුශමාතන් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළට ශුොඩ ඳසාව්  සි දෙමාත 

ගුවන්  ද ද ශුොඩ ඳැසාව්ීමාත  තර කළද. තමාතන්ට  :ද ුන්  ඳැරි 

වුණු මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකිණීමාතට අ: කටුතතුම කිරීශමාතන් 

ශේ රජ  ඳලදශපොශරෝතතුම වන්ශන් ශමාතොක්:? මාත්තතල ගුවන් 

ශතොටුශපොළට ගුවන්  ද ද ශුොඩ ඳසාව්පු එකමාත ගුවන් සාමාතදුමාත වූ 
  ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් සාමාතදුශේ ගුවන්  ද ද ශුොඩ ඳසා්ව  එක්ත 

 ව්තවන් , අ්ත හිටුවන්  තමාතන් ශේ කටුතතුම කරන්ශන්. "පදඩු 

ලඳ  ර ත  ් ි සාද, මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොශළේ කටුතතුම 

තදවකදලිකව  ව්තව වද" කි ද අශප් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද 

ප්රකද  කර තිශඳ වද අප ූපපවදහිි ශ න් :ැ්කද.  ු්ත අපි 

කි න්  ඕ ෑ, ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් සාමාතදුමාත කි න්ශන්, මාත්තතල 

ගුවන් ශතොටුශපොළ රරේා කර වද්ත සාමාතඟමාත ගුවන් ුමාතන් 
රරේා කළ ගුවන් සාමාතදුමාත් ඳව. මාතද හිත  විධි ට එ:ද සිවිල් 

ගුවන් ශසාේවද අධිකදරි  සාමාතඟ ඔවුන් ගිවිසුේුත ශවලද තිබුණද, 

ලංකදවට -කටු ද ක ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළට- ගුවන් 

ුමාතන් වදර ශ:කකදී ශුොඩ ඳැසාස්ාවීේ කර වද  ේ, අඩුමාත තරශේ 

එන්න් එක් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළට ශුොඩඳසාස්ාන්  ඕ ෑ  

කි ද.  

2013 වසාර ව  විට ෆ්ලන්ඩුඳදන් කි   ගුවන් සාමාතදුමාත තුමන් 
වතදව් ගුවන්  ද ද ශුොඩ ඳසාස්ා වද. 0186 ශවේදී එ  

 තරවතදව් ශව වද. 0187 ශවේදී ඒක පසා් වතදව් ශව වද. 

ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් සාමාතදුමාත, එමිශර්ේසා් ගුවන් සාමාතදුමාත සාමාතඟ 

ගිවිසුමාත් ඇති කරශු  0187දී වදර ප්රමාතදණ  ඒ අ  අතර ශඳ:ද 

ුන් වද. ශේකමාත තමාතන් එ:ද්ත කශළේ. එ:ද ශ්රීලන්කන් ගුවන් 

1567 1568 



පදර්ලිශේන්තුමව 

සාමාතදුමාතට තිබුණු slots ටික ලඳද ුැීමමාතට එමිශර්ේසා් ගුවන් 

සාමාතදුමාත කටුතතුම කළද වදශ ,  ැවත්ත එමිශර්ේසා ් ගුවන් සාමාතදු මාත 

ශමාත  ලඳදුැීමමාතට කටුතතුම කර තිශඳ වද.  

අශප් ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද කියූ රකදර ට, ශමාත  අලදා 

ලඳ  සාමාතදුමාත් ශ ොශවන්. 0187දී සාමාතදුශේ ුළු ලදා  

ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් ිලලි   81.8න්. ඒ කි න්ශන්, ලංකදවට එ  

එක පදඩුව් ශ ොශවන්. ඊට අමාතතරව, අශප් රශේ cargo ප්රමාතදණ  

ඉ ළමාත ප්රති ත කින් වැඩි ශවලද තිශඳන්ශන් මාත්තතල ගුවන් 

ශතොටුශපොළ මාතඟිනුන්. :කුණු පළදශ්ත පමාතණ් ශ ොශවන්, ඌව 

පළදශ්ත තිශඳ  පලතුමන් සා  එළවළු මාතදලිනවන් ට, සාවුින 
අරදිල ට, ඩුඳදන්වලට  ැවීමාතට්ත ශේ තුමිබන්  ැකි දව ලැබී 

තිශඳ වද. එමාත ි සාද ශමාතන්න් කිසිමාත පදඩුව් සිදු ශවලද  ැ ැ. අශප් 

කෘෂි කර්මාතදන්ත  ඉ ළ  ැංවීමාතට  ැකි රකදර ට තමාතන් ශේ ගුවන් 

ශතොටුශපොළ ි ර්මාතදණ  කර තිශඳන්ශන්.    

"ගුවන් ශතොටුපශළේ වැඩකටුතතුම තදවකදලිකව  ව්තවලද 

ඔ්ශතෝඳර් මාතදසාශේ  ැවත රරේා කර වද" කි ද ුන් ි ශ ෝජය 
අමාතදතයතුමමාතද කි ද තිශඳ වද. ලඳ  වර්ෂශේ මාතදර්තුම මාතදසා  ව  

ශත් ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් සාමාතදු ශේ ුමාත දන්ත සි ල්ල cancel  

කර තිශඳ  ඳව පසුගි  :වසාක සිදු කළ විපරමාතකින් පසු මාතට 

ශසාො ද ුැීමමාතට  ැකි වුණද. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකිණීමාතට 

පිඹුන් ප්ත සාකසා් කිරීශේ අරුණින් තමාතන් ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන් 

ශසාේව   ැවැ්තවීමාතට කටුතතුම කර තිශඳන්ශන්. ුන් ි මාතල් සිරිපදල 

: සිල්වද අමාතදතයතුමමාතද ශේ ුන් සාාදශේ :ැන් ඉන් වද. ුන් 
ඇමාතතිතුමමාති , ශේ සාේපත විකිණීමාතට කටුතතුම කිරීමාත සිවිල් ගුවන් 

ශසාේවද ප තට පට ැි න්. එමාත ි සාද ඒ ප ත ශව සා ්කර වද:, 

 ැේ: කි ද්ත :ැ  ුැීමමාතට මාතමාත කැමාතතින්. විශ ේෂශ න්මාත ශේ ගුවන් 

ශතොටුශපොළ විකුණන්   ේ සිවිල් ගුවන් ශසාේවද ප ත ශව සා ්

කිරීමාතට සිදු ශව වද. එතශකොට  රශේ රර්ෂදවට්ත ශලොකු 

ඳලපෑමාත් ඇති ශව වද. ඒ පිිබඳාව තුන් දන්ශසාේලද :න් වද. 

ඉන්ින දවට ශ ෝ ශව ්ත රටකට ශ ෝ ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ ලඳද 
දුන් දට පසුව රශේ රර්ෂදවට වි දල ඳලපෑමාත් ඇති ශව වද  

කි   කදරණ ්ත ශේ අවසාථ්දශේ ප්රකද  කරන්  ඕ ෑ. ශමාතමාත 

ගුවන් ශතොටුපළ විකිණීමාතට ශ ේතුම ව ශ න් ශ ොශ කු්ත කන්ණු 

කි  වද. ලදා ලඳන්ශන්  ැ ැ  කි  වද; කුන්ල්ලන්ශුන් 

ප්ර  ් තිශඳ වද  කි  වද; bird strikes තිශඳ වද  කි  වද. 

සාෑමාත ගුවන් ශතොටුශපොළකමාත ඒ රකදරශේ ප්ර  ් තිශඳ වද, ු න් 
ඇමාතතිතුමමාති .  ු්ත ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ අශප් ඉිනරි 

අ දුත ට තිශඳ  සාේපත් ඳව මාතමාත ශේ අවසාථ්දශේ කි  වද.  

ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ අලදා ලඳ වද  කිේවදට, ශමාතහි 

තිශඳ  ණ  ශුවද ුැීමමාතට ඳැරිව කව:දව්ත අපට ප්ර  ් ් ඇති 

ශවලද  ැ ැ. වරද  සාමාතදුශමාතන්  ේඳන්ශතොට වරදශේ ණ  

ශුේවද වදශ , අශප් ගුවන් ශතොටුශපොළ සාමාතදුමාත අ: ලදා ලඳලද ඒ 

ලදාශ න් ශේ ණ  ප්රමාතදණ  ශුවද තිශඳ වද. ඒ වදශ මාත 
ඉිනරි ට්ත එ  ශුවීශේ  ැකි දව තිශඳ වද. එපමාතණ් ශ ොශවන්, 

ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුශපොශළේ ගුවන් සීමාතදශේ පි දසාර කිරීමාත - overfly 

- තුමිබන් පමාතණ් එ් ින කට ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් 85,000් 

අපට ි කේ ඉ:ලද්ත ලැශඳ වද. ශේ ගුවන් ශතොටුපළට එක ගුවන් 

 ද  ්ව්ත රශේ  ැත්ත, ඒ ු:ල් ප්රමාතදණ  අපට ලැශඳ වද. ශේ 

කදරණ  වැරැිනන්  ේ ි වැරැින කරන් . අපට ින කට ඇශමාතරිකදනු 

ශඩොලර් 85,000් ලැශඳ වද. ඒ ශඩොලර් 85,000 ලැබුණද  ේ 
අපට ඇති. ශේ රණ්ඩුව සාැලැසා්මාත් ඇතිව ක්රි ද කළද  ේ, 

සාැලැසා්මාත් ඇතිව ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ  රි ට අශළවිකරණ  

කළද  ේ, අපට අ: ව  විට ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ ව න්  

වන්ශන්  ැ ැ; විකුණන්  වන්ශන්  ැ ැ. එශසාේ වුණද  ේ අ: 

ව  විට අශප් රටට තව තව්ත ගුවන් සාමාතදු ේ ශු  ඒමාතට 

 ැකි දව ලැශඳ වද. ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ තුන් දන්ශසාේලදට, 

අපට පමාතණ් ශ ොශවන්, ඉිනරි අ දුතශේ අශප් :න්වන්ශ ්ත 

සාේපත්. ුන් අමාතදතයතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට අපි ුන් කර වද. එමාත 
ි සාද ඔඳතුමමාතද අමාතදතය ධුර  :ර  කදල වකවදනුශේදී ශමාතමාත සාේපත 

වි ද   කරන්  ශ:න්  එපද  කි ද අපි ඉල්ලද සිටි වද. එශ මාත 

කශළෝත, එ  ඔඳතුමමාතදට ශේ පදල  ව ශ න් ශලොකු කැලල්  

කි   එක්ත අපි ශේ අවසා්ථදශේ ප්රකද  කර වද. විශ ේෂශ න්මාත 

ශේ අවසාථ්දශේදී ශමාතමාත ශ ෝජ දව ශු  එන්ශන්්ත අපි ර:ර  

කර , අශප් රශේ තිශඳ  ශේ සාේපත රර්ෂද කර ුැීමමාත 

සාා දන්.     

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතද ශේ පිිබඳාව ශසාො ද ඳලද කටුතතුම 

කරන් . උශේ වන්ශේ ුන් ි ශ ෝජය  අමාතදතයතුමමාතද ප්රකද  කර 

තිබුණද, සි  ට 31් ශ්රී ලංකදවට්ත, සි  ට 71් ඉන්ින දනු 

සාමාතදුමාතකට්ත ලඳද ශ: වද කි ලද. අපි ඔඳතුමමාතදශුන් ඉල්ලද 

සිටින්ශන්, මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ විශ:සා ්

සාමාතදුේවලට විකුණන්  එපද; එ  රැක ුන්  කටුතතුම කරන් ;  

ශේ පදල  ව ශ න් කු ක  ැඟීශමාතන් ඳලද කටුතතුම කරන්  ඉඩ 

ශ:න්  එපද  කි   ඉල්ලීමාත කරමින් මාතද  වති වද. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති . ශ ෝජ දව සා්ිකර කිරීමාත, ු න් ඩී.වී. 
්ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද. 

 
 
[අ.ාද. 6.59] 
 
ගු ඩී. වී. චානක මහසතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  ේඳන්ශතොට ිනසා්ත්රි්ක  

ි ශ ෝජ   කර  මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න්, ඒ වදශ මාත මාත්තතල 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ විශේය  කරණ ට වින්ේ් 
මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න් ුන් ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද ශු ද ඒ 

ශ ෝජ දව මාතද සාි්කර කර වද. 

මිහිඳු  දුදුන්වන්ශ  ශේ   කින් මාතශ  කථදව මාතද රරේා 
කරන් ේ. එ:ද මිහිඳු  දු දුන්ශවෝ ශේවද ේපි  තිසා්සා රජතුමමාතදට 

ශේ  ද කර තිශඳ වද, "රටක සාේප්තවල අන්ති  තිශඳන්ශන් 

අ දුත ට. ඔඳතුමමාතද ශමාතහි ාදරකන්වද මිසා්, අන්තිකන්වද 

ශ ොශවන්." කි ලද. ශමාත  එ:දට්ත වැඩි  අ:ට තමාතන් වලංගු 

වන්ශන්. අශප් රශේ ජ දධිපතිතුමමාතදට, අුමාතැතිතුමමාතදට අපි අ:  

මාතත් කර ශ:න්  කැමාතැතින්, ශේ රශේ සාේප්ත තමාතන්ට ඕ ෑ 
විධි ට විකුණද :මාතන්  ඔඳතුමමාතන්ලද අන්තිකන්වන් ශ ොශවන්. 

ඔඳතුමමාතන්ලද ශේ රශේ සාේප්තවල ාදරකන්ශවෝ මිසා්, 

අන්තිකන්ශවෝ ශ ොශවන්. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඊශේ-

ශපශර්:ද “The New York Times” පුව්ත පත පළ කරපු 

වදර්තදව් ප: ේ කරශු  රශේ අව්ද    ද මාතත  ශව  

පැ්තතකට ශු   න්  උ්තසාද  ් :ර  ඳව අපි :ැ්කද. එක 
පැ්තතකින් මාත  ඳැංකු ඳැඳුේකර සිේධි ්ත, අශ ් පැ්තශතන් 

මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ විකිණීමාත්ත, එශ මාත 

 ැ්ත ේ විශේය  කරණ  රට තුමළට ශු  ඒමාත ුැ  එල්ල ව  

ජ තද විශරෝ්   ට ු   ුමාතන් ජ තදවශ  අව්ද   ශව  

පැ්තතකට ශු   න්  එතුමමාතන්ලද උ්තසාද  ් :ර  ඳව අපි 
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[ුන් ක ක ශ ේර්ත මාත තද] 
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:ැ්කද. විශ ේෂශ න් අ: ඉන්ින දශවන් ශුශ   රශ ෝජ   

ශකොච්්ර දුරට වදණිජයමාත  රශ ෝජ  ්:, රට ශවනුශවන් 

ශුශ   රශ ෝජ  ්: කි ලද අපට ශලොකු ප්ර ්  ් 

තිශඳ වද. ඉන්ින දශේ ප්ර්ද  ජදතික පුව්ත පත් ව  "The 

Hindu" පුව්ත පත අ: සාා න් කර  රකදර ට, ඉන්ින දව මාත්තතල 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටු පශළේ රශ ෝජ   කිරීමාතට ප්ර්ද මාත 

ශ ේතුමව, උපද  මාතදර්ගික අව යතදව්. ශේක උපද  මාතදර්ගික 

අව යතදව් ව ශ න් තමාතන් ඉන්ින දව :කින්ශන්. මාතන්: ්ත, 

අති    මරණද්තමාතක ජදතයන්තර වරද ් ව   ේඳන්ශතොට 

වරද  චී   විසින් 99 අවුන්ේ:කට ඳදු ුැීමමාත්ත සාමාතඟ ඉන්ින දනු 

සාදුර කලදපශේ චී  රධිපතයශ න් ඉන්ින දවට ඳලපෑමාත් ඇති 

වි   ැකින්. තව:,  ේඳන්ශතොටින් අ්කර 85,000ක භූමි ් 
චී  ට කර්මාතදන්ත කලදප ් ශවනුශවන් ඳදු දීමාතට සූ:ද මාත් 

පව ම. ශේ ි සාද  ේඳන්ශතොට රශ්රිත කලදප , කලදපී  ඳලවතද 

ව  ඉන්ින දවට අති   වැ:ු්ත භූමි ාදු  ් ඳවට ශපරළී 

 මාතදර . ඉන්ින දශේ ප්ර්ද  පුව්ත පත් ව  "The Hindu" පුව්ත 

පත වදර්තද කර  රකදර ට අපට පැ ැිනලිව ශපශ  වද, 

ඉන්ින දශවන් රශ ෝජ   ශුශ න්ශන් මාත්තතල ජදතයන්තර 
ගුවන් ශතොටුශපොළ ිනුතණු කරන් ව්ත, අශප් රටට සුවි දල 

රශ ෝජ  ් ශුශ න් ව්ත ශ ොශවන්, එතුමමාතන්ලදට තිශඳ  

අභිශ ෝු  ි සාද ඳව.  ේඳන්ශතොට වරද  චී  ට දීමාතට වින්ේ්ව 

මාතත ් ශුොඩ  ැ ශඟ ශකොට ලංකදශේ රජ  විසින් ඒක මාතැඩ 

පව්තවන්  ශ:  ල: තෑ ු් විධි ට තමාතන් අපි මාත්තතල 

ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ විශේය  කරණ , එශ මාත  ැ්ත ේ 

ඉන්ින දවට ලඳද දීමාත :කින්ශන්. 

මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ කි න්ශන්, හුශ:කලද 

වයදපෘති ් ශ ොශවන්.  ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ  :න්  ඕ ෑ 

කි ලද අපට කලින් උ්තසාද  න් :රද තිශඳ වද. 8994දී ්න්ද්රිකද 
මාතැතිි  ශ  රණ්ඩුව කදලශේදී උ්තසාද  ් :රද තිශඳ වද. 

0113දී රි ල් විරමාතසිං  අුමාතැතිතුමමාතද ුල් ුලකු්ත තඳද 

තිශඳ වද.  ැඳැන්, රි ල් විරමාතසිං  අුමාතැතිතුමමාතද අනුුමාත   කළ 

අසාදර්ථක රර්ිකක ප්රතිප්තති ි සාද්ත, එතුමමාතදට රශ ෝජ  

ශුශ න්   ැකි දව  ැති ි සාද්ත, එතුමමාතදට ඒ ු:ල් ටික 

ශුශ න්  ඳැරි වූ ි සාද්ත,  මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ  :ද 

ුන්  එතුමමාතදට ඳැරි ව වද.  ැඳැන්, මාතහින්: රදජප්ෂ 
මාතැතිතුමමාතදශ  :්ෂතදව්ත එ්ක, හිටපු අමාතදතය ුන් ්මාතල් 

රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතදශ  සා  තදන්ණය ට ශ ට් සාංවි්ද ශේ 

සාාදපති  දමාතල් රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතදශ   මාතැින ්ත වීශමාතන් 

එතුමමාතන්ලදට පුළුවන්කමාත ලැබුණද, චී  රශ ෝජ  ලංකදව තුමළට 

 ශුශ න් . 

ලංකදවට රශ ෝජ  ශු ැල්ලද ශේ ඉතදමාත සුවි දල මාත්තතල 
ගුවන් ශතොටුශපොළ  :ද ුන්  අපට පුළුවන්කමාත් ලැබුණද. 
 ැඳැන්, ශමාත  ගුවන් ශතොටුශපොළ් ව ශ න් විතර් ශ ොශවන් 
 ැදුශේ. එක පැ්තතකින් වරද ් ශුොඩ ැ  ඟුවද. අශ ් 
පැ්තශතන් ගුවන් ශතොටුශපොළ ශුොඩ ැඟුවද. අශ ් පැ්තශතන් 
highway රවද. ශේ සි දෙමාත ශේවල් එක වයදපෘති ් ව ශ න් 
ශුොඩ ඟද ශේ රට සාංවර්්   කරන්  තමාතන් අපි එමාත කටුතතුම 
සූ:ද ේ කශළේ.  ැඳැන්, අ: ව විට ශමාතොක්:, ශවලද තිශඳන්ශන්? 
අ: ව විට රශ ෝජ  ඔ්ශකෝමාත ටික එකින් එක කඩලද 
විකුණන්  කටුතතුම රරේා කරලද තිශඳ වද. රශේ අප     
වැඩි කරන්  ඕ ෑ, රශේ කෘෂි කර්මාතදන්ත  ිනුතණු කරලද කෘෂි 
අප     එන් -එන් මාත ිනුතණු කරන්  ඕ ෑ කි ලද 
ජ දධිපතිතුමමාතද කි   රකදර  අපි :කි වද.  ැඳැන්, රශේ 
ජ දධිපතිතුමමාතදට අපි මාතත් කරන්  කැමාතැතින්, ිනශ න්-ින , 

මාතදසාශ න්-මාතදසා , අවුන්ේශ:න්-අවුන්ේ:  ේඳන්ශතොට ගුවන් 
ශතොටුශපොළ  ර ද පිටරට    ඳ දෙ ප්රමාතදණ  වැඩි වුණද කි   
කදරණ . ඒ වදශ මාත ඌව ශවල්ලසාශ්සාන්, ර්ත පුරශ න්, 
ඇඹිලිපිටිශ න් අශප් එළවළු ටික මාතැ: ශපරිනු රටවලට -ඩුඳදන්- 

 න්  පටන් ු්තතද. පළුවැි  ගුවන්  ද ශේ සිට අන්තිමාත ගුවන් 
 ද   :්වද එමාත කටුතතුම   රමාතදනුූලලව එන් -එන් මාත වැඩි වුණද. 
 ැඳැන්, ශේ රණ්ඩුව ඳල ට රශේමාත මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් 
ශතොටුශපොළ විකුණන්  ඕ ෑ  කි දශු න්. "ශේක අසාදර්ථක 
වයදපෘති ්." කි ද ශු  තමාතන් ශේ රණ්ඩුව ඳල ට ප්ත වුශණ්. 
ඒ ි සාද ශමාතතුමමාතන්ලද ශේවද රමාතදනුූලලව  ැවැ්තවූවද. ප්ත ශව  
ඕ ෑමාත රජ ්, ඒ ශව ශකොට එමාත රශේ තිබුණු ප්රතිප්තති ඒ 
විධි ටමාත ඉිනරි ට ශු   ද ුතතුමන්. පැවති රජ  රටක ගුවන් 
ශතොටුශපොළ්  ැදුවදමාත, ඒකට ගුවන්  ද ද ශුන්වද ුැීමශේ 
වුකීමාත අදෙතින් ප්ත ව  රජ  සාතුම ශව වද. ශේ රශේ 
අුමාතැතිතුමමාතද 0186 අ  වැ  ශ ෝජ ද තුමිබන් කි  වද, "තව 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ්  :න්  ඕ ෑ." කි ලද.  ැඳැන්, 
එශ මාත කි   අුමාතැතිතුමමාතදමාත 0185දී මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ වී 
ුඳඩදව් කළද. එහි ප්රතිඵල ් ව ශ න් ගුවන්  ද ද එ  එක 
 ැවතුමණද. එහි ප්රතිඵල ් ව ශ න් ශලෝක  තුමළ ශේ airport 
එකට තිබුණු ratings වැටුණද. ඒවදශේ ප්රතිඵල ව ශ න් තමාතන් 
අන්තිමාතට අ:  මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දවට ශ:න්  
වුශණ්.  ැඳැන්, ශේක ශ:න්  වුණද ශ ොශවන්, ශේක ශ:න්  ඉඩ 
සාැලසුශේ අුමාතැතිතුමමාතද ඇතුමළු ශේ රණ්ඩුව කි ලද අපි වුකීශමාතන් 
කි න්  කැමාතැතින්.  

අපි :න් වද, ි මාතල් සිරිපදල : සිල්වද අමාතදතයතුමමාතද ශ්රී ලංකද 
ි : සා ් ප්ෂශේ අමාතදතයවරශ ්, ඳණ්ඩදර ද ක ප්රතිප්තති 
අනුුමාත   කළ ුතතුම අමාතදතයවරශ ් ඳව. රශේ සාේප්ත 
විශේය  කරණ  කරන්  කි ලද ඳණ්ඩදර ද ක ප්රතිප්තතිවල 
ශකොශ ේව්ත සාා න් ශවලද  ැ ැ. අඩුමාත ුණශන් පිට රටකට 
ශ:න්  ඕ ෑ  කි ලදව්ත එ:ද ඒ ප්රතිප්තතිවල තිබුශණ්  ැ ැ. 
 ැඳැන්, අ: අපිට ශලොකු දුක් සා  ලේජදව් තිශඳ වද. රශේ 
ජ දධිපතිතුමමාතද ශ්රී ලංකද ි : සා් ප්ෂශේ සාාදපති ව ශ න් 
සිටි දී, රශේ ජ දධිපතිතුමමාතද ශ්රී ලංකද ි : සා ් ප්ෂශේ  ද ක ද 
ව ශ න් සිටි දී අශප් රශේ සාේප්ත ශමාතශ මාත කෑලි කෑලිවලට 
කඩද විකුණන්ශන් ශකොශ ොමාත:, කි ලද අපට ප්ර  ් ් තිශඳ වද. 
ශේ රණ්ඩුව ුැ  අපි :න් වද. ශේ රණ්ඩු ව එ:ද ඉාලද ශු ද 
එක විශේය   රශ ෝජ  ් සාේඳන්්ශ න්ව්ත අපි සාෑහීමාතට ප්ත 
ශවන්ශන්  ැ ැ. ශේ කි පු එක ගිවිසුමාත් ුැ ව්ත අපි සාෑහීමාතට 
ප්ත ශවන්ශන්  ැ ැ. අපි :ැ්කද,  ේඳන්ශතොට වරදශේ ගිවිසුමාත. 
 ේඳන්ශතොට වරදශේ ගිවිසුමාත, පළුශවන්මාත කැිල ේ එකට 
ඉිනරිප්ත කළ ගිවිසුමාත ශ ොශවන්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ක පමාතණ කදල  ්
තිශඳන්ශන්. 

 
ගු ඩී. වී. චානක මහසතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

පළුශවන්මාත කැිල ේ එකට ඉිනරිප්ත කරපු ගිවිසුමාත ශ ොශවන්, 

පදර්ලිශේන්තුමවට රශේ. පදර්ලිශේන්තුමවට ර ගිවිසුමාත ශ ොශවන්, 

අන්තිමාතට අ්තසාන් කශළේ. ඒ ශ: මාත තමාතන් මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොළට කරන්   න්ශන්්ත.  ේඳන්ශතොට වරදශේ ශඩොලර් 

මිලි   011් වටි ද ූරපත ශ ොමිලශේ ලඳද දුන් ඳව අපි 
:න් වද. ඒකමාත තමාතන් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළට කරන්ශන්්ත.  

අ: ශේ ශලෝකශේ තිශඳ  ප්ර  ් ඇතුමළට අපව ඇ: :මාතන්  

එපද, අශප් රශේ සාේප්ත විකුණන්  එපද කි ලද අපි ශේ 
රණ්ඩුවට කි න්  කැමාතැතින්. ශේ රජ   ටශ්ත කටුතතුම කර  
කැිල ේ අමාතදතයවන්න් ශ:ශ:ශ ් අශප් ිනසා්ත්රි්ක  ි ශ ෝජ   

කර වද. අ: අශප් ජදතික සාේප්ත විකුණේදී එතුමමාතන්ලද 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

ශ:ශ: දශ මාත කට වැසී තිශඳ වද. මාතහින්: අමාතරවීර ඇමාතතිතුමමාතද, 

සාජි්ත ශප්රේමාත:දසා ඇමාතතිතුමමාතද ඇන්, ශේ ශුොළු ශවලද ඉන්ශන්? එශසාේ 
ශුොළු ශවලද ඉන්ශන් කටට ශඩොලර් වැටිලද:, කි ලද අපි 
එතුමමාතන්ලදශුන් අ න්  කැමාතැතින්.  

අශප් රශේ සාේප්ත විකුණ වදට අපි වින්ේ්න් කි   එක මාතමාත 

අවසාද  ව ශ න් කි  වද. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 
විකුණ වදට වින්ේ්ව හිශර් ගි  මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න්, එක 
වතදව් හිශර් ගි  මාතන්ත්රීවරශ ් ව ශ න් මාතද කි න්ශන්, 

ශ:වතදව්, තුමන්වතදව් ශ ොශවන්, සි වතදව් හිශර් :ැේමාත්ත ශේ 
ගිවිසුේවලට වින්ේ්ව, අශප් රශේ සාේප්ත විජද ම කරණ  
කර වදට වින්ේ්ව අපි සාටන් කර වද කි   එකන්. සාත්ුමතින්. 

 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාති . ඊළඟට, ු න් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති 
මාතන්ත්රීතුමමාතද. ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට ලැශඳන්ශන් වි දඩි  තක 

කදල ් පමාතණන්. 
 
 

[අ.ාද.7.17] 
 
 

ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ொண்புெிகு சுனில் ஹந்துன்மனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , විශ ේෂශ න් මාත්තතල 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ අසාදර්ථක වයදපෘති ්  ැටි ට 
සාලකද ඉන්ින දනු සාමාතදුමාතකට පැවරීමාතට වින්ේ්ව තමාතන් අශප් 

ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද අ: ින  සාාදව කල් තඳ  අවසාථ්දශේ 
ශමාතමාත ශ ෝජ දව ශු ැවි්ත තිශඳන්ශන්.  

ශමාතතැ දී මූලික ව ශ න් අ: සා් :ැ්වි  ුතතුම කන්ණු 

කිහිප ් තිශඳ වද. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ, ජදතයන්තර 
ගුවන් ශතොටුශපොළ්  ැටි ට  ේ කළ්ත, ජදතයන්තර ගුවන් 
ශතොටුශපොළකට අව ය කර   කයතද අ්ය   ් කරලද ි සි 
 ඳු ද ුැීමමාත් එ්ක:, ශේක සාථ්ද ුත කශළේ කි   ුැටදෙව 

ුලින්මාත තිශඳ වද. 

ශමාතොක:, ශ ේතුමව ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ ුලින්මාත වීරවිලට 
ශ ෝජ ද ශවලද, වීර විශලන් මාත්තතලට මාතදන්ශවලද, වි දල 

ක්රි දවලි ් සාමාතඟ, ශමාතතුමමාතදමාත කිේව විධි ට ඒ කදලශේදී එ  ශපොදු 
වයදපෘතිශේ ශකොටසා් වුණදට  ේ කදල ක එ  ශේ පදල  
වයදපෘති ්  ැටි ට තමාතන් තිබුශණ් කි ලද අපි :න් වද. ශමාතොක:, 

ගුවන් ශතොටුශපොළ් සා්ථද ුත කර ුැීමශේදී ඒ සා්ථද ුත කිරීමාත 
ගුවන් ුමාතන් ශවශළා ශපොළ් සාමාතඟින් සාේඳන්් ශවන්  ඕ ෑ. 
ශකොශ ේ ශ ෝ රටක ි කේ ගුවන් ශතොටුශපොළ් :මාතද ු්තත පිබ ට 

ගුවන්  ද ද    එ  එක  මරණ  ශවන්ශන්  ැ ැ. ඒක ගුවන් 
ුමාතන් ශඳ:ද ුන්  ශව ළා ශපොළ් එ්ක සාේඳන්් ශවන්  
ඕ ෑ. ුන් ි මාතල් සිරිපදල : සිල්වද ඇමාතතිතුමමාතද :න් වද, ඒ කදලශේ 

එශ මාත  මන්දු  මරණ ු්තශ්ත එවැි  වි දල ජදතයන්තර ගුවන් 
පථ කට අව ය කර   කයතද අ්ය   ් එ්ක ශ ොශවන් 
කි ලද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  ේඳන්ශතොට වරද  

 ේඳන්ශතොට සා්ථද ුත ශවන්  ඕ ෑ  කි   කදරණ  
විශ ේෂශ න් අපි :ැකපු ශ: ්. ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ් 
 ැටි ට ශමාත  ි වැරැින විධි ට සා්ථද ුත වුණද  ේ, ඒකට අව ය 

කර  ගුවන් ුමාතන් ශවශළා ශපොළකු්ත තිශඳන්  ඕ ෑකමාත 

තිබුණද. ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉින කරලද, සි දෙ කටුතතුම කරලද, 

ගුවන් ුමාතන් ශසාො න්ශන් ඊට පසුවන්. එශ මාත වුණදමාත තමාතන් 
ෆ්ලන්ඩුඳදන් සාමාතදුමාත්ත සාමාතඟ ගිවිසුමාතකට එන්  සිේ් ශවන්ශන්. 
ඇ්තතටමාත ෆ්ලන්ඩුඳදන් සාමාතදුමාත්ත එ්ක ගිවිසුමාතකට එන්ශන්, 

ුලින්මාත ශකොළඹට ගුවන්  ද ද ශුන්වද ුන් න්; එශ මාත  ැතුමව 

මාත්තතලට ගුවන්  ද ද ශුන්වද ුන්  ශ ොශවන්. ඊට පසාශ්සාේ 
ඔවුන්ශ  පැ්තශතන්  ැවත ශ:ව  ගුවන්  ද  ් ශ ෝජ ද 
කර  ශකොට රජ  ශ ෝජ ද කර වද, එශ මාත   ේ මාත්තතලට 

එන්  කි ලද. එශ මාත තමාතන් මාත්තතලට ශේ ගුවන්  ද ද 
ශුශ න්ශන්. ශේ කදල  තුමළ ෆ්ලන්ඩුඳදන් සාමාතදුමාත  ැර ශව  
ශමාතො වද: මාත්තතලට රශේ? එ  ශසාල්ලේ ඳඩුව්  :ලද 

විකුණ වද වදශ  ශ ොශවන්. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 
ජදතයන්තර ගුවන් ශවශළා ශපොශළේ තරුකදරි ගුවන් 
ශතොටුශපොළ් ඳවට ප්ත වුණද  ේ, ලංකදශේ ශ්න්්රී  

සා්ථද ුත වීමාත අනුව අපට ශමාත  සාංවර්්   කළ  ැකිව තිබුණද. 
 ැඳැන් එ ට අව ය කර   කයතද අ්ය   ්, marketing 

plan එක් රට්  ැටි ට අපට තිබුශණ්  ැ ැ. ඒ ි සාද තමාතන් 
ශඳොශ ෝ විට එක ගුවන් සාමාතදුමාත් මාතත  ැශපන්  අපට 

සිේ්ශවලද තිශඳන්ශන්.  

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , එහි ඊළඟ අින ර තමාතන් ඔඳතුමමාතන්ලද :ැන් 
ක්රි ද්තමාතක කරන්ශන්. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොශළේ 

අසාදර්ථක්තව  ශපන්වන්  ඔඳතුමමාතන්ලද වී ශේළන්  පටන් 
ු්තතද. එවැි  ශේ පදල  ක්රි දවලි ් ශු  ගි ද. අපි 
කි න්ශන් ඒක ශ ොශවන්. ශ්රීලන්කන් ගුවන් සාමාතදුශමාතන් ශමාත  

ුැශලේවද. මාතද :න් ද තරමාතට ඊට පසාශ්සාේ මාත්තතල ශව මාත 
management එක්  ැටි ට  සා්ථද ුත කරලද තිශඳ වද. :ැන් 
ඔඳතුමමාතන්ලදට තිශඳ  සාැලැසාම්ාත ශමාතොක්:? අටුව කඩද පුටුව 

 : වද වදශ  ඊළඟට මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දනු 
සාමාතදුමාතකට ශ: වද: කි ලද තමාතන් ශමාතතුමමාතන්ලද අ න්ශන්. ඒ 
සාේඳන්්ශ න් ශමාතතුමමාතන්ලදට තිශඳ  ශේ පදල  විශේ්   

අඩුව්  ැතුමව අපට්ත තිශඳ වද. ඒ කදරණ  මාතමාත කි න්  ඕ ෑ. 
මාත්තතල ජදතයන්තර ගුවන් ශවශළා ශපොළ රරමාතණ  කරලද අ්ත 
ප්ත කර ුන්  පුළුවන් වපසාරි ් අ්ත ප්ත කර ුැීමශේ 
ප: මාතකින් ශ ොශවන් සාථ්ද ුත කශළේ.  ැඳැන් :ැන් ඇ්තතටමාත 

ඉන්ින දනු ගුවන් සාමාතදුමාතකට ශ ෝ ඉන්ින දව සාේඳන්් ගුවන් 
සාමාතදුමාතකට මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකුණන්  ඔඳතුමමාතන්ලද 
කටුතතුම කර වද:? ශමාතොක:, චී  ට  ේඳන්ශතොට වරද  

ශ: ශකොට, චී  ට  ේඳන්ශතොට වරද  දීමාත සාේඳන්්ශ න් 
ශේ පදල  ව ශ න් ඉන්ින ද ශේ තිශඳ  විශරෝ්  පදන්  - 
මාතද්යවල පළ වුණු රකදර ට, - ඉන්ින දව ඉල්දෙේ කශළේ, මාත්තතල 

ගුවන් ශතොටුශපොළ අව ය ඳවන්. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 
ඉන්ින දවට දීශේ එකඟතදව තිශඳන්ශන් චී  ට  ේඳන්ශතොට 
වරද  දුන්නු ි සාද:? එශ මාත එකඟතදව් තිශඳ වද:? ඒ 

සාේඳන්්ශ න් ඔඳතුමමාතන්ලද ව න්ශන්  ැතුමව,  ංුන්ශන්  ැතුමව 
ි  ච්ිත ව ශ න් කි න්  ඕ ෑ. ශමාතොක:, ශමාතහි තිශඳ  ප්ර්ද  
කදරණ  තමාතන් ඒක. ශේ ශ ෝජ දශේ ුඛ්ය  ර  වන්ශන්,  

 ේඳන්ශතොට ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දනු ගුවන් සාමාතදුමාතකට 

විකිණීමාතට කටුතතුම කර වද:,  ැේ: කි   එකන්. එතුමමාතදශ  
කථදශවන්  රි ැටි සාද් ෂි ඉිනරිප්ත වුශණ්  ැති ි සාද තමාතන් මාතමාත 
ුන් ඇමාතතිතුමමාතදශුන් ඒ ුැ  අ න්ශන්. රජ   ැටි ට එ ට 

ව දමාත උ්තතර ් ශ:න් , එශසාේ විකිණීමාතට කටුතතුම කර වද:, 
 ැේ:, එශ මාත කරන්ශන් ශමාතො  ප: මින්: කි ලද. කථදව් 
පැතිර ගි ද, ඉන්ින දශේ ගුවන්  ු:දශේ පිරිසා් ඇවිල්ලද ගුවන් 

පුහුණුව සාා ද මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ලඳද ුන්  කටුතතුම 
කර වද  කි ලද. ඒක ඳරපතළන්. ශමාතොක:, චී  ට  ේඳන්ශතොට 
වරද  දීලද, මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ trainingවලට ඉන්ින දවට 

දුන්ශ ෝත, ශකොශ ේ ශ ෝ ුතේ් ් ඇවිළුණු ශවලදවකට ලංකදශේ 
මිි සුන් ශ:පැ්තශතන්මාත පරිප්පු කන්  ඕ ෑ. ඒක ජදතයන්තර 
රර්ෂදව පිිබඳාව්ත, සා්වවරී්තව  පිිබඳාව්ත ලංකදවට 
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ඳරපතළ ප්ර  ් ් ශව වද. මාතමාත ශේශකන් අ: සා් කරන්ශන් 

 ැ ැ,  ේඳන්ශතොට වරද  චී  ට දුන් ද  ේ, මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොළ්ත චී  ටමාත දුන්ශ ෝත  රින් කි ලද.  

:ැන් ශමාතතුමමාතද ඉතද වැ:ු්ත ප්ර  ් ් ඇහුවද, "කදශ  කශේ:, 
ශඩොලර් තිශඳන්ශන්?" කි ලද. ඒක :ැන් ටික් විවද:ද්තමාතක 

සාදකච්ඡදව්. 

:ැන් ශඩොලර් කදශු කදශ ්ත කටවල්වල තිශඳ වද වදශ  
තමාතන් ශපශ න්ශන්. මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දවට දීශේ 

ගිවිසුමාත් තිශඳ වද:, එශ මාත ගිවිසුමාත් තිශඳ වද  ේ ඒශ් 
ප: මාත ශමාතොක්: කි ලද ි  ච්ිත ව ශ න් ඔඳතුමමාතන්ලද කි න්  
ඕ ෑ. ඒක තමාතන් අපට ශමාතතැ දී මූලික ව ශ න් පැ ැිනලි කර 

ුන්  තිශඳන්ශන්. එශ මාත ත්ත්තව ්  ේ තිශඳන්ශන් ඒක ඉතද 
ඳරපතළන්. ඒ ශවනු වට ශ්රී ලංකද රජ   ටශ්ත මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොළ සාංවර්්   කරන්   කයතද අ්ය   ් - 

feasibility study එක් - අදේත ත්ත්තව   ටශ්ත ඔඳතුමමාතද 
ඉිනරිප්ත කර වද:? 

ඉන්ින දවට ශ ොශ: වද  ේ ශ්රී ලංකද රජ   ටශ්ත මාත්තතල 
ගුවන් ශතොටුශපොළ සාංවර්්   කිරීමාතට සිවිල් ගුවන් ශසාේවද 

අමාතදතයදං  ට තිශඳ  වැඩ පිිබශවළ ශමාතොක්: කි   එක්ත 
පැ ැිනලි කර ු න්  ඕ ෑකමාත තිශඳ වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සා්තුමතින්, ු න් මාතන්ත්රීතුමමාතද. මීළඟට, ුන් කං්  විශේශසාේකර 
මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි ප ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[අ.ාද.7.84] 

 
ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මාතට කථද කරන්  කදල  ලඳද දීමාත සාේඳන්්ශ න් මාතමාත 

පළුශවන්මාත ඔඳතුමමාතදට සා්තුමතිවන්ත ව වද, මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති . අ: :වශසාේ ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද විසින් මාත්තතල 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ විශේය කරණ ට වින්ේ්ව ශු  

එනු ලඳ  ශ ෝජ දව අනුමාතත කරමින් මාතමාත ඒ සාේඳන්්ශ න් 
කන්ණු කීප ් පමාතණ් ඉිනරිප්ත කරන්  ඳලදශපොශරෝතතුම 
ව වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඕ ෑමාත රටක වයදපෘති ් 
ශ ෝ වයදපදර ් රරේා කළ පමාතණින් එ  ලදා:දයී වයදපෘති ් 

ඳවට ප ්ත ශවන්ශන්  ැ ැ. ඒ සාා ද ටික කදල ් ුත ව  ඳව 

අපි :න් වද. ලදා:දයී වයදපෘති ඳවට පව්තවදශු   න්  ඳැරි 

වුණ්ත සාමාත ර වයදපෘති රරේා කර වද. ඒ, එමාත වයදපෘති   ර ද 

ඊට වරව :ද ක්තව  :්ව  වරද  ශවන්  පුළුවන්; ි ෂප්ද:  

රර්ිකක  ශවන්  පුළුවන්; කලදපශේ තිශඳ  අි කු්ත අං  ිනුතණු 

කරන්  ශවන්  පුළුවන්. ඒ තුමිබන් රටට  ේකිසි ර:ද මාත් ශු  
ඒශේ වයදපෘති  ැටි ට ක්රි ද්තමාතක ව  වයදපෘති තිශඳ වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,   අශප් ්ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද 

කිේවද වදශ  මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ රරේා කිරීමාත මාතහින්: 

රදජප්ෂ රණ්ඩුශවන් ු්ත ති   මන්දුව් ශ ොශවන්. රජ න් 

කීප ් අවසාථ්ද ුණ දවකදී  ශේ ශවනුශවන් උ්තසාද  කළද. 

 ු්ත එ   ථදර්ථ ් ඳවට ප්ත වුශණ් මාතහින්: රදජප්ෂ 

ජ දධිපතිතුමමාතදශ   ද ක්තව   ටශ්තන්. ශේ සාථ්ද   ශතෝරද 

ුැීමමාත,  කයතද වදර්තද ඉිනරිප්ත කිරීමාත කි   ශේ කන්ණු කදරණද 

වසාර ුණ දව් ුළුල්ශල් කරපු ශේවල් ඳව්ත, රි ල් විරමාතසිං  

අුමාතැතිතුමමාතද එ:ද :වශසාේ ශේ සාා ද ුල් ුල් තඳේින්ත  කයතද 
වදර්තදව් ලඳදශු  ඒ කටුත්තත කළ ඳව්ත මාතමාත ශේ ුන් 

සාාදවට ශේ අවසාථ්දශේදී මාතත් කර වද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන්  ද   

පමාතණන් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ පදවිච්චි කරපු එකමාත ගුවන් 

 ද   ඳවට ප්ත වුශණ් කි ලද අශප් සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති 

මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද.  මාතමාත :න්ශන්  ැ ැ, එතුමමාතද හිටිශේ ලංකදශේ: 

ශකොශ ේ: කි ලද. එ දර් ඇරිල ද ගුවන්  ද  ්ත, දෙෆ්තදන්සාද 
ගුවන්  ද  ්ත ගිවිසුේුත ශවලද හිටි ද, මාත්තතල ගුවන් 

ශතොටුශපොළ්ත එ්ක. ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශසාේව ට්ත, මිහින් ලංකද 

ගුවන් ශසාේව ට්ත අන්ති එවැි  ගුවන්  ද ද ුණ දව් ශේ 

මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ රශ්රිත ඉිනරි වැඩ පිිබශවළ් 

ශවනුශවන් ගිවිසුේුත ශවලද කටුතතුම කරමින් හිටපු අවධි ් 

තිබුණද. ශේ ගුවන් ශතොටුශපොශල් පළුවැි  අින ර පමාතණන් 
අවසාන් ශවලද තිබු ශණ්, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . ශ ෝටල් 

සාංකීර්ණ  වදශ මාත ශේ වයදපෘති  වැඩිිනුතණු කිරීශේ අි කු්ත 

අංු ඉින ශවමින් පවති  අවසාථ්දවක තමාතන් 0185 අවුන්ේශේ 

ජ දධිපතිවර ණ  පැවැ්තවුශණ්. එමාත ජ දධිපතිවරණ පරදජශ න් 

පසුව තමාතන් වර්තමාතද  රජ  මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකිණීමාතට 

 මන්දු කශළේ. ්ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද වදශ  එක රැන්න් මාත්තතල 

ගුවන් ශතොටුශපොළ වී ුඳඩදව් ඳවට ප්ත කරලද, මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපොශල් තිබුණු සි දෙ ාදණ්ඩ - පුටුශේ ඉාලද ුෘ  ාදණ්ඩ -  

ඉව්ත කරලද, රමාතදනුූලලව තමාතන් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 

විකිණීශේ කටුත්තතට ශේ රජ  සාැලැසුේ සූ:ද ේ කශළේ. 

 ේඳන්ශතොට වරද  විකිණීමාත තුමිබන් අශප් රටට සිදුශවලද තිශඳ  

පදඩුව අ: අපි :කි වද. ශේ රජ  ඳල ට ප්ත ශවේින ජ තදවට 

කිේශේ ශමාතොක්:, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ? රර්ිකක 

ඔසා්තදර්ලද ඉන්ශන් එ්සා්ත ජදතික ප්ෂශේ  කිේවද. රර්ිකක 
ඔසා්තදර්ලද ඉන්ශන් එ්සා්ත ජදතික ප්ෂශේ  ේ අපි අ  වද, 

රටක පදල   ඳදර අරශු , ඒ රශේ සාේප්ත විකිණී මාත: රර්ිකක 

ඔසා්තදර්ලදශ    ැකි දව කි ලද. එවැි  ශ: ් කරන්   ේ 

ඔසා්තදර්ලද රශේ ඳල ට ප්ත වි  ුතතුම  ැ ැ. අ: ව ශකොට ශේ 

රශේ තිශඳ  ජදතික සාේප්ත ටික එකින් එක විවි් රටවලට 

විකුණමින් තිශඳ වද. එක පැ්තතකින්  ේඳන්ශතොට වරද  
චී  ට ලඳද දීලද තිශඳ වද. ඉන්ින දවට ුනුශ:නුව් සාා ද 

මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ලඳද ශ:න්  :ැන් සාදකච්ඡද කරමින් 

  වද. ඉිනරිශේදී අපිට ශමාතහි ා ද ක ශ: ් ශපශ න්  

තිශඳ වද. ලංකදව ශලෝක ඳලවතුමන්ශ  ශපොර පිටි ් ඳවට ප්ත 

ශවන්: කි   සාැක  අපට තිශඳ වද.  විශ ේෂශ න්මාත අ: ි මාතල් 

සිරිපදල : සිල්වද ඇමාතතිතුමමාතද ි ශ ෝජ   කරන්ශන් ශ්රී ලංකද 

ි : සා් ප්ෂශේ ප්රතිප්තති  ශ ොශවන් කි ලද ්ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද 
කිේවද. අපි :ැ් කද, අර්ජු  රණතුමංු ඇමාතතිතුමමාතද  ේඳන්ශතොට 

වරදශේ කටුතතුමවලට වින්ේ්ව කටුතතුම කරේින, වමාතත්රීපදල 

සිරිශසාේ  මාතැතිතුමමාතද්ත, මාතහින්: සාමාතරසිං  මාතැතිතුමමාතද්ත ශ්රී ලංකද 

ි : සා ් ප්ෂශේ ි ශ ෝජිතශ කු :දලද තමාතන්  ේඳන්ශතොට 

වරදශේ ඉිනරි කටුතතුම කරශු  ගිශේ කි ලද.  

අ: ත්ත්තව  ුැ  අපි ක ුදටු ශව වද. ශ්රී ලංකද ි : සා ්

ප්ෂ  ි ශ ෝජ   කර  ශජයෂඨ් උප සාාදපතිවරශ ්  ැටි ට 
ි මාතල් සිරිපදල : සිල්වද මාතැතිතුමමාතදශ   ද ක්තවශ න් ඒ කටුතතුම 

ඉිනරි ට ශු   දමාත ක්රි ද්තමාතක කර වද  ේ,  ශ්රී ලංකද ි : සා ්

ප්ෂ ්ත, මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ්ත එ්කමාත ිලමාතටමාත සාමාතතලද 

ශවන් කි ලද මාතමාත හිත වද.  

1575 1576 



පදර්ලිශේන්තුමව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි ක කදල ් පමාතණන් 
තිශඳන්ශන්. 

 
ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , වි දඩි ශ:ක් ශ:න් . අ: ශේ 
රමාතදනුූලල වැඩ පිිබශවළ තුමළ අපට සාැක ් තිශඳ වද. මාත්තතල 
ගුවන් ශතොටුශපොළ ලඳද දීමාත එක අරුණ් පමාතණන්.  ේඳන්ශතොට 

වරද  අ: ලඳද දීලද ඉවරන්. රජ  එක පැ්තතකින් කි  වද, ු :ල් 
කළමාත දකරණ  කර ුන්   ැකි දව්  ැ ැ කි ලද. සාෑමාත සි දෙ 
ශ: කටමාත පසුගි  රජ ට ශ්ෝ: ද කර වද. මාතතක ති ද ුන් , 

මාතහින්: රදජප්ෂ මාතැතිතුමමාතද ජදතික සාේප්ත එකින් එක, එකින් එක 
රටට එකතුම කශළේ විකිණීශේ අරුණින් ශ ොශවන්; 

විජදතිකකරණ  කිරීශේ අරුණින් ශ ොශවන් කි   එක. රදජය 

සාේප්ත විකුණලද තිශඳ  අවසා්ථදවක "එමිශර්ේසා"් ගුවන් ශසාේව , 

රදජය ර ත , රදජය සාේප්ත, ශපෞේුලික ර ත  විකුණලද 
තිශඳ  ශවලදවක, ර ත  46් ශේ රශේ ජදතික සාේප්ත  ැටි ට 

 ැවත එකතුම කරපු රණ්ඩුව් තමාතන් මාතහින්: රදජප්ෂ 
ජ දධිපතිතුමමාතදශ  රණ්ඩුව. ඒ ි සාද අපි මාතත් කර වද, ශේ 
ශවනුශවන් අත ති න්  සූ:ද ේ ශවන්  එපද කි ලද.  ශේ 
ශවනුශවන් උේශ ෝෂණ  කරන්  ගිහිල්ලද ඩී.වී. ්ද ක 

මාතන්ත්රීතුමමාතද,  දමාතල් රදජප්ෂ මාතන්ත්රීතුමමාතද, ප්රසාන්  රණවීර 
මාතන්ත්රීතුමමාතද ඇතුමළු  ේඳන්ශතොට ිනසා්ත්රිකකශේ ජ තදව 37 
ශ:ශ ් මාතදසා ක කදල ් සිරුත කරලද තිබුණද.  ු්ත, එ:ද 

:වශසාේ ඒ කරපු ක්රි ද:දමාතශ න් අපව  ව්තවන්   ේඳ වන්ශන් 
 ැ ැ. ශේක ඉන්ින දනු විශරෝ්  ශ ොශවන්. සාමාත න් කි  වද, 
ශේක චී  විශරෝ් , ඉන්ින දනු විශරෝ්  කි ලද. චී  ට කැමාතති 

අපි ඉන්ින දවට වින්ේ්න් කි ලද කි  වද. එශ මාත එක් 
ශ ොශවන් ශමාතතැ  තිශඳන්ශන්. චී  ට ශ ෝ ඉන්ින දවට ශ ෝ 
ශව ්ත  ඕ ෑමාත රදජය කට අශප් රශේ සාේප්ත ලඳද ශ: වද  ේ ඒ 

ශවනුශවන් අශප් විශරෝ්තදව ප්රකද  කර වද.  

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ු්තත  මන්දුව පිිබඳා  ැවත්ත 
කල්ප ද කර ඳලන්  කි ලද විෂ  ාදර ඇමාතතිවර දශුන් 

අවසාද  ව ශ න් ඉල්ලීමාත් කරන්  කැමාතතින්. 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදශ  කදල  අවසාද න්. 
 

 

ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

70: 31 අනුපදත ට ශකොටසා් අන්ති  දුන් ද කි ලද ශේ රටට 

ලැශඳ  සාේපත ශමාතොක්: කි ලද ඔඳතුමමාතද කල්ප ද කරලද 
ඳලන් . මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ලඳද දීශමාතන් -අශප් 
 ේඳන්ශතොට වරද  :ැන් ලඳද දීලද ඉවරන්.  ේඳන්ශතොට- 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට ි  මිත කදල  :ැන් අවසාද න්. 

ුන් අමාතදතයතුමමාතදට්ත පිිබතුමන් කථදව කරන්  තිශඳ වද.  

ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

වි දඩි ් ශ:න්  මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති . විජ කලද 
  ශකොට විශේපදල ඇමාතතිකමාතට   වද. ඇමාතතිතුමමාතද මාතට 
වි දඩි ක කදල ් ලඳද ශ:න් . මාතමාත ුන් ඇමාතතිතුමමාතදශුන් 

ඉල්ලීමාත් කර වද ශේ පිිබඳා  ැවත අ්ය   ් කරලද, 
 වීකරණ  කරලද රශේ සාේපත්  ැටි ට - 

 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද ශවලදව  ැ ැ. මීළඟට, ුන් ි  දල් 
ුලප්ප්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 3ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
 

[අ.ාද.7.01] 
 
ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  මහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , 2015 ජ වදරි  ශවි  :ද 
ව්තමාතන්   පදල  රණ්ඩුව ඳල ට ප්ත ශව ශකොට රි ල් 

විරමාතසිං  අුමාතැතිතුමමාතද්ත, ඒ වදශ මාත අශ කු්ත මාතැති ඇමාතතිවන්්ත, 

සාජි්ත ශප්රේමාත:දසා මාත ්තමාත ද්ත ශේ  ැමාත ශක දමාත කිේශේ, 

"රදජප්ෂලද  :දපු ගුවන් ශතොටුශපොළට අ: ගුවන්  ද ද එන්ශන් 

 ැ ැ. ඒ වදශ මාත රදජප්ෂලද  :දපු වරද ට  ැේ එන්ශන්  ැ ැ. 

ඒ ි සාද අපි වරද ට ව:ි කව  ැේ ශු ැල්ලද වරද  පුරව වද. 

මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළට ගුවන්  ද ද ශු ැල්ලද ඒක 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළ් ඳවට ප්ත කර වද" කි ලදන්. 

එශ මාත කි ලද තමාතන් පටන් ු්තශ්ත.  ු්ත තුන් දන්ශසාේලදශ  

ක්රි දකදරි්තවශ න් ශමාතොක්: වුශණ් කි ලද අපි :න් වද. පසුගි  

:වසා්වල ි ශ ෝජය අමාතදතය අශ ෝ් අශබ්සිං  මාත ්තමාත ද 

ප්රසිේධිශේමාත මාතද්යවලට ප්රකද  කළද, "මාත්තතල ගුවන් 

ශතොටුශපොළට ශුොඩඳසි  'ෆ්ලන්ඩුඳදන්' සාමාතදු මාතට අ ්ත ගුවන් 
 ද ද  ැවැ්තතුමශේ මාත්තතලට ශුොඩඳසි  එක එමාත ගුවන් 

සාමාතදුමාතට ිනගින් ිනුටමාත පදඩු ි සාදන්" කි ලද. මාතමාත ඒ ශවලදශේ 

කිේවද, "ඇමාතතිතුමමාතද ඔඳතුමමාතද ඒ කරපු ප්රකද   සාේපූර්ණ සාදව:යන්. 

එශ මාත ත්ත්තව ්  ැ ැ" කි ලද. 
 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඔඳතුමමාතදට තව වි දඩි න් තිශඳන්ශන්.  

 
 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  මහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශමාතොක:, තුන් දන්ශසාේලද ශේ ගුවන් සාමාතදුමාත්ත එ්ක ගිවිසුේ 

ු  ශකොට පළුශවි  ගුවන්  ද   ගිශේ, ශකොළඹ-ඩුඳදන්. ඒ 

ශුොල්ලන්  ශ:වැි  ගුවන්  ද   ඉල්දෙවද, ලංකදවට එන්  අපට 

ශ:න්  කි ලද. එතැ දී ඔඳතුමමාතන්ලද ගුවන්  ද   දුන් ද, ඩුඳදන්

-ශකොළඹ-මාත්තතල. :වසා් 4්, 5් ගි ද.  ැවත වතදව් රපහු 

ගුවන්  ද   මාත්තතලට ශුොඩඳැසාස්ුශේ  ැ ැ. තුමන්ශවි  එක්ත 

ඉල්දෙවද. තුමන්ශවි  එක්ත දුන් ද, ඩුඳදන්-ශකොළඹ. ශ:වැි  එක 
දුන්ශන් මාත්තතලට ශුොඩඳසාස්ා  ප: මාත මාතත.  ු්ත, ඒ ශුොල්ලන් 

ඒක කශළේ  ැ ැ.  තරශවි  එක්ත දුන් ද.  
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ඒ ශුොල්ලන්  තරවැි  එක්ත අශේ, ඩුඳදන් - ශකොළඹ. 

පසාව්ැි  එක්ත දුන් ද. ඒක්ත, ඩුඳදන් - ශකොළඹ. තුන් දන්ශසාේලද 
ිනගින් ිනුටමාත ඒ ගුවන් සාමාතදු ශේ රධිපතය ට  ට ශවලද,  ේ 
ප්රමාතදණ කට ර:ද ේ ලැශඳමින් තිබුණු මාත්තතල ගුවන් 
ශතොටුශපො ළට ඒ ගුවන් සාමාතදු ශේ ගුවන්  ද ද එ  එක  තර 

කරන්  උ්තසාද  ු්තතද. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , කදල  අවසාද න්. 
 

ගු නිහසාල් ගලප්පත්ින  මහසතා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

තුන් දන්ශසාේලද ශ:ශුොල්ලන්මාත එකතුම ශවලද අශප් 
සා්වදධී ්තව  ුළුමාති න්මාත පදවද දීලද, අශප් රර්ිකක ට  ේ 
රකදර කින් සා   ් ලඳන් ට තිබුණු අවසාථ්දව  ැති කරලද 

තිශඳ වද. තුන් දන්ශසාේලද ශ:ශුොල්ලන්මාත "ව්තත ඳේ:ට දීලද 
ඇසා්සාට :ත ි  ව වද" වදශ  ත්ත්තව කුන් ඇති කරලද 
තිශඳන්ශන්. ඒක ි සාද ඒක ව දමාත  ව්තවන්  කි ලද මාතමාත 
ඉල්ලීමාත් කර වද. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශ ොමාත සාත්ුමතින්. ුන් ි මාතල් සිරිපදල : සිල්වද අමාතදතයතුමමාතද. 
ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 85ක කදල ් තිශඳ වද. 

 
[අ.ාද. 7.03] 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා (ප්රවාහසන  හසා සිවිල් 

ගුව්ද ව ේ්වා අමාත් යුරමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசலவகள் அலைச்சர்) 

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

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ුන් ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද 
විසින් ශු  එ  ල: සාාදව කල් තැබීශේ ශ ෝජ දව පිිබඳාව 
ව්  සාව්ල්ප ් කථද කරන් ට ලැබීමාත ුැ  මාතමාත සාතුමටු ශව වද. 
එතුමමාතදශ  ශ ෝජ දව රරේා කරලද තිශඳන්ශන්, ෆ්ලන්ඩුඳදන් 
සාමාතදුමාත සාමාතඟ ඇති කරු්ත ගිවිසුමාත ශ ොසාලකද  රිමින් ඉන්ින දනු 
සාමාතදුමාතකට විකුණන්    වද කි ලදන්. මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති ,  flights  තර් ඩුඳදන්වල ඉාන් ඳණ්ඩදර ද ක 
ජදතයන්තර ගුවන් ශතොටුශපොළට ඇවිල්ලද, එතැි න් මාත්තතලට 
ඇවිල්ලද එතැි න්  න්  තමාතන් අපි ශේ ෆ්ලන්ඩුඳදන් සාමාතදුමාතට 
අවසාර දීලද තිබුශණ්.  ු්ත ශේ කදල සීමාතදව තුමළදී මාත්තතලට    
එක  තර කශළේ, කුන්ල්ලන්ශ  ප්ර ්   ි සාද ෆ්ලන්ඩුඳදන් 
සාමාතදුමාතට වි දල අර්බු: ් පැ   ැඟුණු ි සාදන්. කුන්ල්ශලෝ 
 ැප්පිලද වි දල ව ශ න් එන්ජින්වලට අලදා දි  ශවලද ඔවුන් 
ඉල්ලීමාත් කළද, ශේ කදල  තුමළදී - 

 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
 

නැඟී සිටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ொண்புெிகு  நிெல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔඳතුමමාතද කථද කළද ශන්. :ැන් මාතශ  කථදව අ ුන්  ශකෝ. ඒ 
අනුව අපි තදවකදලිකව කුන්ල්ලන් ු    වැඩි ශේ කදල  තුමළදී 

 ෑවි්ත ඉන්  ඔවුන්ට ඒ සා    ලඳද  දුන් ද. ඒ මිසා් ඉන්ින දවට 

විකුණන්  ඕ ෑ හින්:ද එශ මාත කළද ශ ොශවන්. ෆ්ලන්ඩුඳදන් 
සාමාතදුමාත ශමාතොක්:, මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ? Flights 
 තරන් එන්ශන්. තුමන්ශ: දන්,  තර ශ: දන් ඒ ගුවන් 
ශතොටුශපොශළන් ගුවන්  ද දවට   ුද ුන්ශන්. ශේක  දමිකව 

එ වද මිසා් passengersලද වි දල සාංඛ්යදව් ශු  එ  එක් 
ශ ොශවන්. මාතමාත පළුශවන්මාත ඒ කදරණ  ි වැරැින කරන්  ඕ ෑ.  

 
ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , bird strikes  ටශ්ත, incidents එශ මාත 

 ැ්ත ේ accidents ශවන්  ඕ ෑ. ශමාතතැ  ශේ :්වද 
ෆ්ලන්ඩුඳදන් සාමාතදුමාතට major incidents ශවලද  ැ ැ.  
ෆ්ලන්ඩුඳදන්වලට "ඇසා්මාතදරද" කි   ගුවන් ශතොටුශපොශළේ මීට වඩද 

incidents ශවලද තිශඳ වද. ඒ ි සාද ශේක ශ ේතුමව් ශ ොශවන්. 

 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Major incidents සිේ්ශවලද තිශඳ වද කි ලද මාතට වදර්තද 
ශවලද තිශඳ වද. 

 
ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

Major incidents සිේ්ශවලද  ැ ැ. 

 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ொண்புெிகு  நிெல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔඳතුමමාතද  ැ ැ කි ලද කිේවදට එශ මාත ශවලද තිශඳ වද 

කි ලද මාතට වදර්තද ශවලද තිශඳ වද. අපට ඒවද ඳශලන් ශුන්වද 
ුන්  පුළුවන්කමාත්  ැ ැ ශන්. ෆ්ලන්ඩුඳදන් ගුවන්  ද ද  තර 
කශළේ මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දවට විකුණන්  ඕ ෑ 

ි සාද ශ ොශවන්. ඒ ඇශරන්  සාමාත ර charter flights කිහිප ් 
රවද. ඒ මිසා් වි දල ව ශ න් ගුවන්  ද ද ශමාතතැ ට පැමිණිශේ 
 ැ ැ. SriLankan Airlines එක්ත එන්  ඳැ ැ කිේවද. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ශමාතතුමමාතද ශේ කි   ප: මාත 
සාේපූර්ණශ න් වැරැිනන්. එපමාතණ් ශ ොශවන්. ශේ ගුවන් 
ශතොටුශපොළ පිිබඳාව අපි කථද කශළෝත, ශේක වි දල ව ශ න්මාත 

අලදා ට ප්ත ශවච්් ගුවන් ශතොටුශපොළ්. :ැන් ඳලන් , 2018දී 
total revenue එක කී : කි ලද. ර:ද මාත මිලි   84න්. ණ  
වදරික්ත එ්ක වි :මාත මිලි   8,910න්. 0187දී ර:ද මාත මිලි   

7 න්; වි :මාත මිලි   3,468න්. 0186දී ර:ද මාත මිලි   49න්; 

වි :මාත මිලි   3,947න්. 0185දී ර:ද මාත මිලි   70න්; වි :මාත 
මිලි   5,947න්. 0184දී ර:ද මාත මිලි   836න්; වි :මාත මිලි   
3,235න්. 0183දී ර:ද මාත මිලි   4 න්; වි :මාත මිලි   0,828න්. 

ශේ ශව  ශකොට accumulated loss එක ිලලි   01් ශවලද 
තිශඳ වද. අපට ඕ ෑ, ශේක වි ද  කරන්  ශ ොශවන්; ශේ 
ගුවන් ශතොටුශපොළ  :ලද ුන් න්. එශ මාත  ේ ශේකට තව 

රශ ෝජ  ශුන්වද ුන්  ඕ ෑ. ශේ සාා ද ගුවන්  ද ද ශුන්වද 
ුන්  ඕ ෑ. 

අපි ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ ඉන්ින දවට ශ:න්  ශ ොශවන් 

 :න්ශන්. ුලින්මාත ශේ ත්ත්තව  සාා න් කරලද  මාතද කැිල ේ 
සාංශේ  ් ඉිනරිප්ත කළද, 2016 ශ:සාැේඳර් මාතදසාශේ 8වැි  :ද. 
ඊට පසා්ශසාේ, ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ ක්රි දකදරි ත්ත්තව ට 

ශු එන්  පුළුවන් partner ශකශ ් ඇවිල්ලද, අපි්ත එ්ක 
එකතුම ශවලද, ශමාතමාත ගුවන් ශතොටුපළ  :න්  ශ ෝජ ද ශ:න්  
කි ලද ප්තතශර් :ැන්වීේ :ැේමාතද; විශේ  පුව්ත ප්තවල්ත :ැේමාතද. ඒ 
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පදර්ලිශේන්තුමව 

අනුව ශ ෝජ ද 6් රවද. ඒවද TEC එශකනුන්, Cabinet 

Appointed Tender Board එශකනුන් වි ්ශල්ෂණ  කළද.  ු්ත, 

ඒ එක්ව්ත සුදුසු ශ ෝජ ද  ැටි ට ුණන් ුැනුශණ්  ැ ැ. 

"අපට solar power   :න්  ඉඩ ශ:න් " වදශ  ශව  ශව  
ශේවල් තමාතන් ඒ අ  ඉල්දෙශේ. 

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , අපි ශේවද කරන්ශන් ශේ 

ගුවන් ශතොටුශපොළට ශඳෝේඳ :දලද වි ද  කරන්  ශ ොශවන්. ුන් 
සුි ල්  ඳුන්ශ ්තති මාතන්ත්රීතුමමාතද කිේවද වදශ , වැරින සාථ්ද  ක, 

වැරින සාහිතව  :  ල: ගුවන් ශතොටුශපොළ ි සි රකදර ට ක්රි ද 

කරවීමාත සාා ද අව ය  ප්රද ්   ශසාො දශු , ඒ සාා ද අව ය 
ජදතයන්තර සා ශ ෝු  ලඳදශු , ගුවන්  ද ද සා  ගුවන්  ද ද 
අං  ට සාේඳන්් කර්මාතදන්ත ශු  එන්  පුළුවන් partner 

ශකශ ් ලඳදුන් න් අපි උ්තසාද  කරන්ශන්. අපි පුව්ත ප්තවල 
:ැන්වීේ :දලද  ුළු ශලෝකශ න්මාත ඒකට ශ ෝජ ද ඉල්දෙවද. 

 
ගු සුනිල් හසඳු්දවනත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති ,- 

 
ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔඳතුමමාතද ඉන් ශකෝ. ුළු ශලෝකශ න්මාත ඉල්දෙවද.  ු්ත, 

රශේ  ැ ැ. ඒ අවසාථ්දශේ තමාතන් ඉන්ින දව joint venture වැඩ 
පිිබශවළ් සාා ද අපට ශ ෝජ දව් ඉිනරිප්ත කශළේ. ශේ ගුවන් 
ශතොටුශපොළ කදටව්ත විකුණලද  ැ ැ. AASL සාමාතදු මාතන්, Indian 

Airport Authority එකන් ඒකදඳේ් සාමාතදුමාත්  :ලද,- 

 

ගු ඩී. වී. චානක මහසතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔඳතුමමාතද කථද කර  ශකොට මාතමාත ඳද් ද කශළේ  ැ ැශන්. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශමාතොක්: point of Order එක  ුන් ඩී.වී. ්ද ක මාතන්ත්රීතුමමාතද? 
 

ගු ඩී. වී. චානක මහසතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ශේ ගුවන් ශතොටුපළ විවෘත කිරීශේ 
අවසා්ථදවට ඔඳතුමමාතදන්, වමාතත්රීපදල සිරිශසාේ  මාතැතිතුමමාතදන් සා ාදගි 

වුණද. ශ:ශ: දමාත එක ළඟ seats ශ:කක සිටිශේ. ඔඳතුමමාතද :ැන් 
කි  වද, ශමාතමාත වයදපෘති  කිසිමාත ඵල:දයී වයදපෘති ් ශ ොශවන් 
කි ලද. ඔඳතුමමාතන්ලද ශ:ශ: ද ඒ රජශේ හිටපු ප්ර්ද  ඇමාතතිවන් 

ශ:ශ:ශ ්. 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 ැ ැ,  ැ ැ. ඒක ඵල:දයී වයදපෘති ් ශ ොශවන් කි ලද අපි 
කිේශේ  ැ ැ. 

ගු ඩී. වී. චානක මහසතා 
(ைொண்புைிகு டி.வீ. சொனக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ඔඳතුමමාතන්ලද ශජයෂ්ඨ ඇමාතතිවන්  ැටි ට එ:ද එමාත අවසාථ්දවට 
සා ාදගි වුණද. 

 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එමාත වයදපෘති  කරශු    ශකොට අඩු පදඩු ශපනුණද. එමාත 

අඩු පදඩු මාතකලද ශ ොා වයදපෘති ් ඳවට ප්ත කරුන්  තමාතන් ශේ 
රජ  කටුතතුම කරන්ශන්. ඒ ි සාද, ඒකට අව ය සා ද කශ ් 
ලඳද ුන් න්, ඒ රශ ෝජ   ලඳදුන් න් අපි කටුතතුම 

කරන්ශන්. එශ මාත  ැතුමව ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ වි ද  කරලද 
:මාතන්  ශ ොශවන්ශන් අපි ශේ  :න්ශන්.  

ඒ වදශ මාත කිේවද, අපි එතැ  තිබුණු පුටු, ඳඩු ුේටු රින  
අරශු  ගි ද කි ලද.  ු්ත ඒ කිසි ශ: ් අරශු  ගිශේ  ැ ැ. 
අුමාතැතිතුමමාතද ගිහිල්ලද එතැ  වී ුඳඩද කර ශකොට, ඒකට මාතද්ත  
එකඟ වුශණ්  ැ ැ. ඒක ශව මාත ප්ර  ් ්. එමාත ගුවන් 
ශතොටුශපොළ රර්ෂද කර ුන් න් මාතට ඕ ෑ වුශණ්. එ  රර්ෂද 
කර ුැීමශේ වැඩ පිිබශවළ ුැ  තමාතන් මාතද කි න්ශන්. එතශකොට 
ඔඳතුමමාතන්ලද කි  වද, ශ්රී ලංකද ි : සා් පකෂශේ උප සාාදපති 
 ැටි ට මාතමාත ශේක විකුණන්    වද කි ලද. එශ මාත  ේ 
මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති ,  මාතහින්: රදජප්ෂ ජ දධිපතිතුමමාතද 
Port City එශ් අ්කර 011් අනූ මාත අවුන්දු ඳේ:කට 
ශ: ශකොට අපි වින්ේ් වුණද:? ෂැංග්රිලද එකට ඉඩේ ශ: ශකොට 
අපි වින්ේ් වුණද:? එශ මාත  ේ අපි එතුමමාතදට්ත ශ:ොසා් කි න්  
එපද ැ. මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඒ ි සාද ශමාතවැි  
ශේ පදල  සාටන් පදඨ ශ ොශවන් අපට අව ය. අපට ඕ ෑ ශේ 
airport  :ලද ුන් න්.  

:ැන් කි  වද ඉන්ින දශේ ගුවන්  ු:දව එ වද කි ලද. 
අමූලික ශඳොන්ශන්. අපි විශ ේෂශ න්මාත ශේක commercial airport 
එක් විතරන් කි ලද කිේවද.  ශේක ශවශළා airport එක් 
විතරන්. Perimeter security එක පවද අශප් Air Force එශකන් 
කරන්  ඕ ෑ. එහි security එකට සාේඳන්් ශවන්  කිසිමාත 
ඉන්ින දනුශවකුට පුළුවන්කමාත්  ැ ැ කි   මූලික ශකොන්ශේසි  
අපි :දලද තිශඳ වද. ඔඳතුමමාතන්ලදට වදශ මාත අපට්ත ශේ රට 
පිිබඳාව ර:ර ් තිශඳ වද. [ඳද් ද කිරීමාත්] එශ මාත හිතන්  
එපද. 

 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
Sir, I rise to a point of Order. 
ුන් ඇමාතතිතුමමාති , පැ ැිනලි කර ුැීමමාත් පමාතණන් මාතට අව ය. 

එතශකොට ශේ ප ත ශව සා් කරන්  ශව වද:? 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

මාතමාත එතැ ට එන් ේශකෝ. මාතමාත කි  කල් ඉන් . ඔඳතුමමාතද 

 ිනසි ශවන්  එපද. 
 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔඳතුමමාතද ඒ ුැ  පැ ැිනලි කරපු  ැති ි සාදන් මාතමාත අ න්ශන්. 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ප ත ශව සා් කරන්  අව ය  ේ ශව සා් කර වද. ඒක 
ප්ර  ් ්  ැ ැ.  අපි ශේ රශ ෝජ   ලඳද ුැීමමාත සාා ද කටුතතුම 
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කරලද, ශේ airport එක ශ ොා airport එක් ඳවට ප්ත කර වද. 

ඒක විකුණන්ශන්  ැ ැ. කදට: විකුණන්ශන්? අශප් රටට 
ඒකදඳේ් වයදපෘති -joint ventures- ශකොච්්ර එ වද:? ඇන්, අශප් 
රණ්ඩුව කදලශේ ඒකදඳේ් වයදපෘති තිබුශණ්  ැේ:? ඒ ි සාද 
"ශේක විකුණ වද, ශේක විකුණ වද" කි ලද ශඳොන්වට සාටන් 

පදඨ කි න්  එපද. ඒක සාේපූර්ණශ න්මාත වැරැිනන්. අශප් 
අව යතදව තිශඳන්ශන්, ශේක ශ ොා airport එක් ඳවට, ගුවන් 
 ද ද එ  airport එක් ඳවට ප්ත කරන් න්. 

මාතදතර සිට ශඳලිඅ්තත :්වද    දුේරි  මාතදර්ු  ඒ airport 
එක :්වද දීර්   කරන්  :ැ ටමාත්ත  කයතද අ්ය    පටන් 
ශු  තිශඳ වද. ඒ වදශ මාත අපි highway එක්ත ඒ  :්වද ශු  

ගි දට පසා්ශසාේ ශේ airport  එක වඩද්ත ක්රි ද්තමාතක airport  එක් 
ඳවට ප්තශව වද. මාතහින්: රදජප්ෂ ජ දධිපතිතුමමාතදශ  කදලශේ 
කරපු වයදපෘතිවලට අපි්ත සාේඳන්්න්. ඒ ි සාද අපට ඒවද වි ද  

කරන්  වුවමාත දව්  ැ ැ. අපට ඕ ෑ ශේ airport  එක  ්තිමාත්ත 
කරලද viable airport  එක් ඳවට, මාතගීන් එ  airport  එක් 
ඳවට, අ සා්  දත්රද එ  airport  එක් ඳවට ප්ත කිරීමාතටන්. ඒක 
තමාතන් අශප් අරුණ. අපි ශේ  joint venture  එකට එන්ශන් ශමාතො  

ශකොන්ශේසි මාතත: කි   කදරණද සාදකච්ඡද කර වද. ඒ විතර් 
ශ ොශවන්, මාතද අමාතදතයවර ද ව ශ න් ශපොශරොන්දු ශව වද, ඒ  
joint venture  එකට ඇතුමළ්ත ශවන්  ඉසා්සාර ශවලද, ඒ පිිබඳා 

පූර්ණ :ැනුව්ත කිරීමාත් ශේ පදර්ලිශේන්තුමවට කර වද කි ලද. එහි 
ඇතුමළ්ත ව  ශකොන්ශේසි ශමාතො වද:,  ඒ ඉන්  ශසාේවක න්ශ  
අන්තිවදසිකේ රර්ෂද කරන්ශන් ශකොශ ොමාත:, ශේ වයදපෘති ට 

අ දුත රශ ෝජ  ලඳද ුන්ශන් ශකොශ ොමාත:, ඒවද ශඳ:ද ුන්ශන් 
ශකොශ ොමාත: -සි  ට 71 -31 අනුපදත ට:-  අපි වයදපෘති  
ශ:න්ශන් ශමාතො  මිල ුණ කට: කි   කදරණද පිිබඳාව රජශේ 

ත්ශසාේන්කන්ශ  ත්ශසාේන්ව  ලඳදශු  ඉතදමාත 
පදර:ෘ යාදව කින් ුතතුමව ශේ කටුත්තත කිරීමාතට මාතද්ත මාතශ  
අමාතදතයදං ශේ සාෑමාත ශ: ද්ත කටුතතුම කර වද. ශේක මාතශ  ති  

 මරණ ් ශ ොශවන්. අමාතදතයවර ද ව ශ න් මාතට ති   මරණ ් 
ුන්  ඳැ ැ. කැිල ේ මාතණ්ඩල  ශේ කදරණ  පිිබඳාව මූලික 
ප්රතිප්තතිමාත   මරණ ් අරශු  තිශඳ වද. ශේ රජශේ ඉන්  
කවුන්්ත ඒකට වුකි න්  ඕ ෑ. එශ මාත තමාතන් රජ කට ඳැඳු දමාත 

ශවන්  ඕ ෑ. රජ  කර  කටුතතුමවලට අපි  වුකි න්   ඕ ෑ.   

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , මාතද ශේ කදරණ  ඉතද 
පැ ැිනලිවමාත කි න්  ඕ ෑ. විශේ  රශ ෝජ  ලඳද ුැීමමාත 

අපරද් ් ශ ොශවන්. විශේ  රශ ෝජ  ලඳද ුැීමශේදී අශප් රට 
රර්ෂද ව  රකදරශ න් අපි ඒ රශ ෝජ   ලඳදුත ුතතුමන්. ඒ 
කටුත්තත කිරීමාතට අපි ඳැඳිලද ඉන්  ඳව මාතද ප්රකද  කරන්  

කැමාතතින්. ශේ පිිබඳාව  මාතශ  ි ල්දරින් සාමාතඟ සාදකච්ඡද කරන්  
ඊශේ්ත ඉන්ින දනු කණ්ඩද මාත් රවද. ශේ ශව ශකොට සාදකච්ඡද 
වට තුම ් පැවැ්තවූවද. අපි සාෑමාත කදරණ ් පිිබඳාවමාත දීර්  

ව ශ න් සාදකච්ඡද කරලද, ශේ රශේ රර්ෂදවට කිසිමාත 
තර්ජ  ් ශවන්  ඉඩ ශ:න්ශන්  ැ ැ. ඉන්ින දනු රර්ෂක 
අං  ශ ෝ ශව ්ත කිසිශව් ති ද Air Traffic Controllersලද ව්ත  
ඒ අ ට  ශුශ න්   අපි ඉඩ ශ:න්ශන්  ැ ැ. ඒ කටුතතුම  

කරන්ශන්්ත අප විසින්මාතන්. ශේ විධි ට අපි ඉතද ුැඹුරින් කල්ප ද 
කරලද කටුතතුම කර වද. ශේ රශේ රර්ෂදව පිිබඳාව 
තුන් දන්ශසාේලදට විතර් ශ ොශවන්, අපට්ත වුකීමාත් 

තිශඳ වද. අපි්ත ශේ රට ශවනුශවන් වැඩකටුතතුම කරපු අ . 
ඔඳතුමමාතන්ලද හිතන්  එපද ඉන්ින දවට ඕ ෑ ඕ ෑ විධි ට අපි ශේ 
වයදපෘති ලඳද ශ: වද කි ලද. එශ මාත කි න්  එපද.  ඒ කථද 

ශේ පදල  සාටන් පදඨ ව ශ න් ශ ොාන්; ඒවද කරන් . අපි්ත 
විප්ෂශේ හිටි ද  ේ, කරන්ශන් ඒක තමාතන්.  අපි ඒක :න් වද. 
 ු්ත  ථදර්ථවදදී ශලසා ශේ රට    ඉිනරි ුමාත ට ඇන් ශමාතච්්ර 

ඳද්ද කරන්ශන්?  මාතමාත කිේවද, ශේ ශව ශකොට ිලලි   01්  අපි 
ශේ වයදපෘතිශ න් පදඩු ලඳලද තිශඳ  ඳව. ශේ පදඩුව අපි අවමාත 

කර ුන්  ඕ ෑ. ඉන්ින දනු සාමාතදුමාත සාමාතඟ අපි   joint venture  

එක්  ැදුවදට පසා්ශසාේ, ලදා ලඳ තුමන් අි වදර් ශ න්මාත ශේ 
පදඩුශවන් සි  ට 71් ඒ ශුොල්ලන් :රන්  ඕ ෑ. ඉතින් 
ඳලන් , ශමාතො තරේ සූ්ෂමාත විධි ට: අපි ශේ පදඩුව ඒ අ  උඩට 
:මාතන්ශන් කි ලද. ශේ විධිශේ ශ ොා business deal එක  ්:ැේමාතදමාත 

ඒකට්ත ශේ පදල  මාතඩ ු  වද.  ඒකට කමාත්  ැ ැ. ඒක ශේ 
රශේ ශේ පදල ශේ සා්වාදව  ශන්.  ු්ත මාතද කි න්  කැමාතැතින්, 

ශේ රශේ ගුවන් ුමාතන් කර්මාතදන්ත  ිනුතණු කරලද, ශේ රට ඉිනරි ට 

ශු   ෑශේ ඳලදශපොශරෝතතුමව ඇතිව ඉතදමාත සාේාදවශ න්   ශේ 
කටුත්තත කර  ඳව.  ඒ ි සාද ශේ කටුතතුම ුැ  අි සි ිල ් ඇති 
කර ුන් ට එපද. මාතද ශපොශරොන්දු වුණු පරිිනමාත ශේ පිිබඳාව ඇති 

කර ුනු ලඳ  ගිවිසුමාත අි වදර් ශ න්මාත පදර්ලිශේන්තුමවට 
ඉිනරිප්ත කරලද තමාතන්  ඒ කටුතතුම කරන්ශන් කි   ශපොශරොන්දුව 
ලඳදශ:මින් මාතශ  කථදව අවසාන් කර වද.  

මීළඟට, මාතශ  Deputy Minister අ: සා් ප්රකද  කරන්. [ඳද් ද 
කිරීමාත්] 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ුන් ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද, ඔඳතුමමාතද ශමාතො  කදරණ ් 
ුැ : කථද කරන්ශන්? [ඳද්ද කිරීමාත්] 

 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

:ැ ට අශප් මාතත  තිශඳන්ශන් අවුන්දු 41ක කදල සීමාතදව් 
කි ලද. ෂැන්ග්රි - ලද එක වදශ  අවුන්දු 99කට ශ ොශවන්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්, ු න් ඇමාතතිතුමමාතද. ුන් අශ ෝක අශබ්සිං  

ි ශ ෝජය අමාතදතයතුමමාතද. ඔඳතුමමාතදට වි දඩි 88ක කදල ් 
තිශඳ වද. 

 

[අ.ාද..7.3 ] 
 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා (ප්රවාහසන හසා සිවිල් ගුව්ද 

ව ේ්වා නිවයෝනය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசலவகள் பிரதி அலைச்சர்)  

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

මූලදසා දූපඪ ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ුන් ක ක ශ ේර්ත මාතන්ත්රීතුමමාතද 
විසින් ශු  එ  ල: ශ ෝජ දවමාත වැරිනන්. ශමාතොක:, එතුමමාතද කි ලද 
තිශඳන්ශන් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකිණීමාත් පිිබඳාව. 
එශ මාත විකිණීමාත් කව:දව්ත කරන්ශන්  ැ ැ. එතුමමාතදශ  
ශ ෝජ දවමාත වැරැින ඳව මාතමාත විශ ේෂශ න් ප්රකද  කර වද.  මාතමාත 
ක ුදටු ශව වද,  එතුමමාතන්ලද  වක මාතන්ත්රීවන්න් ි සාද 
එතුමමාතන්ලදට මාතතක  ැතිව ඇති, කලින් පැවැති  එතුමමාතන්ලදශ  
රණ්ඩුව තමාතන්  ෂැන්ග්රි - ලද ශ ෝටල ට  ඉඩමාත්  සින් ්කර 
විකිණුශේ.  ඒ විධි ට සින් ්කර ට ඉඩමාත් විකුණපු රණ්ඩුවක 
වර්තමාතද  මාතන්ත්රීවන්න් විධි ට ශමාතවැි  ශ ෝජ දව් ශු  ඒමාත 
පිිබඳාව මාතමාත ක ුදටු ශව වද. ඒ වදශ මාත Colombo Port City 
එශ් අ්කර 511් සින් ්කර ශ:න්  ි  මිතව තිබුණද. අපි 
කව:දව්ත එශ මාත කරන්ශන්  ැ ැ. විකිණීමාත් ශ ොශවන්,  ශේක 
 වුල් වයදපදර ්.   

2009දී ශේක රරේා කරලද, 2010 මාතදර්තුම මාතදසාශේ දී   Exim 

Bank එශකන් ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් මිලි   891් ණ  අරශු  

1583 1584 



පදර්ලිශේන්තුමව 

තිශඳ වද. පසුගි   0117 වසාශර් මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොශළේ 
මාතදසා ක ර:ද මාත  න්පි ල් ල්ෂ 65න්,  මූලදසා දූපඪ ුන් 
මාතන්ත්රීතුමමාති . මාතදසික වි :මාත න්පි ල් ල්ෂ 0,900න්.  මාතදසික 

අ:ද මාත න්පි ල් ල්ෂ 65න්;  මාතදසික වි :මාත න්පි ල් ල්ෂ 
2,900න්. ඒ අනුව අපි වසාරකට න්පි ල් ල්ෂ 87,000් ණ  
ශුවන් ට ඕ ෑ, න්පි ල් ශකෝටි 871්. ඉතින් ශකොශ ොමාත: ශේක 

කරන්ශන්? අපි :ැන් කටු ද ක ගුවන් ශතොටුශපොශළන් එ  
ර:ද ශමාතන් තමාතන් ශේක ශුවන්ශන්.  0185 ඉාන් 0131 ශව කේ 
අවුන්දු 85් ශේක ශුවන් ට ඕ ෑ, න්පි ල් ල්ෂ 87,000 

ුණශන්. ඉතින් රජ කට ශේක කරන්  පුළුවන්:? අපි  වුල් 
වයදපදර ් රරේා කරන්   ේින, :ැන් ශේ පිිබඳාව  කෑ 
ු  වද.  

 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ශේ ණ  ශුවලද ඔඳතුමමාතන්ලද කටු ද ක ගුවන් සාමාතදුශමාතන් 
අලදා ් ලඳ වද:? 

 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒක ශව මාත කථදව්. 
 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ඒක තමාතන්. ඕකමාත තමාතන් වරද ට්ත වුශණ්. 
 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒක ශව මාත කථදව්. කටු ද ක ගුවන් ශතොටුශපොිබන් අපි 

රජ ට්ත ු:ල් ශ: වද. අපි ඒක ලදා ලඳ  ර ත  ් ඳවට ප්ත 
කරලද තිශඳ වද. පසුගි  වසාර 31 තිසා්ශසාේමාත කටු ද ක ගුවන් 
ශතොටුශපොශළේ ්දව  පථ  අදේතවැඩි ද කරලද තිබුශණ්  ැ ැ, 
අශප් රණ්ඩුව රවදට පසුව, අශප් ුන් ඇමාතතිතුමමාතද මූලික ශවලද ඒ 

කටුත්තත අවසාන් කළද. පසුගි  රජ  ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් 
මිලි    1කින් කරන් ට ි  මිතව තිබුණු එක අපි  ඇශමාතරිකදනු 
ශඩොලර් මිලි   49කින් කළද. එමාත ගුවන් ශතොටුශපොළ ලදා ලඳ  

ි සාද තමාතන් අපට ශේක ශුවන් ට පුළුවන් ශවලද තිශඳන්ශන්. 
එමාත ි සාද අපි කිසිශසාේ්තමාත මාත්තතතල ගුවන් ශතොටුශපොළ 
විකුණන්ශන්  ැ ැ, අපි ඒ  ර ද  වුල් වයදපදර ් කර වද. ුන් 

ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද වදශ  අපි ශේක ප්තතරවල :ැේමාතද; website 
එශ් :ැේමාතද. අපිට ශේ සාා ද ඉල්දෙේකන්වන් 16 ශ:ශ කු 
ඉිනරිප්ත වුණද. අශප් ත්ශසාේන්ශවන් පිට සාත ්ව්ත අපි අඩු 

කරන්ශන්  ැ ැ. රජ ට ත්ශසාේන්ව් තිශඳ වද, ඒ 
ත්ශසාේන්ශවන් සි  ට 71් සා  සි  ට 31් ව ශ න් 
ලැශඳ වද. ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද වදශ  ශේක පදඩු ලැබුව්ත එමාත 
පදඩුව ඒශුොල්ලන් :ර වද. ශේක අපට කරන්  පුළුවන්:? 

මාතදසා කට න්පි ල් ල්ෂ 65ක ර:ද මාත්  ේඳ ශවලද, මාතදසා කට 
න්පි ල් ල්ෂ 0,900් වි :ේ කරලද, අවුන්ේ:කට න්පි ල් ල්ෂ 
17,000්  ණ  ශුවන්ශන් ශකොශ ොමාත:? ශේක තව තව්ත ශේ 

විධි ට  න්  ගි දමාත ශකොපමාතණ පදඩුව් සිේ් ශව වද:? එමාත 
ි සාද ශේක ලදා ලඳ  ගුවන් ශතොටුශපොළ් ඳවට ප්ත කරන් ට 
ඕ ෑ. එශ මාත කශළෝත පමාතණන් ශේ රශේ රර්ිකක ට  ේකිසි 

ර:ද මාත් ලැශඳන්ශන්; රර්ිකක  ඉ ළට  න්ශන්. මාතමාත ුන් 
ඇමාතතිතුමමාතද සාමාතඟ විශ ේෂශ න්මාත සාදකච්ඡද කරමින් සිටි වද, ඒ 
ප්රශේ ශ න් විශේ වලට     අශප් ශ්රී ලදංකික න් එමාත ගුවන් 

ශතොටුශපොළ  ර ද විශේ වලට  ැවීශේ වැඩ පිිබශවළ් ුැ .  

:ැන් ශේ සාාදශේදී ඔඳතුමමාතද කිේවද,  ශව ්ත රටවල ගුවන් 

 ද ද අශප් ගුවන් සීමාතදව  ර ද පි දසාර කිරීමාත ි සාද එමාත ගුවන් 
ශතොටුශපොළට ර:ද මාත් ලැශඳ වද කි ලද.  එමාත ි සාද  ඒ, ගුවන් 
ශතොටුශපොළට ර:ද මාත් ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. අශප් රශේ භූමි 
ප්රමාතදණ  වදශ  විසි ගුණ ් තිශඳ වද අපට අ ්ත ගුවන් සීමාතදව. 

ශේ ගුවන් සීමාතදව තුමළ පි දසාර කර  ගුවන්  ද දවලින් සිවිල් 
ගුවන් ශසාේවද අධිකදරි ට ර:ද මාත් ලැශඳ වද.  ගුවන් 
ශතොටුශපොළට ලැශඳන්ශන්  ැ ැ. සිවිල් ගුවන් ශසාේවද අධිකදරි ට 

ශේ ගුවන් සීමාතදව තුමළ, වර්ු කිශලෝමීටර් 65,000 ඒවද 01් තුමළ 
පි දසාර කර  ගුවන්  ද දවලින් ර:ද මාත් ලැශඳ වද. [ඳද්ද 
කිරීමාත්] ශපොේඩ් ඉන් .  සි  ට 71 සා  සි  ට 31 ඒකට 

ඳලපදන්ශන්  ැ ැ. සිවිල් ගුවන් ශසාේවද අධිකදරි ට ලැශඳන්ශන්. 
ශේක්ත සාමාතඟ ඒකට සාේඳන්් ්  ැ ැ. ඒ    ගුවන් 
 ද දවකින් :ැ ට ශුවන්ශන් ඇශමාතරිකදනු ශඩොලර් 051න්. 

:වසාකට ගුවන්  ද ද 011් පමාතණ   වද. අපි :ැන් වැඩ 
පිිබශවළ් සාකසා් කරලද තිශඳ වද, එමාත ගුවන්  ද  ් අශප් 
ගුවන් සීමාතදවට ඇතුමළු වුණදමාත ඒක එිබ ට    කදල , ගුවන් 
 ද ශේ ඳර සා  මාතඟීන් ප්රමාතදණ  අනුව ු:ල් අ  කරන් ට. 

එවැි  වැඩ පිිබශවළ් අපි සාකසා් කරමින්   වද.  

 
ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

සිවිල් ගුවන් ශසාේවද අධිකදරි ට තමාතන් ඒ ු :ල ලැශඳන්ශන්.  

 ු්ත අපි කි   කදරණ  වන්ශන්, ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ 

ශමාතතැ  තිබුණු ි සාද ශන් ඒක ලැශඳන්ශන්. 

 
ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 ැ ැ,  ැ ැ. ගුවන් ශතොටුශපොළ එතැ  තිශඳ  ි සාද 
ශ ොශවන්. 

 

ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 ැති ශවන්ශන් ශකොශ ොමාත:? 

 
ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔ  ගුවන් ශතොටුශපොළට ඒක සාේඳන්් ්  ැ ැ. 

 
ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ශමාතොක:, :ැන් කටු ද ක ගුවන් ශතොටුශපොළට A380 ගුවන් 
 ද ද ඳසාස්ාන්  පුළුවන්. ඒ ි සාද ඒශකන් ඳලපෑමාත් ශවන්ශන් 
 ැ ැ.  

 
ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාතද, ඔඳතුමමාතද වැරැින අර්ථකථ  ් ශ:න්ශන්. ඒ 

ගුවන් ශතොටුශපොළ තිබුණ්ත  ැත්ත, අශප් ගුවන් සීමාතදශවන්    
ගුවන්  ද දවලින් අපට ු:ල් ලැශඳ වද. ඒ, ගුවන් ශතොටුශපොළට 
කි ලද එක්  ැ ැ. ඒ, ගුවන් ශතොටුශපොළට වැඩිශ න් ගුවන් 

 ද ද රශවෝත, අපට ඒ එ  ගුවන්  ද දවලින් ු:ල් ලැශඳ වද 
ශන්. එතශකොට ර:ද මාත වැඩි ශව වද.  

1585 1586 

[ුන් අශ ෝ් අශබ්සිං  මාත තද] 
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ගු කනක වහසේරත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு கனக மஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ විකල්ප ගුවන් ශතොටුශපොළ් 
 ැටි ට ාදවිතද කර වද.  කටු ද ක ගුවන් ශතොටුශපොළ් 
තිශඳ  එක ශව මාත ශ: ්. කටු ද කට විකල්ප  තමාතන් මාත්තතල 

ගුවන් ශතොටුශපොළ. එශ මාත  ැ්ත ේ ගුවන්  ද ද  න්ශන් 
ිනල්ලිවලට, එශ මාත්ත  ැ්ත ේ කරච්චිවලට. ඒක ි සාද ශේ ගුවන් 
ශතොටුශපොළ විකල්ප ගුවන් ශතොටුශපොළ්  ැටි ට ාදවිත කිරීමාත 

ශවනුශවන් ු:ල් ලැශඳ වද.  

 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශේ ගුවන් ශතොටුශපොළ ජ දකීර්ණ ගුවන් ශතොටුශපොළ් ඳවට 
ප්ත වුණදමාත ගුවන්  ද ද එේදී අපට ලැශඳ  ර:ද ේ වැඩි ශව වද.  
ශමාතොක:, ගුවන්  ද ද එේදී අශප් ගුවන් සීමාතදශේ ශන් එන්ශන්. ඒ 

ි සාද ර:ද ේ වැඩි ශව වද. අපට අව ය ශවලද තිශඳන්ශන් 
රශ ෝජකශ ් සාමාතඟ එකතුම ශවලද  වුල් වයදපදර ් තුමිබන්, 

පදඩු ලඳ  ගුවන් ර ත   ලදා ලඳ  ගුවන් ර ත  ් ඳවට 

ප්ත කර, ඒ ර ත ශ න් ශේ රටට ප්රතිලදා ලඳද ශ:න් න්. 
එශ මාත  ැතිව කිසිශසාේ්තමාත විකිණීමාත් ශ ොශවන් කරන්ශන්. ඒ ඳව 
මාතමාත වුකීශමාතන් කි  වද. ඒ වදශ මාත, ශේ සාේඳන්්ශ න් ඊශේ 

සාදකච්ඡදව් තිබුණද. ඒ සාදකච්ඡදවලින්  ේ  ේ  මන්දුවලට 
ඇවිල්ලද තිශඳ වද. ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද වදශ  ඉිනරිශේ දී්ත ශේ 
සාේඳන්්ව සාදකච්ඡද පව්තවද  කැිල ේ මාතණ්ඩල ට ශ ෝජ ද 

ඉිනරිප්ත කර අනුමාතැති  ලැබුණදට පසුව  පදර්ලිශේන්තුමවට ඉිනරිප්ත 
කර වද. පදර්ලිශේන්තුමව්ත :ැනුව්ත කරලද ශේ ගිවිසුේ අ්තසාන් 
කරන්  අපි ඳලදශපොශරෝතතුම ශව වද. අපි කිසිමාත විධි කට ශමාත  
විකිණීමාත් කරන්ශන්  ැ ැ. -[ඳද්ද කිරීමාත්]- කි න් , 

මාතන්ත්රීතුමමාතද.  
 

ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතන්ලද ඉන්ින දනු සාමාතදුමාතකට,-[ඳද් ද 

කිරීමාත්]-  
 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාතද කිේවද වදශ  අපි ඒ සාේඳන්්ශ න් ප්තතරවල 
:ැන්වීේ :ැේමාතද. ඉන්ින දශේ ශ ෝජ දව් විතරන් අපට  ුන්  

පුළුවන් වුශණ්. අශ ් සාෑමාත ශ ෝජ දව්මාත අපි ඳලදශපොශරෝතතුම 
ශවච්් ත්ත්තව ට ඇවිල්ලද තිබුශණ්  ැ ැ. ශව  ශව  
රටවල්වලිනු්ත ශ ෝජ ද රවද.  ු්ත, ඉන්ින දශේ ශ ෝජ දව 

විතරන් සාදකච්ඡද කරන්  පුළුවන් ශ ෝජ දවකට  රි තිබුශණ්. ඒ 
ි සාද තමාතන් අපි ඉන්ින දව්ත එ්ක සාදකච්ඡද කශළේ. -[ඳද්ද 
කිරීමාත්]- චී  රජශ නු්ත ඇවිල්ලද තිශඳ වද. විශ ේෂශ න්මාත 

ඉන්ින දශේ ශ ෝජ ද විතරන් අපට සාදකච්ඡද කරන්  පුළුවන් 
වුශණ්.-[ඳද්ද කිරීමාත්]-  

 

ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔඳතුමමාතන්ලද ශව ්ත රටවල්වලට්ත 

ශ ෝජ ද ඉිනරිප්ත කරන්  අවසාථ්දව දුන් ද:? 
 

ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔේ. ප්තතශර්ට :ැේමාතද, website එකට :ැේමාතද. :ැන් ඒ 
කදලසීමාතදව ඉවරන්.  

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

කැිල ේ  මන්දුව අනුව අපි Expression of Interest ුළු 
ශලෝශකන්මාත කැශාේවද. එතැ දී ුළු ශලෝකශ න්මාත parties 6් 

Expressions of Interest එේවද. ඒ අ  කිේශේ, MRO එක් 

 :න් ; flying school එක් :දන්  වදශ  ශපොඩි ශපොඩි 
ශ ෝජ ද විතරන්. ශේ වදශ  වි දල ශ ෝජ දව් රශේ  ැ ැ. ඒ 
ි සාන් අපි ශේ ශ ෝජ දව පිිබු්තශ්ත.  

 

 
ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ශේය   වයවසාද ක න් කවුන්ව්ත ශේකට 
ඉිනරිප්ත වුශණ්  ැේ:? 

 

 
ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ශේය   වයවසාද ක න් ඉිනරිප්ත වුණද,  flying school වශ  
එක්  :න් . 

 

 
ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ුන් ඇමාතතිතුමමාති , ඔවුන්ට ඒ අවසාථ්දව ශ:න්ශන්  ැ්තශ්ත 
ඇන්? 

 

 
ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඒ අ  ඔ්ශකෝටමාත ශපොඩි ශපොඩි වැඩවලට අවසාථ්දව 

ලැශඳ වද.  
 
 

ගු කංචන විවජ්ව ේ්කර මහසතා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விமஜமசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ශේය   වයවසාද ක න් කීප ශ:ශ ් එකතුම කරශු  ශේ ශේ 
කරන්  ඳැරි :? 

 
 

ගු නිමල් සිරිපාල ා  සිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එශ මාත  ේ, ඔඳතුමමාතදට වයවසාද ක න් කීප ශ:ශ ් එකතුම 

කරශු  proposal එක් ශ:න්  තිබුණද ශන්. 
 

 
ගු අවශ්ෝක් අවේසිංහස මහසතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ුන් මාතන්ත්රීතුමමාති , ඒ ශ ෝජ දවල flying school :දන්  වදශ  

ශපොඩි ශපොඩි ශ ෝජ ද රවද මිසා්, ශේක සාංවර්්   කරන්  
ශේ වදශ  :ැවැන්ත ශ ෝජ ද රශේ  ැ ැ. අපි ඒකන් කිේශේ. ශේ 
ගුවන් ශතොටුශපොළ  :න්  ගි  ු:ලට්ත වඩද වැඩි ු:ල් 

ශේශකන් ලැශඳ  සි  ට 71න් ලැශඳ වද. විශ ේෂශ න්මාත ශේ 
රටට අහිතකර ශ ෝජ ද අපි කරන්ශන්  ැ ැ. අපි ශේ පිිබඳාව 

1587 1588 



පදර්ලිශේන්තුමව 

කැිල ේ මාතණ්ඩල  :ැනුව්ත කර වද; රශේ ජ තදව :ැනුව්ත 
කර වද. ඔඳතුමමාතන්ලද වශ  අපි අශප් රශේ ඉඩේ සින් ්කරව 
විකුණන්ශන්  ැ ැ. අශප් රශේ ඉඩේ සින් ්කරව විකුණපු 

රණ්ඩුවක සාදමාතදජික න් ශේ ු ැ  කීමාත පිිබඳාව මාතමාත ඉතද ක ුදටු 
ශව වද. -[ඳද්ද කිරීමාත්]- ුන් ඇමාතතිතුමමාතද ඒ ශවලදශේ එමාත සිේධි  
ුැ  කිේවද ශන්. අශප් රජ  කිසිශසාේ්තමාත විකිණීමාත් කරන්ශන් 

 ැ ැ. අපි කරන්ශන් ශේක  වුල් වයදපදර ්. අලදා ලඳ  
මාත්තතල ගුවන් ශතොටුශපොළ ලදා ලඳ  ත්ත්තව ් ඳවට ප්ත 
කරලද, ශේ රශේ රර්ිකක  ඉ ළ  ැංවීශේ වැඩ පිිබශවළ  ්තමාතන් 

අපි කරන්ශන්. ඒ ි සාද ඔඳතුමමාතද ශමාතවැි  ශ ෝජ දව් ශු  ඒමාත 
පිිබඳාව විශ ේෂශ න්මාත මාතමාත ක ුදටු ශව වද. ශඳොශ ොමාත සා්තුමතින්. 

එකල්හි වේලාව අ.භා. 7.30 පසු කර ිනබුවණ්ද මූලා්නාරූඪ 
ගු ම්දත්රීුරමා විසි්ද ප්රශ්පනය වනොවිම්ා පාර්ලිවම්්දුරව කල් තබන 
ලීප. 

පාර්ලිවම්්දුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 7.47  2018  ජුලි ම් 06 

වන  සිකුරාා ා පූ.භා. 10.00 වන වතක් කල් ගිව ය. 
 

அப்தபொழுது மநரம் பி.ப. 7.30 ைைிக்குப் பிந்திவிட்டலையொல் 

ைொண்புைிகு தலலலைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைமலமய பொரொளுைன்றத்லத ஒத்திலவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 7.47க்கு பொரொளுைன்றம், 2018 யூலல 06, 

தவள்ளிக்கிழலை மு.ப. 10.00 ைைி வலர ஒத்திலவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 7.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 7.47 p.m. until 10.00 a.m. on 
Friday, 6th July, 2018.  

1589 1590 

[ුන් අශ ෝ් අශබ්සිං  මාත තද] 



 

්ැ.යු. 
 
ශමාතමාත වදර්තදශේ අවසාද  ුද්රණ  සාා ද ස්ාවකී  ි වැරින කළ ුතතුම තැන් :්වනු රිසි මාතන්ත්රීන් මින් පිටපත් ශු  ි වැරින කළ ුතතුම 

රකදර  එහි පැ ැිනලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශ:සාති ් ශ ොඉ්මාතවද හසැ්ද්ාඩ් සාංස්ාකදරක ශවත ලැශඳ  ශසාේ එවි  ුතතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிலழ திருத்தங்கலளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதலனப் பிலழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிலடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

වකොළඹ 5, වපොල්වහසේ්දවගොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 ා රන ්පථානවයහි ිළහිටි 

රනව  ප්රවෘත්ින වා පාර්තවම්්දුරවේ ිළහිටි රනව  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වය්ද  
මිල ීප ගත හසැක. 

 

වමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩවිවය්ද  
බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்லகயின் பிரதிகலள  

இல. 163, கிருலப்பலன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அலைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திலைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்லகலய www.parliament.lk எனும் இலையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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