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පූ.ාා. 10.30  පා්තලිපම්න්ුරව රැ ථ් විය.   

කාානායකුරම ා [ගු කු ජයසූරිය ම හාා]  

මූලා්නාරූඪ විය. 

ெொரொளுைன்றம் மு.ெ. 10.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

செொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய]  

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

in the Chair. 

 

 

 

ආණ්ඩුක්රම  වයව්ථාා ්ාාප  වා්තාාව 
அரசியலமைப்புப் பெரமவயின் அறிக்மக  
REPORT OF THE CONSTITUTIONAL COUNCIL  

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී  ලිංරා  රජාතාන්්රිර සමාජවා ජ ජනරජශේ ආඩුක්රම 

වයවස්ාාශේ 1උඋ (උ  වයවස්ාාව රරාරව  ජනාධිපතිවරයා ශවත 

ඉදිරිපේ රරන ලද ආඩුක්රම වයවස්ාා සවාශේ පළමුවැනි 

වාර්තාව මම ඉදිරිපේ රරමි. 

 
විගණකාධිපතිවරයාපේ වා්තාාව 

கணக்கொய்வொளர் அதிெதியினது அறிக்மக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලිංරා රජාතාන්්රිර සමාජවා ජ ජනරජශේ ආඩුක්රම 

වයවස්ාාශේ උ41()  වයවස්ාාව රරාරව - 

· 2014 මුදල් වර්ෂය සකහා විගණරාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
හයවැනි රාඩුඩශේ XXIV හා XXV ශරොටස;් 

· 2016 මුදල් වර්ෂය සකහා විගණරාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
පළමුවැනි රාඩුඩශේ XXVIII හා සේවැනි රාඩුඩශේ IX 
ශරොටස; සහ 

· 2017 මුදල් වර්ෂය සකහා විගණරාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ 
පළමුවැනි රාඩුඩශේ V, VI හා VII ශරොටස ් පසව්ැනි 
රාඩුඩශේ I හා II ශරොටස ්සහ දසවැනි රාඩුඩශේ XXV, 
XXVI හා XXX ශරොටස ්මම ඉදිරිපේ රරමි. 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා (රාජය වයව්ාය  කන්ද 

උඩර  උුම ය ්හ ම හනුවර ්ංව්තධාන අම ාායුරම ා ්හ 

පා්තලිපම්න්ුරප  ්ාානායකුරම ා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - அரச ததொழில்முயற்சிகள், 

ைமலநொட்டு ைரபுொிமைகள் ைற்றும் கண்டி அெிவிருத்தி 

அமைச்சரும் ெொரொளுைன்றச் சமெ முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ගරු රාානායරතුමනි  “එකී වාර්තා මුද්රණය රළ ුතතුය”යි   

මා ශයෝජනා රරනා රරමි. 
 
ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වා්තාාව මුද්රණය ක  ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලදී. 
அறிக்மக அச்சிடப்ெடக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
 

ලිපි පල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම  
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ெத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා (ඉඩම් ්හ 

පා්තලිපම්න්ුර ප්රති්ං ථ්කරණ අම ාායුරම ා හා ආණ්ඩු 

පා්තශ්ථවපේ ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරම ා)  
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க - கொணி ைற்றும் 

ெொரொளுைன்ற ைறுசீரமைப்பு அமைச்சரும் அரசொங்கக் 

கட்சியின் முதற்பகொலொசொனும்) 

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

ගරු රාානායරතුමනි  ගරු අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර 

රතිපේති  ආර්ිකර රටුතතු  නැවත පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන  

උතුරු පළාේ සිංවර්ධන  වෘේතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන 

සහ ශයෞවන රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම   01උ4 වර්ෂය 

සකහා රණවිරු ශසේවා අධිරාරිශේ වාර්ෂිර වාර්තාව මම ඉදිරිපේ 

රරමි.  

එම වාර්තාව ජාතිර ආරක්ෂාව පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ 

රාරර සවාව ශවත ශයොමු රළ ුතතුයැයි  ශයෝජනා රරමි.     
 
ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
 

රජපේ මුදල් පිළිබඳ කාරක ්ාාප  වා්තාාව  
அரசொங்க நிதி ெற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු රාානායරතුමනි  රජශේ මුදල් පිබඳබක රාරර සවාව 

ශවත ශයොමු රරන ලද  

(i) 1989 අිංර උ3 දරන නිෂප්ාදන බදු (විශ ේෂ විධිවිධාන  
පනත යටශේ නියම; 

(ii) 2007 අිංර 18 දරන විශ ේෂ ශවළක වාඩුඩ බදු පනත 
යටශේ නියම; 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

(iii) ශර්ගු ආඥා පනත යටශේ නියමය; 

(iv) සුරාබදු ආඥා පනත යටශේ නිශේදනය; සහ 

(v) 2002 අිංර උ1 දරන එරතු රළ අගය මත බදු පනත යටශේ 
නිශේදන 

 

ස් බන්ධශයන් වූ එකී රාරර සවාශේ වාර්තාව රජශේ මුදල් 

පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපතිතුමා ශවුවශවන් මම ඉදිරිපේ 

රරමි.  
 

්ාාපම්්ය ම ා තිබිය ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක ්ාා වා්තාා 
 துமறசொர் பைற்ெொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගු ඒ. ඒ. විපේුරංග ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஏ.ஏ. விபஜதுங்க) 

(The Hon. A. A. Wijethunga) 

ගරු රාානායරතුමනි  ශසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය  

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාශේ 

සවාපතිතුමා ශවුවශවන් මම  ශසෞඛ්ය සහ මානව සුබසාධනය  

සමාජ සවිබලගැන්වීම පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාව 

ශවත ශයොමු රරන ලද  “01උ1 අිංර 33 දරන ඉදිකිරී්  රර්මාන්ත 

සිංවර්ධන පනත යටශේ නිශයෝග” ස් බන්ධශයන් වූ එකී රාරර 

සවාශේ වාර්තාව  ඉදිරිපේ රරමි. 
 
්ාාපම්්ය ම ා තිබිය ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
ගු ්න්දිත් ්ම රසිංහ ම හාා  
(ைொண்புைிகு சந்தித் சைரசிங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගරු රාානායරතුමනි  තිරසර සිංවර්ධන සහ පරිසර හා 

ස්වාවාවිර ස් පේ පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාශේ 

සවාපතිතුමිය ශවුවශවන් මම   තිරසර සිංවර්ධන සහ පරිසර හා 

ස්වාවාවිර ස් පේ පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාව ශවත 

ශයොමු රරන ලද  “උ98උ අිංර 47 දරන ශවරළ සිංරක්ෂණ සහ 

ශවරළ ස් පේ රළමනාරරණ පනශේ උ0(උ  වගන්තිය යටශේ 

සරස් රරන ලද  ශ්රී  ලිංරා ශවරළ  රලාප සහ ශවරළ ස් පේ 

රළමනාරරණ සැලැස්ම-01උ8” ස් බන්ධශයන් වූ එකී රාරර 

සවාශේ වාර්තාව  ඉදිරිපේ රරමි. 
 
්ාාපම්්ය ම ා තිබිය ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු රාානායරතුමනි  ආර්ිකර සිංවර්ධන පිබඳබක ආිංශිර 

අධීක්ෂණ රාරර සවාශේ සවාපතිතුමා ශවුවශවන් මම  ආර්ිකර 

සිංවර්ධන පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාව ශවත ශයොමු 

රරන ලද   

(i) 1979 අිංර 11 දරන අපනයන සිංවර්ධන පනශේ උ1(0  
වගන්තිය යටශේ නිශයෝගය; 

(ii) 1979 අිංර 11 දරන අපනයන සිංවර්ධන පනශේ උ1(උ  
වගන්තිය යටශේ නිශයෝගය; 

(iii) 2017 වර්ෂය සකහා ආනයන සහ අපනයන පාලන 
ශදපාර්තශ් න්තුශේ රාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ 

(iv) 01උ7 වර්ෂය සකහා වාණිජ ශදපාර්තශ් න්තුශේ රාර්ය 
සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂිර ගිණු්  

ස් බන්ධශයන් වූ එකී රාරර සවාශේ වාර්තාව ඉදිරිපේ රරමි. 
 
්ාාපම්්ය ම ා තිබිය ුතුරයි  ියපයෝග කරන ලදී. 
செொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
පපත්්ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගු ව්න්ා අලුවිහාප්ත ම හාා (කෘෂික්තම   වාරිම ා්තග ්හ 

ග්රාමීය ය ආ්තක ක ක ුතුර රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொபர-கைத்ததொழில், நீர்ப்ெொசனம் 

ைற்றும் கிரொைியப்  தெொருளொதொர இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture,  Irrigation and Rural Economic Affairs)  

ගරු රාානායරතුමනි  දඹුල්ල  රඩුඩලම  ඇරෑවුල හන්දිය  

අිංර 01 දරන ස්ාානශයහි පදිිංි  පී.ජී.   ශසෝමාවති මහේමියශගන් 

ලැබුණු ශපේසමක් මම පිබඳගන්වමි.  

 
ගු  සිරිනාල් ද පම ල් ම හාා 
(ைொண்புைிகு சிறினொல் டி தைல்) 

(The Hon. Sirinal de Mel 

ගරු රාානායරතුමනි  රැලණිය  ශවදමුල්ල  ශ්රී ශබෝධිග්රාම 

පටුමඟ  අිංර 491/80 දරන ස්ාානශයහි පදිිංි  බී.ඒ.ජී. ශපශර්රා 

මහතාශගන් ලැබුණු ශපේසමක් මම පිබඳගන්වමි.  

 
ගු ුරෂාර ඉඳුියල් අම රප ේ්න ම හාා 
(ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் அைரபசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු රාානායරතුමනි  කුලියාපිටිය රලාප අධයාපන 

රාර්යාලශේ ශසේවය රරන ශක්.එ් .එස්.ශක්. රරුණානායර 

මහේමියශගන් ලැබුණු ශපේසමක් මම පිබඳගන්වමි. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ ශහේරේ මැතිතුමා - [සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

 
 ඉදිරිපත් කරන ලද පපත්්ම් ම හජන පපත්්ම් පිළිබඳ කාරක 

්ාාව  පැවරිය ුතුර යි  ියපයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்ெிக்கப்ெட்ட ைனுக்கமளப் தெொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ප්රශ්ථනවල  වාිකක පිළිුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ - 1/'උ8 - (උ   ගරු ශහේෂා විතානාශේ මහතා - 
[සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

ර ්න අිංර 0 - )7/'උ8 - (උ   ගරු දයාසරි ජයශසේරර මහතා - 
[සවා ගර්වය තුළ නැත.]  

ර ්න අිංර 3 - උඋ)/'උ8 - (උ   ගරු චමින්ද විශේසරි මහතා - 
[සවා ගර්වය තුළ නැත.]  

ර ්න අිංර 1 - 0උ4/'උ8 - (උ   ගරු (වවදය  නලින්ද ජයතිස්ස 

- [සවා ගර්වය තුළ නැත.]  

ර ්න අිංර 4 - 03)/'උ8 - (උ   ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශේරේන 

මහේමිය. 

 
ගු පරෝහිණී කුම ාරි විපේරත්න ම හත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி குைொொி விபஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගරු රාානායරතුමනි  මා එම ර ්නය අහනවා.  

 
එ්ථ. සී. බී. ප්පනවිරත්න ම හාා   වන්දි  
திரு. எஸ்.சீ.பீ. தசனவிரத்ன : நஷ்டஈடு 
MR. S.C.B SENEVIRATHNA: COMPENSATION 

 
236/’උ8 

 

5.  ගු පරෝහිණී කුම ාරි විපේරත්න ම හත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி குைொொி விபஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

නිවාස  ඉදිකිරී්  සහ සිංස්රෘතිර රටුතතු අමාතයතුමාශගන් 

ඇසූ ර ්නය - (උ : 

(අ  (i) එස.් සී. බී. ශසශනවිරේන මහතා (ුනද්ගලිර  ලිපි 
 ශගොුව අිංර 3/0/3/3/උ/උ8/ -උඋ ශවළුම  ජාතිර 
නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ ශසේවශයන් ඉවේ වූ 
දිනය රවශර්ද; 

 (ii) රැකියාශවන් ඉවේවන විට ඔහු දැරූ තනතුර 
රවශර්ද; 

 (iii) ශසශනවිරේන මහතා සව්කීය අයිතිවාසර්  
රඩවීම පිබඳබකව ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන 
අධිරාරියට එශරහිව ශ්රී ලිංරා මානව හිමිර්  
ශරොමිෂන් සවාවට පැමිණිලි රර තිශේද; 

 (iv) එශසේ න්   එම දිනය රවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ  (i) එකී පබඳගැනීම පිබඳබක පැමිණිල්ල  එම පැමිණිල්ල 
ස් බන්ධශයන් මානව හිමිර්  ශරොමිසශ්  
නිරීක්ෂණ සහ නිකුේ රළ නිශයෝගය සවාගත 
රරන්ශන්ද; 

 (ii) ඔහුට ලබාදුන් සහන සහ එම සහන ලැබුණු දිනය 
රවශර්ද; 

 (iii) ඔහුට වන්දි මුදල් පිරිනමා තිශේද; 

 යන්නේ එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනොඑශසේ න්   ඒ මන්ද? 

வீடமைப்பு, நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

அமைச்சமரக் பகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  திரு. எஸ்.சீ.பீ. தசனவிரத்ன (தெயர்வழிப் 

ெதிவுக்பகொப்பு இலக்கம் 3/2/3/3/1/18/-ததொகுதி 

11) பதசிய வீடமைப்பு அெிவிருத்தி 

அதிகொரசமெயின் பசமவயிலிருந்து நீங்கிய 

திகதி யொது; 

 (ii)  ததொழிலிலிருந்து நீங்கும்பெொது அவர் வகித்த 

ெதவி யொது; 

 (iii)  திரு. தசனவிரத்ன தனது உொிமைகள் 

ைீறப்ெட்டமை ததொடர்ெில் பதசிய வீடமைப்பு  

அெிவிருத்தி அதிகொரசமெக்கு எதிரொக இலங்மக 

ைனித உொிமைகள் ஆமணக்குழுவுக்கு 

முமறப்ெொடு தசய்துள்ளொரொ; 

 (iv)  ஆதைனில், அத்திகதி யொது; 

 என்ெமத அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i)  பைற்குறிப்ெிட்ட ெழிவொங்கல் ததொடர்ெிலொன 

முமறப்ெொடு, பைற்ெடி முமறப்ெொடு ததொடர்ெில் 

ைனித உொிமைகள் ஆமணக்குழுவின் 

அவதொனிப்புகள் ைற்றும் வழங்கப்ெட்ட 

கட்டமள ஆகியவற்மற சமெயில் சைர்ப்ெிப் 

ெொரொ; 

 (ii)  இவருக்கு வழங்கப்ெட்ட நிவொரணங்கள் ைற்றும் 

பைற்ெடி நிவொரணங்கள் கிமடக்கப்தெற்ற திகதி  

யொது; 

 (iii)  இவருக்கு நஷ்டஈட்டுத் ததொமக வழங்கப் 

ெட்டுள்ளதொ; 

 என்ெமதயும் அவர் இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Housing, Construction and 
Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the date on which Mr. S.C.B. Senevirathna 
(Personal File No.3/2/3/3/1/18 -Volume II) 
left the service of the National Housing 
Development Authority;  

 (ii) the post he held at the time of leaving his 
job; 

 (iii) whether Mr. Senevirathna has complained 
to the Human Rights Commission of Sri 
Lanka against the National Housing 
Development Authority regarding violation 
of his rights; and  

 (iv) if so, on what date he did so? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether he will table the complaint against 
the said victimization, observations by the 
Human Rights Commission of Sri Lanka 
regarding the complaint concerned and the 
order issued in this regard;  

 (ii) the reliefs granted to Mr. Senevirathna and 
the date on which it was granted; and  

 (iii) whether compensation has been made to 
him? 

(c) If not, why?  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  නිවාස  ඉදිකිරී්  සහ සිංස්රෘතිර 

රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර ශදනවා.  

(අ    (i)   2001.09.02 දින. 

 (ii)   සහරාර සාමානයාධිරාරි. 

 (iii)   ඔේ. 

 (iv)  1998.05.02 දින. 

(ආ    (i)   ඔේ. ඇමුණු්  අිංර I මඟින් ඉදිරිපේ රර ඇත. 

(ඇමුණුම ්ාාගා* රරමි  

 (ii)   මානව හිමිර්  ශරොමිෂන් සවාශේ නිර්ශද් යට 
අුවව වන්දි මුදල් ව ශයන් රුපියල් 04111ර 
මුදලක් 011).18.උඋ දින ශගවීමට රටුතතු රර ඇති 
අතර  ඒ මහතාශගන් ඉල්ලීම පරිදි එම මුදල 
ස් පේ බැිංකුශේ මහුවවර  ාඛ්ාශේ ගිණු්  අිංර 
උ117-4117-)007 යටශේ තැන්පේ කිරීමට 
රටුතතු රර ඇත. ඇමුණු්  අිංර II  බලන්න.  

ඇමුණු්  ්ාාගා* රරමි. 

 (iii)   ඔේ. 

(ඇ   අදාළ ශනොශේ. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිය  ඔබතුමියට අතුරු ර ්න අහන්න තිශබනවාද? 

 
 ගු පරෝහිණී කුම ාරි විපේරත්න ම හත්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பரொஹினி குைொொி விபஜரத்ன) 

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

නැහැ. ගරු රාානායරතුමනි.  

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර )-017/'උ8(උ   ගරු පද්ම උදය ාන්ත ගුණශසේරර 

මහතා - [සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

ර ්න අිංර 7-303/'උ8(උ   ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා. 

 

ගු ඉෂාක් රහුම ාන් ම හාා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු රාානායරතුමනි  මා එම ර ්නය අහනවා.  

 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  අවයන්තර හා ස්වශද්  රටුතතු සහ 

පළාේ සවා හා පළාේ පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ර ්නයට පිබඳතුරු  ජම සකහා සති ශදරර රාලයක් ඉල්ලා සටිනවා.  
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර 8-34උ/'උ8(උ   ගරු මුහ් මදු නසීර් මහතා - [සවා 
ගර්වය තුළ නැත.] 

ර ්න අිංර 9-38උ/'උ8(උ   ගරු එස.්එ් .මරික්රාර් මහතා  
 

ගු එ ථ්.එම්. ම රික්කා්ත ම හාා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු රාානායරතුමනි  මා එම ර ්නය අහනවා.  
 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර රතිපේති  

ආර්ිකර රටුතතු  නැවත පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන  උතුරු 
පළාේ සිංවර්ධන  වෘේතිය ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන සහ  

ශයෞවන රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට 
පිබඳතුරු  ජම සකහා මාසයර රාලයක් ඉල්ලා සටිනවා.  

 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ1 -38)/'උ8- (උ   ගරු ටී. රිංජිේ ද ශසොයිසා මහතා 

- [සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

ර ්න අිංර උඋ -39උ/'උ8- (උ   ගරු ශේුවර විදානගමශේ 

මහතා. 
 

ගු පත්නුක විදානගම පේ ම හාා  
(ைொண்புைிகு பதனுக விதொனகைபக) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage) 

ගරු රාානායරතුමනි  මා එම ර ්නය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  විදුලිබල  බල ක්ති සහ වයාපාර 

සිංවර්ධන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර  ජම 

සකහා සති ශදරර රාලයක් ඉල්ලා සටිනවා. 
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ0 -390/'උ8- (උ   ගරු සුසන්ත ුනිංි නිලශ්  මහතා. 
 

ගු  සු්න්ා පංිකියලපම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுசந்த புஞ்சிநிலபை) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ගරු රාානායරතුමනි  මා එම ර ්නය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  අධයාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ර ්නයට පිබඳතුර  ජම සකහා සති ශදරර රාලයක් ඉල්ලා 

සටිනවා. 
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

367 368 

————————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය එ වලු වගා කිරීම   පගොවි 

ආ්තක කය   බලපෑම   
சிவில் ெொதுகொப்புப் ெமடயினர் ைரக்கறி ெயிொிடுதல்: 

விவசொயிகளின் வருைொனப் ெொதிப்பு  
VEGETABLE CULTVATION BY CIVIL SECURITY FORCE: 

EFFECTS ON FARMER INCOME 
396/’18 

13. ගු එ්ථ. සී.  මුුරකුම ාරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

රෘෂිරර්ම, ග්රාමීය ය ආර්ිකර රටුතතු, පශු ස් පේ සිංවර්ධන, 

වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ ස් පේ සිංවර්ධන අමාතයතුමාශගන් 

ඇසූ ර ්නය - (1) 

(අ  (i) සවිල් ආරක්ෂර බලරාය විසන් රන්නශයන් 
රන්නයට එළවළු වගා රරුව ලබන භූමි රමාණය 
ශරොපමණද;  

 (ii) එශසේ වගා රරුව ලබන එළවළු අශලවිය සකහා 
ශවශළක ශපොළට ශයොමු කිරීම ශහේතුශවන් ශවශළක 
ශපොළ සැපුතම අව ය රමාණයට වඩා ඉහළ යන 
බව දන්ශන්ද;   

 (iii) ඒ ශහේතුශවන් එළවළු ශගොවියාශේ ආර්ිකරය පහළ 
වැටුණු බව පිබඳගන්ශන්ද;     

 (iv) එබැවින්, සවිල් ආරක්ෂර බලරාය සමඟ සාරච්ඡා 
රර ශමම තේේවය පාලනය කිරීමට පියවර 
ගන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශනහිද?  

(ආ  ශනොඑශසේ න් , ඒ මන්ද? 

 
கைத்ததொழில், கிரொைியப் தெொருளொதொர அலுவல்கள், 

கொல்நமட வளங்கள் அெிவிருத்தி, நீர்ப்ெொசனம், கடற்தறொழில் 

ைற்றும் நீரகவள மூலங்கள் அெிவிருத்தி அமைச்சமரக் பகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) சிவில் ெொதுகொப்புப் ெமடயினொல் ஒவ்தவொரு 

பெொகத்திலும் ைரக்கறிப் ெயிர்ச்தசய்மக 

பைற்தகொள்ளப்ெடும் கொணியின் அளவு 

எவ்வளவு ; 

 (ii) அவ்வொறு ெயிொிடப்ெடும் ைரக்கறிமய 

விற்ெமனக்கொக சந்மதக்கு அனுப்புவதனொல் 

பதமவயொன அளமவ விட சந்மத வழங்கல் 

அதிகொிக்கின்றது என்ெமத அவர் அறிவொரொ; 

 (iii) இதனொல் ைரக்கறி விவசொயிகளின் 

தெொருளொதொரம் வீழ்ச்சி அமடந்துள்ளது 

என்ெமத அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ; 

 (iv) எனபவ சிவில் ெொதுகொப்புப் ெமடயுடன் 

கலந்தொபலொசித்து இந்த நிலமைமய 

கட்டுப்ெடுத்த நடவடக்மக 

பைற்தகொள்ளப்ெடுைொ; 

 என்ெமத அவர் இச் சமெயில் அறிவிப்ெொரொ; 

(ஆ) இன்பறல் ஏன்? 

 
asked  the Minister of Agriculture, Rural Economic 

Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries 
and Aquatic Resources Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the extent of land in which the Civil 
Security Force cultivates vegetables from 
season to season; 

 (ii) whether he is aware that the supply of 
vegetables to the market goes beyond the 
demand owing to vegetables that cultivated 
being sent to the market; 

 (iii) whether he admits that this situation led to 
the income of the vegetable farmer drop; 
and 

 (iv) whether he will take steps to control this 
situation by discussing with the Force of 
Civil Security ? 

(b) If not, why? 

 

ගු පී. හැරි්න් ම හාා (කෘෂික්තම , ග්රාමීය ය ආ්තක ක 

ක ුතුර, පශු ්ම්පත් ්ංව්තධාන, වාරිම ා්තග ්හ ධීවර හා 

ජලජ ්ම්පත් ්ංව්තධාන අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன் - கைத்ததொழில், கிரொைியப் 

தெொருளொதொர அலுவல்கள், கொல்நமட வளங்கள் அெிவிருத்தி, 

நீர்ப்ெொசனம், கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அெிவிருத்தி  அமைச்சர்) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and 
Fisheries and Aquatic Resources Development)  

ගරු රාානායරතුමනි, මා එම ර ්නයට පිබඳතුර ශදනවා. 

(අ  (i)  

 

 (ii) සවිල් ආරක්ෂර බලරාය මඟින් වගා රරන 
එළවලු ශවශළක ශපොළට ශයොමු කිරීශමන් 
ශවශළක ශපොළ සැපුතම අව ය රමාණයට වඩා 
ඉහළ ගිය බව වාර්තා වී ශනොමැත. 

 (iii) නැත. 

 (iv) අදාළ ශනොශේ. 

(ආ  අදාළ ශනොශේ. 
 

ගු එ ථ්. සී.  මුුරකුම ාරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.சீ. முத்துகுைொரண)   

(The Hon. S.C. Mutukumarana) 

ගරු රාානායරතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ර ්නය 
ශමයයි. ගරු ඇමතිතුමා  01උ7 වර්ෂශේ එළවලු වගා රරුව ලැබූ 
භූමි රමාණය  පිබඳබකව පිබඳතුරු දුන්නා. නමුේ, මීය ට ඉසශ්සල්ලා 
සදු වුශඩු, සවිල් ආරක්ෂර හමුදාව ඔවුන්ශේ රකවුර ළඟ 
රෘෂිරාර්මිර ඉඩ්  ලබාශගන ශගොවිතැන් කිරීමයි. අස්වැන්න 
ශනළන රාලශේ  ජ ඒවා එරවර ශවශළක ශපොළට එනවා. 
රැකිරාශේ සවිල් ආරක්ෂර රඩුඩායම විසන්ම ශවශළක ශපොළ 
රරශගන යනවා ඔබතුමා දැරලා ඇති. ශ්  වන විට එම තේේවය 
මර්දනය ශවලා තිශබනවා. ඇේත ව ශයන්ම ඒර ශහොකයි. 
ශමොරද, ඒ තේේවය දිගින් දිගටම අරශගන ගිශයොේ ශගොවියාශේ 
ආර්ිකරයට ර ්නයක් ශවනවා. සවිල් ආරක්ෂර රඩුඩායම 
වගාශේ ශයශදනවා න් , ඔවුන්ශේ එම අසව්ැන්න පිට රටවලට 
යවන්න ුනළුවන්. ඔබතුමාේ මැදිහේ ශවලා,  ඒ අයට  පිටරට 
යවන්න ුනළුවන් එළවළු වර්ග වගා කිරීශ්   සිංවිධානාේමර වැඩ 
පිබඳශවළක් ඇති රරනවා න් , එය රටට ශලොකු ශසතක් ශවනවා.  

 

ගු පී. හැරි්න් ම හාා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ ගැන මා ශසොයා බලා 

රටුතතු රරන්න් . 

2017 යල රන්නය අක්රර 74.11 

2017 / 2018 මහ රන්නය අක්රර 93.04 

2018 යල රන්නය අක්රර 93.41 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ1 - 11උ/'18 - (1), ගරු වාසුශද්ව නානායක්රාර 

මහතා -[සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

ර ්න අිංර උ4 - 1උ)/'19 - (1), ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා -
[සවා ගර්වය තුළ නැත.] 

ශදවන වටය. 

ර ්න අිංර උ - 1/'18 -(1), ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා. 
 

ගු පහේෂා විාානපේ ම හාා 
(ைொண்புைிகு பஹசொ விதொனபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු රාානායරතුමනි, මා එම ර ්නය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි, නිවාස, ඉදිකිරී්  සහ සිංස්රෘතිර 

රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර  ජම 

සකහා සති ශදරර රාලයක් ඉල්ලා සටිනවා. 
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

රන් ක්තම ාන්ාය   වි්ථාර  
தங்கக் மகத்ததொழில்: விெரம்  

GOLD INDUSTRY: DETAILS  

67/’18 

2. ගු ඩල ථ් අලහප්පපුම  ම හාා  (ගු දයාසිරි ජයප ේ්කර 

ම හාා පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை - ைொண்புைிகு தயொசிறி 

ஜயபசகர சொர்ெொக) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. 
Dayasiri Jayasekara) 

මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (1): 

(අ  01උ4 වර්ෂශේ සට ශ්  දක්වා, 

 (i) ශ්රී ලිංරාවට ආනයනය රරන ලද රිං රමාණය 
සහ එම රිංවල වටිනාරම;  

 (ii) එම රිංවලින් ආවරණ නිපදවීම සකහා ශද්යය 
නිෂප්ාදරයන් ශවත ලබා ජ ඇති රමාණය;    

      (iii) අපනයනය රරන ලද රිං රමාණය;  

     (iv) වාර්ෂිර අපනයන වටිනාරම; 

 එක් එක් වර්ෂය අුවව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශරොපමණද 
යන්න එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ  (i) ශ්  වනවිට හඳුනාශගන ඇති රිං රර්මාන්තශේ 
ශයදන ශද්යය වයවසායරයන් සිංඛ්යාව 
ශරොපමණද;  

 (ii) 01උ4 වර්ෂශේ සට ශ්  දක්වා රිං මත පන වා ඇති 
බදු වර්ග රවශර්ද;  

 (iii) එශසේ පනවා ඇති ආනයන බදුවල වාර්ෂිර 
රති තයන් රවශර්ද;  

 (iv) ශද්යය රන් රර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම සකහා රජය 
ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග සකහන් රරන්ශන්ද;  

 යන්නේ එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ  ශනොඑශසේ න් , ඒ මන්ද? 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக்  பகட்ட வினொ: 

(அ) 2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இன்று வமர, 

 (i)  இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்ெட்ட 

தங்கத்தின் அளவு ைற்றும் அதன் தெறுைதி; 

 (ii)  பைற்ெடி தங்கத்தில் ஆெரண உற்ெத்திக்கொக 

உள்நொட்டு உற்ெத்தியொளர்களுக்கு வழங்கப் 

ெட்டுள்ள அளவு; 

 (iii)  ஏற்றுைதி தசய்யப்ெட்ட தங்கத்தின் அளவு; 

 (iv)  வருடொந்த ஏற்றுைதி தெறுைதி; 

 ஒவ்தவொரு வருடத்துக்கமைய தவவ்பவறொக யொமவ 

என்ெமத அவர் இச் சமெக்கு  அறிவிப்ெொரொ? 

(ஆ) (i)  இன்றளவில் இனங்கொணப்ெட்டுள்ள தங்க 

உற்ெத்திக் மகத்ததொழிலில் ஈடுெட்டுள்ள 

உள்நொட்டுத் ததொழில் முயற்சியொளர்களின் 

எண்ணிக்மக எவ்வளதவன்ெமதயும்; 

 (ii)  2015 ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் இது வமர 

தங்கத்தின் ைீது விதிக்கப்ெட்ட வொி வமககள் 

யொமவ என்ெமதயும்; 

 (iii)  அவ்வொறு விதிக்கப்ெட்ட இறக்குைதி வொிகளின் 

வருடொந்த சதவீதங்கள் யொமவ என்ெமதயும்; 

 (iv)  உள்நொட்டு  தங்கம் சொர்ந்த மகத்ததொழிமல 

ெொதுகொப்ெதற்கு அரசொங்கத்தினொல் பைற்தகொள் 

ளப்ெட்டுள்ள நடவடிக்மககமளக் குறிப் 

ெிடுவொரொ என்ெமதயும்; 

 அவர் இச் சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance and Mass Media: 

(a) Will he inform this House separately in relation to 
each year- 

 (i) the quantity of gold imported to Sri Lanka 
and its value; 

 (ii) that quantity the quantity given to local 
manufactures for making Jewellery; 

 (iii) the quantity of gold exported; and 

 (iv) the annual export value; 

 from 2015 up to date? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) the number of identified local entrepreneurs 
engaged in the gold industry; 

 (ii) the types of taxes imposed on gold from 
2015 up to date; 

 (iii) the annual percentages of the import taxes 
that have been so imposed; and 

 (iv) whether he will mention the measures taken 
by the government to protect the local gold 
industry? 

(c) If not, why? 

371 372 
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ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා (මුදල් රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

ගරු රාානායරතුමනි, මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර ්ාාගා* රරනවා. 

 
* ්ාාපම්්ය ම ා ාබන ලද පිළිුරර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ  (i) 2015 -01උ8 රාලපරිච්ශේදය තුළ ශ්රී ලිංරාවට ආනයනය 
රළ රන් පරිමාව සහ එහි වටිනාරම සිංඛ්යා සටහන I හි 
දක්වා ඇත. 

 සිංඛ්යා සටහන උ: ආනයනය රළ රිං පරිමාව සහ එහි වටිනාරම 

 

 
මූලය: ශ්රී ලිංරා ශර්ගුව 

 (ii) ශද්යය සව්ර්ණාවරණ නිෂ්පාදරයින් විසන් මිල ජ ගේ රිං 
පරිමාව පිබඳබකව දේත ශනොමැත. 

 (iii)  2015 -2018 රාලපරිච්ශේදය තුළ රිං පරිමාව සිංඛ්යා 
සටහන 0 හි දක්වා ඇත. 

සිංඛ්යා සටහන 0: රිං අපනයනය 

 

මූලය: ශ්රී ලිංරා ශර්ගුව 
 

 (iv) 2015 - 2018 රාලපරිච්ශේදශේ ජ වාර්ෂිර රිං අපනයන 
වටිනාරම සිංඛ්යා සටහන 3 මගින් දක්වා ඇත. 

සිංඛ්යා සටහන 3: රිං අපනයන වටිනාරම 

 

මූලය: ශ්රී ලිංරා ශර්ගුව 

වර්ෂය රිං ආනයන 

පරිමාව 

(කිශලෝග්රෑ්   

රිං ආනයන 

වියදම 

(රුපියල් 

මිලියන  

2015 1,102 5,680.31 

2016 9,199 54,616.82 

2017 15,867 99,410.37 

2018 10,156 68,292.34 

වර්ෂය  රිං අපනයන පරිමාව 

(කිශලෝග්රෑ්   

2015 0.21345 

2016 - 

2017 12.00000 

2018 36.00250 

වර්ෂය  රිං අපනයන වටිනාරම 

(රුපියල් මිලියන  

2015 0.85 

2016 - 

2017 72.95 

2018 246.23 

(ආ  (i) මැණික් හා සව්ර්ණාවරණ අධිරාරිශේ සිංඛ්යා ශල්ඛ්නවලට 
අුවව, ශ්  වන විට ලියාපදිිංි  වී රිං රර්මාන්තශයහි 
නියැලී සටින ශද්යය වයවසායරයන් සිංඛ්යාව උ,131 කි. 

 (ii)  

සිංඛ්යා සටහන 1: රිං මත පැනවූ බදු වර්ග 

 

2015 සට ස්වර්ණාවරන මත (සිංශයෝජිත වර්ගීරරණ අිංර 7උ.උ3 යටශේ  

පනවා ඇති බදු වර්ග 

සිංඛ්යා සටහන 4: ස්වර්ණාවරණ මත පනවා ඇති බදු 

 

 (iii) රිං ආනයනය සකහා තීරු බදු පමණක් අදාළ වන අතර, 
ආනයනිර රිංවල මිල, රක්ෂණය හා ගැල්කුලී වටිනාරම 
(CIF vslue) මත තීරු බදු පනවුව ලැශේ. රිං හා 
සව්ර්ණාවරණ සකහා අදාළ බදු අුවපාත පිබඳශවබඳන් සිංඛ්යා 
සටහන් 1 සහ 4 හි දක්වා ඇත. 

 (iv) රන් වාඩුඩ රර්මාන්තය දිරිගැන්වීම සකහා ශද්යයව 
නිෂ්පාදනය රරුව ලබන සව්ර්ණාවරණ එරතු රළ අගය 
මත බද්ශදන් නිදහස ් රර ඇති අතර, සව්ර්ණාවරණ 
ආනයනය කිරීම ශහෝ ආනයනය රර විකිණීම එරතු රළ 
අගය මත බද්දට යටේ ශේ. 

  ශමම බදු සහනවලට අමතරව රන් වාඩුඩ රර්මාන්තය 
ආරක්ෂා කිරීම සකහා විශ ේෂිතව ශගන ඇති ක්රියාමාර්ග 
ස් බන්ධශයන් ශතොරතුරු ජාතිර මැණික් හා 
සව්ර්ණාවරණ අධිරාරිශයන් ලබා ගත හැර. 

(ඇ  පැන ශනොනඟී. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර 3 - උඋ)/'18 - (1), ගරු චමින්ද විශේසරි මහතා. 

  
ගු චමින්ද වි පේසිරි ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාානායරතුමනි, මා එම ර ්නය අහනවා. 

                                 අදාළ බදු 

03.11.2014 රිං ආනයන සකහා සයයට 1 ර තීරු බදු අේහැරීමක් 

ුනදානය  රරන ල ජ. එම නිසා, අදාළ තීරු බදු අුවපාතය 

සයයට 3.4 ක් විය. 

20.11.2015 රජශේ අතිවිශ ේෂ ගැසට් නිශේදන අිංර උ91උ/10 මගින් 

රිං මත පනවා තිබූ තීරු බද්ද ඉවේ රරන ල ජ. 

18.04.2018 රිං ආනයන මත සයයට උ4ර තීරු බද්දක් පනවන ල ජ. 

                                 අදාළ බදු 

01.01.2015 තීරු බදු සහ එරතු රළ අගය මත බද්ද නිදහස් රරන ල ජ. 

සයයට 4 ක් වන වරාය සහ ගුවන්ශට  ුපළ බද්ද සහ 

සයයට 0ක් වන ජාතිය ශගොඩනැගීශ්  බද්ද අදාළ විය. 

25.11.2015 සයයට උ1 ක් වන ශසස් බද්දක් සිංශයෝජිත වර්ගීරරණ 

අිංර 7උඋ3.උ9.උ1 යටශේ වර්ග රර ඇති ආවරණ සකහා 

අදාළ විය. 

01.01.2016 ආවරණ ආනයනය මත වූ වරාය හා ගුවන් ශතොටුපළ 

බද්ද සයයට 4 සට සයයට 7.4 ක් දක්වා ඉහළ නිංවන 

ල ජ. 

11.11.2016 ආනයනය රරන ආවරණ සකහා සයයට උ4 ර එරතු 

රළ අගය මත බද්දක් පනවන ල ජ. 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි, අවයන්තර හා ස්වශද්  රටුතතු සහ 

පළාේ සවා හා පළාේ පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ර ්නයට පිබඳතුර  ජම සකහා සති ශදරක් රල් ඉල්ලා සටිනවා. 
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

එක්්ත් රාජධාාියපේ රාජකීය නාවික ඇකඩමිපේ 

පහුුව  යැවූ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා ියලධාාරින්   

වි්ථාර 
ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் பறொயல் கடற்ெமடக் 

கல்லூொிக்குப் ெயிற்சிக்குச் தசன்ற இலங்மகக் 

கடற்ெமட உத்திபயொகத்தர்: விெரம்  
SRI LANKAN NAVAL OFFICERS SENT FOR TRAINING IN 

ROYAL NAVAL COLLEGE, UK: DETAILS 
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4. ගු ියහාල් ගලප්පත්ති ම හාා (ගු (වවදය) නලින්ද 

ජයති ථ්් ම හාා පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்ெத்தி - ைொண்புைிகு (மவத்திய 

கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ சொர்ெொக) 

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 
Nalinda Jayathissa) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර රතිපේති, ආර්ිකර රටුතතු, නැවත 

පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන, උතුරු පළාේ සිංවර්ධන, වෘේතීය 

ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන සහ ශයෞවන රටුතතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (උ : 

(අ  (i) එක්සේ රාජධානිශේ, ඩාට්මේ (Dartmouth) හි 
රාජකීය නාවිර ඇරඩමිශේ ුනහුණුව සකහා ශ්රී 
ලිංරා නාවිර හමුදාව විසන් ශතෝරා යවුව ලැබූ 
නාවිර නිලධාරින්ශේ න්  රවශර්ද; 

 (ii) එම ුනහුණුශවන් පසු, එක් එක් නිලධාරියා නාවිර 
හමුදාශේ ශසේවය රළ රාලය සහ ශසේවය අවසන් 
රරන විට දැරූ නිලය ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ඉදිරිපේ රරන්ශන්ද; 

 (iii) ශ්රී ලිංරා නාවිර හමුදා නිලධාරින් සකහා එම ුනහුණු 
අවසා්ා තවමේ ලබා ශදන්ශන්ද; 

 (iv) ශනොඑශසේ න් , එයට ශහේතු රවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ  ශනොඑශසේ න් , ඒ මන්ද? 
 

ெிரதை அமைச்சரும் பதசிய தகொள்மககள், தெொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிபயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொண அெிவிருத்தி, ததொழிற் ெயிற்சி, திறன்கள் அெிவிருத்தி 

ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் பகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) ஐக்கிய இரொச்சியத்தின் டொற்ைவுத் (Dartmouth) 

பறொயல் கடற்ெமடக் கல்லூொியில் ெயிற்சிக்கொக 

இலங்மக கடற்ெமடயினொல் ததொிவுதசய்து 

அனுப்ெப்ெட்ட கடற்ெமட உத்திபயொகத்தர் 

களின் தெயர்கள் யொமவ; 

 (ii) அந்தப் ெயிற்சியின் ெின்னர் ஒவ்தவொரு 

உத்திபயொகத்தரும் கடற்ெமடயில் ெணியொற்றிய 

கொலம் ைற்றும் பசமவமய முடிக்கும் பெொது 

வகித்த ெதவிமய தவவ்பவறொக குறிப்ெிடுவொரொ; 

 (iii) இலங்மக கடற்ெமட உத்திபயொகத்தர்களுக்கு 

பைற்ெடி ெயிற்சி வொய்ப்புகள் ததொடர்ந்தும் 

வழங்கப்ெடுகின்றனவொ; 

 (iv) இன்பறல், அதற்கொன கொரணம் யொது;  

 என்ெமத அவர் இச்சமெயில் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement & 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the  names of the naval officers   who were  
selected and sent for  the  training in 
Britannia Royal Naval College of 
Dartmouth  by  Sri  Lanka Navy; 

 (ii) separately,  the period of  service  of each 
officer in navy and of the  post  held   when   
the service was  terminated;  

 (iii) whether aforesaid  training opportunities are  
still provided  for the officers of  Sri Lanka 
Navy; and 

 (iv) if not, the reasons? 

(b) If not, why? 
 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා (ආරක්ෂක රාජය 

අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - ெொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - State Minister of Defence) 

ගරු රාානායරතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර රතිපේති, 

ආර්ිකර රටුතතු, නැවත පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන, උතුරු 

පළාේ සිංවර්ධන, වෘේතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන සහ 

ශයෞවන රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර 

සවාගත* රරනවා. 
 

* ්ාාපම්්ය ම ා ාබන ලද පිළිුරර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
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 (iii) ඔේ. 

 (iv) අදාළ ශනොශේ. 

(ආ  අදළ ශනොශේ. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර ) - 017/'18 - (1), ගරු ආර්.එ් . පද්ම උදය ාන්ත 

ගුණශසේරර මහතා. 

 
ගු ඩල ථ් අලහප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු රාානායරතුමනි, ගරු ආර්.එ් . පද්ම උදය ාන්ත 

ගුණශසේරර මහතා ශවුවශවන් මා එම ර ්නය අහනවා. 

 
ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි, නිවාස, ඉදිකිරී්  සහ සිංස්රෘතිර 

රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර  ජම 

සකහා සති ශදරක් රල් ඉල්ලා සටිනවා. 

 
ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 ප්රහාරය  ලක්වී ඇති මු්ථලිම් පල්ලි  වි්ථාර 
தொக்குதல்களுக்குள்ளொகிய முஸ்லிம் ெள்ளிவொசல்கள்: 

விெரம்  
ATTACKS ON MUSLIM MOSQUES: DETAILS  
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8. ගු චමින්ද වි පේසිරි ම හාා (ගු ඒ.එල්.එම්. නසී්ත ම හාා 

පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விபஜசிறி - ைொண்புைிகு ஏ.எல்.எம். நசீர் 

சொர்ெொக)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri on behalf of the Hon. A.L.M. 
Nazeer) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර රතිපේති, ආර්ිකර රටුතතු, නැවත 

පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන, උතුරු පළාේ සිංවර්ධන, වෘේතීය 

ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන සහ ශයෞවන රටුතතු 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (1): 

(අ  (i) වර්ෂ 01උ0 ජනවාරි සට 01උ8 අශරේල් දක්වා     
රාල වරවාුවවල ජ නාඳුනන රඩාරප්පල්රාරී 
ුනද්ගලයන්ශේ රහාරයරට ලක්වී ඇති සහ ගිනි 
තැබී්  සදුවී ඇති මුසල්ි්  පල්ලි සිංඛ්යාව සහ එම 
සද්ධීන් පිබඳබකව ශපොලිස ් සා්ානවලට වාර්තාවී 
ඇති පැමිණිලි සිංඛ්යාව දිස්්රික් මට්ටමින් 
ශරොපමණද; 

 (ii) එම වාර්තාවී තිශබන එක් එක් ශපොලිස ්පැමිණිලි 
අිංර, දින සහ එම ශපොලිස ් බල රශද් යන් 
රවශර්ද; 

 (iii) එම පැමිණිලි අතරින් මූලිර විමර් න රටුතතු  
අවසන් ශරොට තිශබන සහ අධිරරණ ක්රියාමාර්ග 
සකහා ශයොමු වී ඇති පැමිණිලි සිංඛ්යාව 
ශරොපමණද; 

 යන්න එතුමා  සකහන් රරන්ශන්ද? 

(ආ  එම එක් එක් පැමිණිලි අුවව අධිරරණය හමුශේ ශගොුවරර 
ඇති නක්ශේ අිංර හා අධිරරණබල රශද් යන් රවශර්ද 
යන්නේ එතුමා සකහන් රරන්ශන්ද?  

(ඇ  ශනොඑශසේ න් , ඒ මන්ද? 
 

ெிரதை அமைச்சரும் பதசிய தகொள்மககள், தெொருளொதொர 

அலுவல்கள், ைீள்குடிபயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு 

ைொகொண அெிவிருத்தி, ததொழிற் ெயிற்சி, திறன்கள் அெிவிருத்தி 

ைற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் பகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) 2012 சனவொி ததொடக்கம் 2018 ஏப்ரல் 

வமரயொன கொலப்ெகுதிக்குள் இனந்ததொியொத 

ஆட்களின் தொக்குதல்களுக்கு இலக்கொகிய 

ைற்றும் தீக்கிமரயொக்கப்ெட்ட முஸ்லிம் 

ெள்ளிவொசல்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் 

பைற்ெடி சம்ெவங்கள் ெற்றி தெொலிஸ் 

நிமலயங்களில் ெதிவொகியுள்ள முமறப் 

ெொடுகளின் எண்ணிக்மக ஒவ்தவொரு 

ைொவட்டத்திற்கிணங்க தவவ்பவறொக யொது; 

 (ii) பைற்ெடி ஒவ்தவொரு சம்ெவத்துடனும் 

ததொடர்புமடய தெொலிஸ் முமறப்ெொட்டு 

இலக்கம், திகதி ைற்றும் ஏற்புமடய தெொலிஸ் 

ஆளுமகப் ெிரபதசத்மத தவவ்பவறொக 

குறிப்ெிடுவொரொ; 

 (iii) பைற்ெடி முமறப்ெொடுகளில் ஆரம்ெ விசொரமண 

நடவடிக்மககள் நிமறவுதசய்யப்ெட்டுள்ள 

ைற்றும் நீதிைன்ற நடவடிக்மககளுக்கொக  

ஆற்றுப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள முமறப்ெொடுகளின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 என்ெமத அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(ஆ) பைற்ெடி ஒவ்தவொரு முமறப்ெொடுகளுக்கிணங்க 

நீதிைன்றங்களில் தொக்கல் தசய்யப்ெட்டுள்ள வழக்கு 
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(අ   (ii) 



පාර්ලිශ් න්තුව 

இலக்கங்கள் ைற்றும் நீதிைன்ற ஆளுமகப் 

ெிரபதசங்கள் யொமவ என்ெமதத் ததொிவிப்ெொரொ? 

 என்ெமத அவர் குறிப்ெிடுவொரொ? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development, 
Vocational Training and Skills Development and Youth 
Affairs: 

(a) Will he state- 
 (i) the number of Muslim mosques that have 

been attacked and set on fire by unidentified 
strangers during the period from January 
2012 to April  2018  and separately as per 
each district and of the number of 
complaints reported to Police stations on 
such incidents; 

 (ii) whether the Police complaint number, date 
of complaint and the police division 
relevant to each of the aforesaid incidents 
would be separately stated; and 

 (iii)  the number of complaints, out of the above,  
of which the preliminary investigation 
activities have been concluded and  which 
have been submitted for judicial measures; 

(b) Will he also state of the case numbers  and the 
jurisdictions relevant to the cases that  have been 
filed in courts as per the said complaints? 

(c) If not, why? 
 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු රාානායරතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිර රතිපේති, 

ආර්ිකර රටුතතු, නැවත පදිිංි  කිරී්  හා ුනනරුේාාපන, උතුරු 
පළාේ සිංවර්ධන, වෘේතීය ුනහුණු හා නිුනණතා සිංවර්ධන සහ 
ශයෞවන රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර 
්ාාගා* රරනවා. 

 

* ්ාාපම්්ය ම ා ාබන ලද පිළිුරර: 
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
(අ  (i)

 

අුව 

අිංරය 
දිස්්රික්රය රහාරවලට ලක්වී 

ඇති හා ගිනි 

තැබී්  සදුවී ඇති 

පල්ලි සිංඛ්යාව 

ශපොලිස් 

ස්ාානවලට 

වාර්තාවී ඇති 

පැමිණිලි  සිංඛ්යාව 

01 මහුවවර 17 17 

02 අ් පාර 01 01 

03 ්රිකුණාමලය 01 01 

04 කුරුණෑගල 04 04 

05 රේනුනර 02 02 
06 ගාල්ල 04 04 

07 ශරොළඹ 08 08 

08 රළුතර 04 04 

09 ුවවරඑබඳය 01 01 

10 අුවරාධුනර 01 01 
එරතුව 43 43 

 (ii) ඇමුණුම i * ව ශයන් අමුණා ඇත. 

 (iii) මූලිර විමර් න රටුතතු අවසන් රර ඇති පැමිණිලි සිංඛ්යාව 
-  31 

  අධිරරණ ක්රියා මාර්ග සකහා ශයොමුරර ඇති පැමිණිලි 
සිංඛ්යාව - 13 

(ආ  ඇමුණුම ii * ව ශයන් අමුණා ඇත. 

(ඇ  අදාළ ශනොශේ. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ1- 38)/'18 - (1), ගරු ටී. රිංජිේ ද ශසොයිසා 

මහතා. 
 

ගු ඩල ථ් අලහප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු රාානායරතුමනි, ගරු ටී. රිංජිේ ද ශසොයිසා මහතා 

ශවුවශවන් මා එම ර ්නය අහනවා. 
 

ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි, මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන සහ 

ඛ්නිජ ශතල් ස් පේ සිංවර්ධන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ර ්නයට පිබඳතුර  ජම සකහා සති ශදරක් රල් ඉල්ලා සටිනවා. 
 

ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ප්තගු පරීක්ෂණ ාාවකාලිකව අත්හිටුවීම   අහිමි වූ 

ආදායම   
சுங்கப் ெொிபசொதமனத் தற்கொலிக 
இமடநிறுத்தம்:வருைொன இழப்பு 

TEMPORARY SUSPENSION OF CUSTOMS INVESTIGATIONS: 
LOSS OF REVENUE   

401/’උ8 

14. ගු ඩල්ථ අලහප්පපුම  ම හාා (ගු වාසුපද්ව 

නානායක්කාර ම හාා පවනුව ) 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை - ைொண்புைிகு வொசுபதவ 

நொணொயக்கொர சொர்ெொக) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the 
Hon.Vasudeva Nanayakkara) 

මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ර ්නය - (උ : 

(අ  (i) රශට් සමසත් බදුවලින් 47 %ක් අයරර ගුව 
ලබන්ශන් ශ්රී ලිංරා ශර්ගුව විසන් බවේ; 

 (ii) ඉන් වැඩි බදු රති තයක් වාහන ආනයන බදු 
බවේ; 

 (iii) බදු ශනොශගවීමට වාහන ආනයනරරුවන් විවිධ 
උපරම වාවිතා රරන බවේ; 

 (iv) දැනට නිකුේ රර ඇති අති විශ ේෂ ගැසට් 
නිශේදනවලට අමතරව  01උ4.10.උ1 දිනැති අිංර 
උ91උ/3 ගැසට් නිශේදනය මඟින්ද  ශමම තේේවය 
මඟ හැරවීමට නිශයෝග පනවා ඇති බවේ; 

 එතුමා දන්වන්ශන්ද?  
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[ගරු චමින්ද වි ශේසරි මහතා] 

————————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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(ආ  (i) ශරශසේ ශවතේ  01උ4.19.00 දිනැති අිංර උ933/) 
ගැසට් නිශේදනශයන් ජාවාර් රරුවන්ට රිස ශලස 
රටුතතු කිරීමට අවසා්ාව ලබා  ජ ඇති බවේ; 

 (ii) (අ  (iv)හි සකහන් ගැසට් නිශේදනශයන් ලබා 
දුන්අධිරාරි බලය මත ශර්ගු නිලධාරින් 
අනාවරණය රරගේ මිල අක්ශවන් සකහන් වාහන 
උ111 ස් බන්ධශයන් පරීක්ෂණයක් සදු 
රළශහොේ  රුපියල් මිලියන 8111රට අධිර 
ආදායමක් අය රර ගත  හැකි බවේ; 

 (iii) ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාශේ නිශයෝගය අුවව 
01උ).19.0උ දින සයලු ශර්ගු පරීක්ෂණයන් 
තාවරාලිරව අේහිටුවීශමන් රටට වි ාල 
ආදායමක් අහිමි වී ඇති බවේ; 

 එතුමා පිබඳගන්ශන්ද? 

(ඇ  එශසේ න්   (ආ  (iii)හි සකහන් නිශයෝගය අවලිංගු කිරීමට 
පියවර ගන්ශන්ද යන්න එතුමා ශමම සවාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඈ  ශනොඑශසේ න්   ඒ මන්ද? 
 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சமரக் பகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  நொட்டின் தைொத்த வொிகளில் 57% இலங்மக 

சுங்கத்தினொல் அறவிடப்ெடுகின்றததன்ெமதயும்; 

 (ii) இதில் அதிக வொி வீதம் வொகன இறக்குைதி 

வொியொகும் என்ெமதயும்; 

 (iii) வொி தசலுத்தொைலிருப்ெதற்கு வொகன இறக் 

குைதியொளர்கள் ெலவித உெொயங்கமள 

ெயன்ெடுத்துகின்றனர் என்ெமதயும்; 

 (iv) ஏற்தகனபவ தவளியிடப்ெட்டுள்ள அதிவிபசட 

வர்த்தைொனி அறிவித்தல்களுக்கு பைலதிகைொக, 

2015.02.10 ஆம் திகதிய 1901/3 ஆம் இலக்க வர்த் 

தைொனி அறிவித்தலினூடொகவும், 

இந்நிமலமைமயத் தவிர்ப்ெதற்கொன 

கட்டமளகள் விதிக்கப்ெட்டுள்ளன என்ெமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  எவ்வொறொயினும், 2015.09.22 ஆம் திகதிய 1933/6 

ஆம் இலக்க வர்த்தைொனி அறிவித்தலின் மூலம் 

தீய வர்த்தகர்களுக்கு விரும்ெியவொறு நடந் 

துதகொள்வதற்கு வொய்ப்ெளிக்கப்ெட்டுள்ளது 

என்ெமதயும்; 

 (ii) (அ) (iv )  இல் குறிப்ெிடப்ெட்ட வர்த்தைொனி 

அறிவித்தலின் மூலம் வழங்கப்ெட்ட அதிகொரத் 

தின் பெொில்  சுங்க அதிகொொிகளினொல்   

தவளிப்ெடுத்தப்ெட்ட விமல குமறவொகக் 

குறிப்ெிடப்ெட்ட 1000 வொகனங்கள் ததொடர்ெில் 

விசொரமண பைற்தகொள்ளப்ெட்டொல், ரூெொ 8000 

ைில்லியனுக்கு அதிகைொன வருைொனத்மத 

அறவிடமுடியும் என்ெமதயும்; 

 (iii) சுங்கப் ெணிப்ெொளர் நொயகத்தின் கட்டமளயின் 

ெிரகொரம் 2016.09.21 ஆம் திகதி அமனத்து சுங்கப் 

ெொிபசொதமனகமளயும் தற்கொலிகைொக 

இமடநிறுத்தியமையினொல் நொடு தெருந் 

ததொமகயொன வருைொனத்மத இழந்துள்ளது 

என்ெமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(இ) ஆதைனில், (ஆ)(i i i )  இல் குறிப்ெிடப்ெட்ட 

கட்டமளமய தசல்லுெடியற்றதொக்குவதற்கு 

நடவடிக்மக பைற்தகொள்வொரொ என்ெமத அவர் 

இச்சமெக்கு அறிவிப்ெொரொ? 

(ஈ) இன்பறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance & Mass Media: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 57% of the total taxes of the country are 
collected by the  Sri Lanka Customs; 

 (ii) a higher percentage of the aforesaid taxes 
are vehicle import taxes; 

 (iii) vehicle  importers adopt various  tactics to 
evade  the payment  of  taxes; and 

 (iv) regulations  have been imposed even by the 
Gazette Notification No.1901/3 dated 
10.02.2015 in addition to the  Gazette 
Notifications which have been issued by 
now to prevent  this situation? 

(b) Will he admit that- 

 (i) however, racketeers have been provided 
with opportunity by the Gazette 
Notification No. 1933/6 dated 22.09.2015 
to act as they wish; 

 (ii) an  income of more than 8000 million 
rupees can be collected if an inquiry is 
conducted in regard to the 1000 
undervalued vehicles  that have been 
detected  by the customs officers  upon the 
mandate given to them  as per the Gazette 
Notification  mentioned in (a) (iv); and 

 (iii) the country has lost  a huge income since 
21.09.2016 on which date all Customs 
investigations were temporarily suspended 
as per the order  issued by the Director  
General of Customs? 

(c) If so, will he inform this House whether steps will 
be taken to cancel the order mentioned in (b) (iii) 
above?  

(d) If not, why? 

 
ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු රාානායරතුමනි  මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර ්ාාගා* රරනවා. 

 
* ්ාාපම්්ය ම ා ාබන ලද පිළිුරර  
* செொபீடத்தில் மவக்கப்ெட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ  (i) 2016 වර්ෂයට අදාළව රශට් සමසත් බදු වලින් 
47% ක් ශ්රී ලිංරා ශර්ගුව විසන් අය රරශගන ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) තීරුබදු සහන ශහෝ තීරුබදු ඉවේකිරීශ්  අුවමත 
ශයෝජනා රමයක් යටශේ හැර බදු ශනොශගවා 
ශර්ගුශවන් වාහන මුදා ගැනීමට ආනයන 
රරුශවකුට හැකියාවක් ශනොමැත. එශහේ ශගවිය 
ුතතු බදු රමාණය අක්ශවන් ශගවීම පිණිස 
ආනයනරරුවන් විසන් විවිධ උපරම වාවිතා 
රරන බැේ නිරීක්ෂණය වී ඇත. 

 (iv) ශමෝටර් වාහන සකහා වටිනාරම ගණනය කිරීම 
සකහා ඒ ඒ රාලයන්ට අදාළව ගැසට් නිශේදන 
නිකුේ රර ඇති අතර  උ91උ/3 ගැසට් නිශේදනය 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

01උ4.10.උ1 දින සට 01උ4.19.00 දිනැති උ933/උ) 
ගැසට් පශේ විධිවිධාන බලාේමර වන දිනය 
ශතක් අදාළ  විය. 

(ආ   (i) 1933/16 ගැසට් නිශේදනය මගින් එවැනි 
අවසා්ාවක් ලබා  ජමට අශප්ක්ෂා ශනොශරරිණි. 

  2015 ශපබරවාරි උ1 දිනැති අිංර උ91උ/3 දරණ 
ගැසට් පය මගින් ශමෝටර් වාහන සකහා 
වටිනාරම නියම කිරීශ්  ජ පහත අවසා්ා ශදශරන් 
වැඩි අගය වාවිතා රළ ුතතු විය. 

1. නිෂ්පාදරයා විසන් රරාශිත ගුවශදුව කිරීශ්  
වටිනාරම පදන්  රරශගන  ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් 
විසන් තීරණය රරුව ලබන වටිනාරම  

2. වාහනය ශ්රී ලිංරාශේ වරායට පැමිශණන ශතක් සතය 
ශලසම ගුවශදුව රළ FOB (නැව ශතක් ශනොමිශල් 
මිළ  වටිනාරම  ශමයට ශද්යයව සදු රරන ලද සෑම 
ආරාරයරම වූ ගුවශදුව ද ඇතුළේ ය. 

2015.09.22 දිනැති අිංර උ933/උ) දරණ ගැසට් පය අුවව 
ශමෝටර් වාහන සකහා වටිනාරම නියම කිරීශ්  ජ 
නිෂ්පාදරයා විසන් රරාශිත ගුවශදුව වටිනාරම පදන්  රර 
ශගන  ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් විසන් තීරණය රරුව ලබන 
වටිනාරම වාවිතා රළ ුතතු විය. එහි ජ සදු රරුව ලැබුශේ  
ආනයනරරු විසන් ශර්ගුවට රරා  රරන ලද සසතය 
ශලසම ගුවශදුව රළස වටිනාරම යන විරල්ප රමය ඉවේ 
කිරීමයි. එශසේ රරුව ලැබුශේ විංචනිර ආනයනරරුවන් 
ශල්ඛ්න ශවනස ් කිරීශමන් ශහෝ ඇතැ්  ශර්ගු නිලධාරින් 
අුතතු අභිමතය වාවිතා කිරීශමන් ශර්ගු වටිනාරම ශවනස ්
කිරීමට ඇති හැකියාව සැලකිල්ලට ගැනීශමනි. ගරු 
මන්ත්රීතුමා සකහන් රරන ජාවාර් රරුවන් සාමානයශයන් 
රරන්ශන් සතය ශලසම ගුවශදුව රළ වටිනාරම (Actual 
Tfamsaction Value)  ශලස අක් අගයක් දැක්වීමයි. එම නිසා 
එවැනි අවසා්ාවක් ශේ න්  උ933/උ) දරන ගැසට් නිශේදනය 
පරිදි ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයාට නිෂ්පාදරයාශේ මිල 
මත පදන් ව ශර්ගු වටිනාරම තීරණය රළ හැකි නිසා 
රජශේ ආදායමට සදුවිය හැකි අවාස සහගත තේවයන් 
සමනය රර ගැනීමට එම නිශයෝගය මගින් හැකියාව පවති. 

 (ii) ශර්ගු ආඥා පනශේ සඊස  උපශල්ඛ්නශේ උ1 
වගන්තිය යටශේ ජාතිර ආර්ිකරශේ යහපත 
ශවුවශවන් ශමෝටර් රා ද ඇතුළේව ශතෝරාගේ 
වාඩුඩ ආනයනශේ ජ  අවම වටිනාරමක් නියම 
කිරීමට මුදල් අමාතයවරයා ශවත බලය පවරා ඇත. 
ශරශසේ නමුේ ශමෝටර් රා උප මාදිලි උ111 රට 
වැඩි රමාණයක් පවතින බැවින්  හා ඒවාට 
සවිරර ඇති අමතර උපාිංග අුවව එකී උප 
මාදිලිවල වටිනාර්  ද එකිශනරට ශවනස ් වන 
බැවින්  එක් එක් උප මාදිලි සකහා ශවන ශවනම 
අවම වටිනාර්  නි ච්ය කිරීම රාශයෝගිර  
රාර්යයක් ශනොශේ. මීය ට අමතරව ශමෝටර් රා 
රර්මාන්තය තුළ ඉතා සීඝ්රශයන් සදුවන 
තාක්ෂණිර දිුතණුකිරී්  හා වාහන 
ඉල්ලු් රරුවන්ශේ රුි ය පරිදි වාහන නිෂප්ාදනය 
රර සැපයීම සදුකිරීම ඉහළ යෑම ශහේතුශවන් ශ්රී 
ලිංරාවට ආනයනය   
 රරුව ලබන සෑම වාහන වර්ගයක් සකහා ම අවම 
වටිනාරමක් ලබා ජම රාශයෝගිර රටුතේතක් 
ශනොශේ. 

  ඒ අුවව  ශමෝටර් රා ආනයනය කිරීශ්  ජ එකී 
ශමෝටර් රාශේ වටිනාරම නි ච්ය කිරීශ්  
රමශේදය රලින් රලට නිකුේ රරන ගැසට් 
පයන්ශේ ඇතුළේ නිශයෝග මගින් නියාමනය 
කිරීම සදු රරුව ලබයි. ඒ අුවව  01උ4 ශපබරවාරි 
මස උ1 දිනැති අිංර උ91උ/13 දරන ගැසට් 
නිශේදනය නිකුේ ශරරිණි. 

  එබැවින්  ඉහත කී ගැසට් පය රරාරව ශ්රී ලිංරා 
ශර්ගුව විසන් මිල නියම කිරීශ්  ජ   එශසේ නියම 
රරුව ලබන මිල නිෂප්ාදරයා විසන් රරාශිත 
වටිනාරම මත තීරණය රරන අතර  ඒ අුවව බදු 
අය රර ගැනීම ශර්ගු නිලධාරින් විසන් රළ ුතතුය. 
එම නිසා  ශමමගින් රජයට ආදාය්  අහිමිවීමක් 
සදුවී යැයි අර්ාරානය කිරීමට පදනමක් ශනොමැති 
අතර  පැවති නීතිමය විධිවිධාන අුවව රජයට 
හිමිවිය ුතතු නියම වටිනාරම අය රර ශගන ඇති 
බව කිව හැර. 

 (iii)  ශර්ගු පරීක්ෂණයක් අේහිටුවීම සකහා මුදල් 
අමාතයාිං ය විසන් ශර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා 
ශවත කිසදු නිශයෝගයක් ශහෝ උපශද් යක් ලබා  ජ 
ශනොමැත. ශරශසේ ශවතේ ශමෝටර් වාහන සකහා ශ්රී 
ලිංරා ශර්ගුව විසන් නියම රළ මිල  වාහන 
ආනයනරරුවන් විසන් රරාශිත ඉන්ශවොයිසවල 
සකහන් වටිනාරමට වඩා ඉහළ අගයක් බව 
දක්වමින්  ඊට එශරහිව නක් කිහිපයක් දැනට විවාග 
ශවමින් පවතී. නමුේ  ශමකී නක් මගින් ද දැනට 
ක්රියාේමර ශමෝටර් වාහන සකහා වන ශර්ගු 
වටිනාරම නියම කිරීශ්   රමශේදය ශහෝ ඊට 
අදාළ ශර්ගු පරීක්ෂණයක් අේහිටුවන ශලසට ශහෝ 
නිශයෝග නිකුේ රර ශනොමැත. ශරශසේ වුවද  
අධිරරණ රටුතතු ක්රියාේමර ශර්ගු පරීක්ෂණවල ජ 
අධිරරණ රටුතතුවලට බලපෑමක් ශනොවන ශසේ 
ක්රියා  කිරීමට ශර්ගු ශදපාර්තශ් න්තුව රටුතතු රර 
ඇත. 

(ඇ  එවැනි නිශයෝගයක් නිකුේ කිරීමට ශර්ගු 
ශදපාර්තශ් න්තුවට උපශදස ් ලබා  ජ ශනොමැති බැවින් 
අවලිංගු කිරීම පිබඳබක රරුණක් පැන ශනොනඟී. 

(ඈ  ඉහත ලබා දුන් (ඇ  පිබඳතුර අුවව ශමම ර න්ය පැන 
ශනොනඟී. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ර ්න අිංර උ4 -1උ)/'උ9- (උ   ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා. 

 
ගු ඩල ථ් අලහප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தெருை) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු රාානායරතුමනි  ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මන්ත්රීතුමා  

ශවුවශවන් මා එම ර ්නය අහනවා. 

 
ගු ගයන්ා කුණාතිලක ම හාා  
(ைொண்புைிகு கயந்த  கருணொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු රාානායරතුමනි  නිවාස  ඉදිකිරී්  සහ සිංස්රෘතිර 

රටුතතු අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම ර ්නයට පිබඳතුර  ජම 

සකහා සති ශදරර රාලයක් ඉල්ලා සටිනවා. 
 
ප්රශ්ථනය ම ුර දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීම   ියපයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்ெிக்கக் கட்டமளயிடப்ெட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගු උදය ප්රාාත් ගම්ම න්පිල ම හාා 
(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු රාානායරතුමනි  මට රාරණයක් අහන්න තිශබනවා. 

පසුගිය 1)වන දා  - [බාධා කිරීමක්]  
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[ගරු ඉරාන් විරමරේන මහතා] 
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ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්  රටුතතු අවසානශේ ඔබතුමාට අවස්ාාව ශදන්න් . 

ඔබතුමා අහන්න යන රාරණය රලින් ලිඛිතව දුන්නා න්  තමයි 

ශහොක. 

මීය ළඟට ස්ාාවර නිශයෝග 07(0  ය ටශේ ර ්නය  ගරු මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
පපෞද්ගලිකව දැනුම් දීපම න් ඇසූ ප්රශ්ථනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 

ආබාධිා පපොලි්ථ ියලධාාරින් මුහුණපා ඇති ගැ ලු 
அங்கவீனமுற்ற தெொலிஸொர் எதிர்தகொள்ளும் 

ெிரச்சிமனகள் 
PROBLEMS FACED BY DISABLED POLICE PERSONNEL   
 

ගු ම හින්ද රාජපක්ෂ ම හාා (විුද්ධා පා්තශ්ථවපේ 

නායකුරම ා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

ගරු රාානායරතුමනි  ස්ාාවර නිශයෝග 07(0  යටශේ ශමම 

ර ්නය ඇසීමට අවස්ාාව ලබා  ජම පිබඳබකව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. 

ගත වූ තිස ් අවුරුදු ුතද සමශේ ජ ස්තවා ජන් හා ුතද වදිමින් 

ශද් ය රැරගැනීශ්  උදාරතර රාර්යය සකහා ශ්රී ලිංරා ශපොලීසය 

ඉමහේ රැපවීශමන් රටුතතු රළ බවේ  එකී රාලසීමාව තුළ 

ස්තවා ජ රහාර ශහේතුශවන් ආබාධිත වූ ශපොලිස් නිලධාරින් 

රමාණය සිංඛ්යාේමරව ඉතා වි ාල බවේ ශමම ගරු සවාශේ 

අවධානයට ශයොමු රරුව රැමැේශතමි. ුතද්ධය නිම වී වසර උ1ක් 

ඉක්ම යන ශ්  ශමොශහොත වනතුරුේ ශමම ආබාධිත ශපොලිස් රණ 

විරුවන්ශේ ශනොවිසඳුණු ර ්න කිහිපයක් පිබඳබකව ශමම ගරු 

සවාශේ අවධානය ශයොමු රරවමි. 

01.  ආබාධිත ශපොලිස ් නිලධාරින් සකහා අුවමත රර ඇති 
උසසව්ී්  ලබා ශනො ජම. 

  ආබාධිත ශපොලිස ් නිලධාරින් සකහා උසසව්ී්  ලබා  ජම 
රැබිනට් මඩුඩලය අුවමත ශරොට  ගරු ජනාධිපතිතුමා 
 විසන් ද එය නිර්ශද්  රර ඇත. එශමන්ම ආබාධිත ශපොලිස ්
රණ විරුවන් ශවත ශමම උසසව්ී්  ලබා  ජම ජාතිර ශපොලිස ්
ශරොමිෂන් සවාව මඟින්ද නිර්ශද්  රර වසර එරහමාරක් 
ගතවී ඇතේ  ඒවා ලබා  ජමට ආඩුක්ව රටුතතු රර 
ශනොමැත.  

02. ශසේවා රාලය වසර උ1ට අක් විශ්රාමිර නිලධාරින් සකහා 
විශ්රාම වැටුප ලබා ජම. 

 ශසේවා රාලය වසර උ1ට අක්  ුතද්ධශේ ජ ආබාධිත වූ ශපොලිස ්
නිලධාරින් උ41ශදශනකු සකහා විශ්රාම වැටුප ලබා  ජමට 
01උ1 ජ රැබිනට් අුවමැතිය ලබා ශදන ල ජ. ඒ අුවව ශගවී්  
කිරීමට විශ්රාම වැටුප් චරශල්ඛ් 8/01උ4 නිකුේ රර ඇත. 
ශසේවා රාලය වසර උ1ක් සපිශරන දිනට වූ වැටුප පදන්  
රරශගන විශ්රාම වැටුප් ලබා ජම ශවුවවට ශසේවා රාලය 
වසර උ1ක් ශසේ සලරා විශ්රාම ගැන්වූ දිනට ලැබූ මූලිර 
වැටුප පදන්  රරශගන විශ්රාම වැටුප් ශගවීමට රටුතතු 
කිරීම ආබාධිත ශපොලිස ් රණ විරුවන්ට රරුව ලබන 
බලවේ අසාධාරණයකි. 

03.  ජමනාවල හිඟ මුදල් ශගවීම රමාද කිරීම. 

 රාජය පරිපාල චරශල්ඛ් 0උ/88 පරිදි විශ්රාම ගැන්වූ ආබාධිත 
ශපොලිස ් නිලධාරින් සකහා වැටුප් හා  ජමනා ශගවීමට 
නීතිමය රතිපාදන සැලසී ඇති නමුේ  වැටුප පමණක් 
ශගවීම කිසශසේේ අුවමත රළ ශනොහැර.  ජමනා ලබා 
ගැනීම සකහා රණ විරුවන් රරන ලද අරගළවල 
රතිලලයක් ශලස  ජමනා ශගවීම ආර් ව රළද  හිඟ  ජමනා 
ශගවීම සකහා වැඩ පිබඳශවළක් ශහෝ අය වැය මඟින් මුදල් 
ශවන් රර ගැනීමක් ශමශතක් සදු රර ශනොමැත.  

04. දුබලතා විශ්රාම වැටුප ශගවීම නවතා දැමීය ම. 

 විශ්රාම වැටුපට අමතරව දුබලතාවට පේ වූ රණ විරුවන්ට 
දුබලතා විශ්රාම වැටුපක් ශගවීමට රටුතතු රරන අතර  ශ්  
වන විට ආබාධිත ශපොලිස ්නිලධාරින් ශරොටසරට ශමම 
 ජමනාව ශගවීම සදු ශනොශේ. ශ්  පිබඳබකව අවැස රටුතතු 
සදු රරන ශලස 01උ7 වසශර් ජ ගරු ජනාධිපතිතුමා  නීතිය 
හා සාමය පිබඳබක අමාතයාිං යට ලිඛිතව දන්වා ඇති නමුේ  
එයද ක්රියාේමර වී ශනොමැත.  

05. ආබාධිත විශ්රාමිර ශපොලිස ්රණ විරුවන් වයස අවුරුදු 44ට 
ශපර මිය යන අවසා්ාවල ජ ඔහු ලබමින් සටි වැටුප් සහ 
 ජමනා යැශපන්නන් සකහා ලබා  ජම. 

 ුතද්ධශේ ජ ආබාධිත වී විශ්රාම ගන්වා සටින ශපොලිස ් රණ 
විරුවන් එම ආබාධිත ශහේතූන් මත විවිධ ශරෝගාබාධ වැළඳී 
අනතුරුවලට ලක්ව මිය යෑශමන් පසු ඔවුනට ශගවන ලද 
වැටුප් සහ  ජමනා ශගවීම නවතා දමා ඔවුන්ශේ 
යැශපන්නන් සහ දරුවන් දැඩි ආර්ිකර අපහසුතාවට ලක් 
ශරොට ඇත. 

 ුතද්ධශේ ජ ය්  නිලධාරියකු මිය ගිශේ න්   ඔහුශේ 
රලයාට වයස අවුරුදු 44 වනතුරු ඔහු ලැබූ වැටුප හා 
 ජමනා ලැබීමට නීතිමය හිමිරම ඇති නමුේ  ආබාධිත 
තේේවයට ලක්ව ය්  රාලයක් විවිධ ශරෝගාබාධ සමඟ 
දුක් විඳිමින් සට මියගිය පසු වැටුප් හා  ජමනා රලයාට 
ශනොශගවීම කිසදු ුතක්ති සහගත ක්රියාවක් ශනොවන බවද  
ශමම ගරු සවාශේ අවධානයට ශයොමු රරමි. 

06. අග්රහාර රක්ෂණ  ශයෝජනා රමශේ දායරේවය ලබා 
ගැනීම. 

 ආබාධිත රණ විරුවන් සකහා කිසදු රක්ෂණ ශයෝජනා 
රමයක් ක්රියාේමර ශනොවන ශහයින්  රාජය ශසේවරයන් 
සකහා සා්ාපිත රර ඇති අග්රහාර රක්ෂණ ශයෝජනා රමශේ 
දායරේවය ලබා  ජම ඔවුන්ශේ ශසෞඛ්ය ර න් සකහා ය්  
විසඳුමක් වන බව අවධාරණය රරමි. ශ්  ස් බන්ධව 
නියමිත අුවමැතිය ලැශබන්ශන් න්   අග්රහාර අරමුදල එය 
ක්රියාේමර කිරීමට එරඟ බවද සකහන් රරමි. 

 ආබාධිත ශපොලිස ් රණ විරුවන් මුහුණ පා ඇති ගැටලු 
කිහිපයක් පමණක් ඉහත සකහන් රර ඇති අතර  ශ්  
පිබඳබකව අවධානය ශයොමු ශරොට ඔවුන් සකහා අුවමත රර 
ඇති උසසව්ී්  වහා ලබා ශදන ශලසේ  ශසේවා රාලය වසර 
උ1ට අක් නිලධාරින්ට හිමි විශ්රාම වැටුප 01උ1 ජ ලබාදුන් 
රැබිනට් අුවමැතිය පරිදි ශගවීමට රටුතතු රරන ශලසේ  
චරශල්ඛ් 0උ/88 පරිදි විශ්රාම ගැන්වූ නිලධාරින්ශේ හිඟ 
 ජමනා 01උ9 අය වැය මඟින් මුදල් ශවන් රරවා වහා 
ශගවීමට රටුතතු රරන ශලසේ  දුබලතා විශ්රාම වැටුප් 
ශගවීම නතර රර ඇති නිලධාරින්ට එම මුදල් ශගවීම 
නැවත ආර් ව රරන ශලසේ  අවුරුදු 44ට ශපර මිය යන 
රණ විරුවන්ට හිමි වැටුප් හා  ජමනා ඔවුන්ශේ 
යැශපන්නන්ට ශගවීමට රටුතතු රරන ශලසේ  අග්රහාර 
රක්ෂණ රමය ආබාධිත රණ විරුවන් සකහාද ලබා  ජමට 
රටුතතු රරන ශලසේ ශමම ගරු සවාවට ශයෝජනා රර 
සටිමි. 

ගරු රාානායරතුමනි  එපමණක් ශනොශවයි. ආබාධිත රණ 

විරුවන් ශමම ඉල්ලී්  ඉල්ලමින් ය්  ය්  අවස්ාාවල ජ පාරට 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

බැස්සා. ඒ හැම අවස්ාාවර ජම ඔවුන්ට ඉතාම දරුණු ශලස පහර 

 ජලා  ඔවුන්ශේ ඇස් පවා අන්ධ රළ අවස්ාා තිශබනවා. ඒ නිසා 

ශ්  පිබඳබකව ශසොයා බලන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

ගරු රාානායරතුමනි   අදේ ශපොලීසශේ සමහර අයට උසස් 

වී්  ශනොශදන තේේවයක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම නක් දැ් මාම 

උසස් වී්  ලැශබනවා. විවාගය සමේ ශවච්ච හැබැයි  නක් ශනොදාුන 

උදවියට උසස් වී්  ලබා  ජලා නැහැ. උසස් වී්  ලබා  ජශ්  ජ ඒ 

ආරාරශයන් ශපොලීසශේ අයට සලරන සැලකිල්ල ඉතාමේ 

රනගාටුදායර තේේවයර තමයි  තිශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම උප 

ශපොලිස් පරීක්ෂරශේ ඉකලා ශපොලිස් පරීක්ෂර තනතුර දක්වා ශ්  

තේේවය තිශබනවා. ශ්  ගැන ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු 

රරන්න. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි. ගරු ආරක්ෂර රාජය අමාතයතුමා  ඔබතුමා පිබඳතුරු 

ශදනවාද?[බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 
ගු ම හින්ද රාජපක්ෂ ම හාා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු රාානායරතුමනි  තව ර ්නයක් තිශබනවා. ආබාධිත 

රණ විරුවන්ට අව ය උපරරණ ගණන් ගිහින් තිශබනවා. එම 

නිසා ඒ අයට ගන්න බැරි තේේවයක් තිශබනවා.  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි  පිබඳතුර ශදන්න. 

 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා (ආරක්ෂක රාජය 

අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன - ெொதுகொப்பு இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene - State Minister of Defence) 

ගරු රාානායරතුමනි  පාර්ලිශ් න්තු ස්ාාවර නිශයෝග 07 (0  

යටශේ ගරු විපක්ෂ නායර මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසන් 

නඟන ලද ර ්න සකහා පිබඳතුරු ශමශසේයි. 

01.  ආබාධිත ශපොලිස ් නිලධාරින් සකහා අුවමත රර ඇති 
උසසව්ී්  ලබා ශනො ජම. 

 එල්ටීටීඊ සත්වාදි ක්රියා ශහේතුශවන් ආබාධිත වීම නිසා 
වවදය නිර්ශද්  මත විශ්රාම ගන්වන ලද හා සැහැල්ලු 
රාජරාරිශේ ශයදවූ ශපොලිස ්නිලධාරින් සකහා විශ ේෂ වැටුප් 
වර්ධර ශදරක් සහ උසස ් වී්  ලබා  ජම ස් බන්ධශයන් 
01උ4 මාර්තු 0) සහ 01උ7 මැයි 3උ දිනැති අමාතය මඩුඩල 
තීරණ මඟින් අුවමැතිය ලබා  ජ ඇත. 

 ඒ අුවව  ඉහත තීරණ මඟින් ලබා  ජ ඇති නිර්ශද් යන් පරිදි 
රටුතතු කිරීම සකහා එල්ටීටීඊ සත්වා ජ ක්රියා ශහේතුශවන් 
ආබාධිතව විශ්රාම ගන්වන ලද නිලධරයන් 784ක් සහ 
ආබාධිත වීම නිසා සැහැල්ලු රාජරාරිශේ ශයදවූ 
නිලධරයන් ))7ක් හඳුනා ශගන ඇත. ඉන් ආබාධිත 
සැහැල්ලු රාජරාරිශේ නිුතතු නිලධරයන් 311ක් සකහා 
නිර්ශද් යන් පරිදි ආබාධයට ලක් වූ දිනය පදන්  රර 
ශගන වි ශ ේෂ වැටුප් වර්ධර 10ක් ලබා ජම සකහා 01උ8 
ශනොවැ් බර් 0උ දිනැති ශපොදු නිශයෝග අිංර )87/01උ8 
මඟින් රටුතතු රර ඇත. 

 ආබාධිතව වවදය නිර්ශද්  මත විශ්රාම ගන්වන ලද 
නිලධරයන් 784ක් අතුරින් ඉහත නිර්ශද් යන්ට අුවව 
උසසව්ී්  ලැබීමට ශහෝ ලද උසසව්ීම ශපරදාතම කිරීමට 
සුදුසු නිලධරයන් ස් බන්ධශයන් ශ්  වන විට රටුතතු සදු 
රරමින් පවතින බවේ  ශමම නිලධරයන්ට හිමි සහන ද 
රඩිනමින් ලබා  ජමට රටුතතු රරන බවේ ශපොලිසප්ති 
විසන් වාර්තා රර ඇත. 

02.  ශසේවා රාලය වසර උ1ට අක් විශ්රාමිර නිලධාරින් සකහා 
විශ්රාම වැටුප ලබා ජම. 

 වසර උ1ට අක් ශසේවා රාලයක් ඇති ආබාධිත නිලධරයන් 
උ41ශදශනකු සකහා විශ්රාම වැටුප් හිමිරම ලබා  ජමට 01උ1 
ශදසැ් බර් උ1 දිනැති අමාතය මඩුඩල තීරණය මඟින් 
අුවමැතිය ලබා  ජ ඇත. ඒ අුවව  නිලධරයන් 
උඋ9ශදශනකුශේ ලිපි ශගොුව ශ්  වන විට විශ්රාම වැටුප් 
ශදපාර්තශ් න්තුව ශවත ශගවී්  රටුතතු සකහා ශයොමුරර 
ඇති බවේ  විශ්රාම වැටුප් ශදපාර්තශ් න්තුව ශවතින් ඔවුන් 
විශ්රාම ලැබූ දිනයට ලැබූ වැටුප මත විශ්රාම වැටුප් ගණනය 
රර රදාන ප නිකුේ රර ඇති බවේ  ඉතිරි විශ්රාම ශගොුව 
3උ ස් බන්ධශයන් පවතින අක් පාක් සරස ්රරමින් පවතින 
බවේ වාර්තා රර ඇත. 

03.   ජමනාවල හිඟ මුදල් ශගවීම නවතා දැමීය ම.  

 සත්වාදි රහාර ශහේතුශවන් මියගිය නිලධරයන්ශේ 
යැශපන්නන්හට හා ආබාධිත විශ්රාමිර නිලධාරින්ට උ988 
ජූලි මස උ3 දිනැතිව නිකුේ රරන ලද රාජය පරිපාලන 
චරශල්ඛ් අිංර 0උ/88 රරාරව මාසර වැටුප් හා  ජමනා 
ශගවී්  කිරීමට රතිපාදන සැලසී ඇත. ඒ අුවව වරින් වර ලද 
අුවමැති පරිදි ඔවුනට හිමි සයලු  ජමනා ශ්  වන විට වැටුප 
සමඟ ශගවීම සදු රරුව ලබයි.  

 එශසේම උ980 අිංර 314 දරන උ980.17.08 දිනැති අමාතය 
මඩුඩල ප්රිරාව අුවව ශ්රී ලිංරා ශපොලීසශේ නීතිය 
ක්රියාේමර කිරීශ්  රාජරාරි රටුතතුවල නිරතව සටිය ජ 
සත්වාදි ක්රියා ශහේතුශවන් මරුමුවට පේවූ ශහෝ සදාරාලිර 
ආබාධිත තේේවයට පේවූ ශපොලිස ් නිලධරයන්හට 
ඔවුන්ශේ වයස අවුරුදු 44 දක්වා වැටුප් හා  ජමනා ශගවීශ්  
රටුතතු සදු කිරීමට අුවමැතිය ලබා  ජ ඇත. ඒ අුවව ඉහත 
අමාතය මඩුඩල ප්රිරාශේ ඇති විධිවිධාන ක්රියාේමර 
ශනොවීම නිසා අගතියට පේවූ නිලධරයන්හට හිමි හිඟ 
 ජමනා ශගවීම සකහා වැයවන රතිපාදන පිබඳබකව 
වාඩුඩාගාරයට ඉල්ලී්  ඉදිරිපේ කිරීමට වැය වන මුදශල් 
විසත්රාේමර වාර්තාවක් ශ්රී ලිංරා ශපොලීසශේ විශ ේෂ 
රමිටුවක් මඟින් ශ්  වන විට සරස ් රර අවසන්ව ඇති 
අතර  නිලධාරින් පිබඳබකව ශපෞද්ගලිර දේත පරීක්ෂා 
රරමින් පවතී. එම දේත ස් පූර්ණ කිරීශමන් අනතුරුව 
රතිපාදන ශවන් රරවා ගැනීම සකහා අදාළ වාර්තාව 
වාඩුඩාගාරයට ඉදිරිපේ කිරීමට රටුතතු රරන බව දන්වා 
ඇත.  

04.   දුබලතා විශ්රාම වැටුප ශගවීම නවතා දැමීය ම.  

 සත්වා ජ ක්රියා ශහේතු ශරොටශගන ශහෝ නීතයුවූලලව 
රාජරාරි ඉටු කිරීමට යාශ්  ජ දුබලතාවයට පේව වවදය 
ශහේතූන් මත ශසේවශයන් විශ්රාම ගන්නා ලද ශපොලිස ්
නිලධාරින්ට 01උ1 ශදසැ් බර් 1උ දිනැති විශ්රාම වැටුප් 
චරශල්ඛ් උඋ/01උ1 අුවව දුබලතා විශ්රාම වැටුප් ශගවී්  
රරුව ලබයි.  

 නමුේ ශමශසේ ශගවී්  කිරීශ්  ජ දුබලතා විශ්රාම වැටුශප් හා 
ශසේවා විශ්රාම වැටුශප් එරතුව විශ්රාම වැටුපට ගණනය 
කිරීමට ශයොදා ගන්නා වැටුප් සීමාවන් ඉක්මවා යාම 
ශහේතුශවන් සමහර ශපොලිස ්නිලධාරින්ශේ දුබලතා විශ්රාම 
වැටුප ශගවීම ස් පූර්ණශයන්ම නවතා ඇති බවේ  සමහර 
නිලධාරින්ට විශ්රාම වැටුශපන් අඩක් පමණක් ශගවී්  රරන 
බව ආබාධිත විශ්රාමිර නිලධාරින් විසන් දන්වා ඇති අතර  

387 388 

[ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා] 
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ශ්  පිබඳබකව විශ්රාම වැටුප් ශදපාර්තශ්  න්තුශවන් විමසී්  
කිරීශ්  ජ දැනට පවතින චරශල්ඛ් රතිපාදන අුවව අදාළ 
සීමා ඉක්ම යෑමට හැකියාවක් ශනොමැති බැවින් එශසේ සදු 
රර ඇති බව දැුව්  ශදන ල ජ. 

 නමුේ ශමම සීමාවන් ඉක්මවා දුබලතා විශ්රාම වැටුප් ශගවීම 
සකහා රැබිනට් සිංශද් යක් සරස ්රර ඇති අතර  එය ඉදිරි 
සතිශේ ජ අමාතය මඩුඩල අුවමැතියට ඉදිරිපේ රරුව ඇත. 

05.   ආබාධිත විශ්රාමිර ශපොලිස ්රණවිරුවන් වයස අවුරුදු 44ට 
ශපර මිය යන අවසා්ාවල ජ ඔහු ලබමින් සටි වැටුප් සහ 
 ජමනා යැශපන්නන් සකහා ලබා  ජම. 

 ුතද්ධශේ ජ ආබාධිතව වවදය නිර්ශද්  මත විශ්රාම ගන්වා 
රාජය පරිපාලන චරශල්ඛ් අිංර 0උ/88 රරාරව මාසර 
වැටුප් ලබමින් සටිය ජ නිලධාරින්ශේ වයස අවුරුදු 44 
ස් පූර්ණ වීමට රාම ආබාධිත තේේවශේ අතුරු 
රතිලලයක් ශලස මිය යන අවසා්ාවල ජ යැශපන්නන් ශවත 
නිලධාරියාශේ වයස අවුරුදු 44 ස් පූර්ණ වන ශතක් මාසර 
වැටුප්  ජමනා ශගවීම සකහා අමාතය මඩුඩල සිංශද් යක් 
ඉදිරිපේ රර ඇති අතර  එම ශයෝජනාව සලරා බලමින් 
සටී. 

06.   අග්රහාර රක්ෂණ ශයෝජනා රමශේ දායරේවය ලබා 
ගැනීම. 

 ශ්  පිබඳබකව දැනට තීරණයක් ශගන ශනොමැති අතර  එය 
සාරච්ඡා මට්ටශ්  පවතී. ඉදිරිශේ ජ ඒ ස් බන්ධශයන් 
රතිපේතිමය තීරණයක් ගත ුතතුව ඇත. 

 

ගු (ආචා්තය) බන්දුල ගුණව්තධාන ම හාා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු රාානායරතුමනි  - 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ර ්නයක් ඇහුවා. එතුමාට 

සෑහීමට පිබඳතුර දුන්නා. රුවන් විශේවර්ධන රාජය ඇමතිතුමා 
ශවනේ අමතර අතුරු ර ්නවලට පිබඳතුරු ශදන්න සූදාන් ද 
දන්ශන් නැහැ. එතුමා පිබඳතුරු ශදන්න සූදාන්  න්  අවස්ාාව 
ශදන්න ුනළුවන්. ස්ාාවර නිශයෝග අුවව මට එතුමාට බල රරන්න 
බැහැ. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා රැමැති න්  ගරු ආචාර්ය 
බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශේ ර ්නයට උේතර ශදන්න. 
ඔබතුමා පිබඳතුරු ශදන්න සූදාන් ද? 

 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

එතුමාශේ ර ්නයට උේතර ශදන්න ුනළුවන් න්  උේතර 

ශදන්න්   ගරු රාානායරතුමනි. එශහම නැේන්  එතුමා අහන 

ර ්නයට අදාළ විස්තර ඉදිරිශේ ජ ඉදිරිපේ රරන්න් . 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ාාවර නිශයෝග අුවව මා ක්රියා රරන්න ෑනෑ. ගරු රාජය 

ඇමතිතුමනි  ුනළුවන් න්  පිබඳතුරු ශදන්න. ගරු ආචාර්ය බන්දුල 

ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා.  
 

ගු (ආචා්තය) බන්දුල ගුණව්තධාන ම හාා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  මහින්ද රාජපක්ෂ ුතගශේ ජ ශපොලිස් 

නිලධාරින්ශේ සහ හමුදා රණ විරුවන්ශේ දරුවන් පාසල්වලට 

ඇතුළේ රරන විට දරුවන් 7ශදනකු සකහා අවස්ාාව ලබා  ජලා 

තිබුණා. වර්තමානශේ ජ එය 4ශදශනකු දක්වා අක්ශවලා තිශබනවා. 

අපි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් රරන්ශන්  නැවතේ එය 7 දක්වා 

වැඩි රර ශදන ශලසට සලරා බලන්න කියලායි.   
 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ශහොකයි ගරු මන්ත්රීතුමනි. මා හිතන හැටියට ඒ ස් බන්ධශයන් 
අශප් අධයාපන අමාතයතුමාේ සමඟ සාරච්ඡා රරලා ඉදිරිශේ ජ 
නැවතේ එවැනි තේේවයරට ශගශනන්න ුනළුවන්ද කියා බලන්න 
ුනළුවන්. ගරු රාානායරතුමනි  පසුගිය වසර තුශන් ජම 
විශ ේෂශයන්ම රණ විරුවන්ශේ ර ්න ගැන ආරක්ෂර 
අමාතයාිං ය හැටියට අශප් අවධානය ශයොමු රරලා  ඒ 
ශගොල්ලන්ශේ ර ්න රාශියක්  විසකන්නට අපි වැඩ රටුතතු රරලා 
තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ආබාධිත රණ විරුවන්ට මා හිතන 
හැටියට වයස අවුරුදු 44 දක්වා පමණක් ශනොශවයි  ඔවුන්ශේ 
ජීවිතය අවසාන වන රල්ම ඒ වැටුප ලබා ශදන්න දැන් තීරණය 
රරලා  ශ්  අවස්ාාශේ ජ ඒ වැඩ රටුතතු රරශගන යනවා.  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

ගු ම හින්ද රාජපක්ෂ ම හාා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்த ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශේ දැන ගැනීමටයි මා ශ්  

රාරණය කියන්ශන්. සමහරුන්ට ලැශබන විශ්රාම වැටුප රුපියල් 

941යි.  
 

ගු ුවන් විපේව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு ருவன் விஜயவர்தன) 

(The Hon. Ruwan Wijewardene) 

ගරු විපක්ෂ නායරතුමනි  ශ් ර විශ්රාම වැටුපක් ශනොශවයි. 

ඒශගොල්ලන් ශසේවය රරන රාලශේ ලැශබන වැටුප තමයි  ජීවිත 

රාලශේම ඒ අයට ලබා ශදන්ශන්. ඒර විශ්රාම වැටුප ශනොශවයි. 

ඒශගොල්ලන්ට හමුදාශේ ඉන්න ශරොට ලැශබන වැටුප තමයි ඉන් 

පසුවේ ලැශබන්ශන්. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි  ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට  ගරු අුවර දිසානායර 

මන්ත්රීතුමා රාා රරන්න. 
 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාානායරතුමනි  මම ශ්  රරා ය රරන්න ශපර  ගිය 

සතිශේ මම රරා යක් රරලා මුදල් අමාතයවරයාශගන් ර ්නයක් 

විමසා සටියා. එම ර ්නයට ශ්  සතිශේ ජ පිබඳතුරක් ලබා ශදන 

බවට සවානායරතුමා එරඟ වුණා. අද ශ්  සතිශේ අවසන් දිනය. 

ගරු රාානායරතුමනි  එදාේ මම කිේවා  සලබන සතිශේ පිබඳතුරු 

ශදනවා කිේවාට  සති ශදරරට පසුව තමයි ශ්  පිබඳතුර එන්ශන්ස 

කියලා. නමුේ  මුදල් අමාතයවරයා ශ්  සතිශේේ ඒ පිබඳතුර ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුවට ලබා  ජලා නැහැ. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුදල් රාජය අමාතයතුමා සවාශේ ඉන්නවා ශන්. එතුමාට 

ුනළුවන් ශවයි ද දන්ශන් නැහැ  ඒ ස් බන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් 

රරන්න. ශමතුමා අහන්ශන් ගිය සතිශේ අහුන ර ්නයට පිබඳතුරක්.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශ් ර මම ගිය සතිශේ අහුන ර ්නයක්. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ් ර ගිය සතිශේ අහුන ර ්නයක්  ගරු රාජය ඇමතිතුමා. ඒර 

refer වුණා ද දන්ශන් නැහැ. 

 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

සවානායරතුමා ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ කිේවා  සශ්  ගැන 

අදාළ අමාතයවරයාට ශයොමු රරන්න්   අමාතයවරයාශගන් 

අහන්න්   අහලා උේතර ශදන්න් ස කියලා. දැන් බලනශරොට 

රාජය අමාතයවරයා ඒ ගැන දන්ශනේ නැහැ වාශේ. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සවානායරතුමා ඒ පිබඳබකව මුදල් අමාතයවරයාව දැුවවේ 

රරන්න ඇති. 

 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රාානායරතුමනි  අපි ශ්  ර ්නය ශයොමු රරලා 

තිශබන්ශන්. මුදල් ඇමතිතුමාට ර ්න සයල්ලම බාර ජලා 

තිශබන්ශන්. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමා ඒ ගැන  ශසොයා බලා අද දවස  තුළ 

දැුවවේ  රශළොේ ශහොකයි.  ගරු අුවර දිසානායර මන්ත්රීතුමා . 
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 සිංහරාජ  වන රක්ෂිාපේ නීති විපරෝධී 

ම ා්තගයක් ඉදිකිරීම  
சிங்கரொஜ வனப் ெொதுகொப்புப் ெிரபதசத்தில் 

சட்டவிபரொதைொக வீதியமைக்கப்ெடுதல்   

ILLEGAL ROAD CONSTRUCTION IN SINHARAJA 
FOREST RESERVE 

 
ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාානායරතුමනි  ස්ාාවර නිශයෝග 07(0  යටශේ ශමම 

ර ්නය ඇසීමට අවස්ාාව ලබා  ජම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. 

ගරු රාානායරතුමනි  සිංහරාජ ශලෝර උරුමය අධිරක්ෂිත 

වනාන්තරශේ අධිසිංශේ ජ රලාපශේ නීති විශරෝධී මාර්ගයක් 

ඉදිකිරීම ශහේතුශවන් මතුවී ඇති පාරිසරිර ගැටලුරාරී තේේවය 

පිබඳබකව ශමම ගරු සවාශේ අවධානය ශයොමු රරමි.  

ශගෝලීය උෂ්ණේවය ඉහළ යාම පාලනය කිරීම 

ස් බන්ධශයන් ශලෝරශේ රටවල් රැසක් අවධානය ශයොමු රර 

තිශේ. පවතින පරිසර හානිය දිගටම සදුවුවශහොේ තව වසර 

උ1කින් ශලෝර උෂ්ණේවය ශසල්සයස් අිං ර ශදරරට ආසන්න 

අගයකින් ඉහළ යන බව විදයාඥයින් ශපන්වා ශදයි. ශ්  නිසා 

ශලෝරශේ ශබොශහෝ රටවල් පරිසරය ආරක්ෂා රර ගැනීම සකහා 

නව නීති සරස් රරමින් සටිනවා. 

එශහේ ලිංරාශේ මීය ට හාේපසන්ම ශවනස් තේේවයක් 

දැරගන්නට තිශබනවා. උ988 වසශර් සට ුතශනස්ශරෝ ශලෝර 

උරුමයක් ශලස න්  රර ඇති සිංහරාජ අධි රක්ෂිත වනාන්තරය 

පවා විනා  කිරීම ආඩුක්ශේ අුවදැුවම යටශේ සදුවන බවට 

ශචෝදනා නැගී තිශබනවා. පරිසර හා මහවැලි සිංවර්ධන 

ඇමතිවරයා ශලස ජනාධිපතිවරයා රටුතතු රරන තේේවයක් 

යටශේ ශමම සදුවීම බරපතළ රාරණයක්. සිංහරාජ අධි රක්ෂිත 

වනාන්තරශේ රලවාන  වැද්දාගල  කුඩව පිවිසුම ආශ්රිතව නීති 

විශරෝධී ශලස අඩි දහයක් පළල මාර්ගයක් ඉදි රරමින් තිශබනවා. 

එය ඉන්ටර්ශලොක් ගල් අල්ලා  ශරොන්ක්රීට් රාණු සහිතව ඉදි 

කිරීමට සැලසු්  රර ඇති බව දැන ගන්නට තිශබනවා. වන 

සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුශේ කුඩව රාර්යාලය අසල සට අධි 

රක්ෂිත පිවිසුම දක්වා ඇති අධි සිංශේ ජ රලාපශේ ශ්  මාර්ගය ඉදි 

රරමින් සටින්ශන් වි ාල රමාණශේ බැශරෝ යන් ශයොදා 

ගනිමිුවයි. අධි රක්ෂිතයරට අදාළ වන සයලු නීති රක්ෂිතශයන් 

පිටත මීය ටර් පන්සයයක් යනතුරු ඒ ආරාරශයන්ම අදාළ වන බව 

ශපොදු තේේවයක්. එශසේම සිංහරාජ ශලෝර උරුම අධි රක්ෂිත 

වනාන්තරය ආරක්ෂා රර ගැනීශ්  අරමුණින් රටක් ශලස අප 

ජාතයන්තර ස් මුතීන් ගණනාවරටද අේසන් රර තිශබනවා. 

මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර රාජය ඇමතිවරයා සහ වන 

සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා 

පවසන්ශන් ශ්  මාර්ගය උ970 වසශර් සට පැවති එරක් බවයි. එහි 

අර්ධ සතයයක් තිශබනවා. සමඟි ශපරමුණු ආඩුක්ව පැවැති 

රාලශේ තුනී ලෑලි සිංස්ාාවට දැව ශගන යාමට ශ්  මාර්ගය රපා 

තිශබනවා. එශහේ ඒ වන විට සිංහරාජය අධි රක්ෂිතයක් ශලස 

ශහෝ ජාතිර උරුමයක් ශලස ශහෝ ශලෝර උරුමයක් ශලස ශහෝ 

න්  රර තිබුශඩු නැහැ. එම නිසා ශපර පාරක් තිබුණු බව කීම 

දැන් අදාළ වන්ශන් නැහැ. උ978 වසශරන් පසු ශ්  රශද් ශේ 

කිසය්  ආරාරයර ඉදි කිරීමක් ශහෝ එවැනි සිංවර්ධන රටුතතු සදු 

කිරීම නීති විශරෝධීයි. 

ආඩුක්ව නිශයෝජනය රරන පාර් ්වයන් පවසන තවේ 

රරුණක් වන්ශන් ශ්  මාර්ගශයන් රශද් වාසීන්ට  විශ ේෂශයන්ම 

පාසල් ළමුන්ට වාස රැසක් සැලශසන බවයි. 

එශහේ ශ්  මාර්ගශයන් යා්  - ඊ්  පහසුර්  සපයා ගත 

හැක්ශක් පවුල් තුනරට පමණයි. එයින් එක් පවුලක් වන්ශන් 

සිංහරාජශේ සුරරට මාටින් විශේසිංහ ශහවේ මාටින් මාමාශේ 

පවුලයි. මාටින් මාමා ශ්  මාර්ගය ඉදි කිරීමට විශරෝධය පළ රර 

තිශබනවා. අශනක් පවුල ඔහුශේ දියණියශේ පවුලයි. තවේ එක් 

පවුලරට අව ය න්  ශ්  මාර්ගශයන් යා හැකියි. එශහේ එම 

පවුල් තුනම පවසන්ශන් කුඩව ගම මැදින් ඇති මාර්ගශයන් යා්  - 

ඊ්  කිරීම තමන්ට වඩාේ පහසු බවයි. එශසේම ශමම පවුල් තුනට 

සටින පාසල් යන වයශසේ ළමුන් කිහිප ශදනා කිස දිශනර රැලෑ 

පාශරන් පාසල් ශනොයවන බවේ ගම මැද පාශරන් පාසල් යවන 

බවේ ඔවුන් අවධාරණය රර සටිනවා. එන්   මාර්ගය ඉදි කිරීමට 

පක්ෂව කියුව ලබන රාා සයල්ල අසතයයි.  

ශමවැනි තේේවයක් තුළ ශලෝර බැිංකුශවන් ණය ලබාශගන  

ශමතර්  වියදමක් දරා ශමතර්  ශබොරු කියමින්  කිශලෝ මීය ටර් 
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එරහමාරක් දුරට ශමශසේ නීති විශරෝධී මාර්ගයක් හදන්ශන් ඇයි? 

01උ3 වසශර් ජ අප ශපන්වා දුන්ශන් පැවති ආඩුක්ව සරස් රළ 

ජාතිර ශවෞතිර සැලැස්ම යටශේ සිංහරාජය ශදබෑ රරමින් 

රලවාන  කුඩව පිවිසුශ්  සට ශදනියාය  පිටශදනිය පිවිසුම දක්වා 

සිංහරාජය මැදින් මාර්ගයක් ඉදි කිරීශ්  සැලැස්මක් ඇති බවයි. ශ්  

නීති විශරෝධී මාර්ගය එහි පළමු පියවර වන බව පරිසරශේ ජන් 

ශපන්වා ශදනවා.  

ශ්  තේේවය තුළ පැන නඟින පහත ර ්නවලට අදාළ 

අමාතයවරයා පිබඳතුරු  ලබා ශදනවා ඇතැයි බලාශපොශරොේතු 

ශවනවා. 

01. චන්ද්රිරා බඩුඩාරනායර මහේමිය ජනාධිපති රයරය දැරූ 

0111 වසශර් සිංහරාජය සහ දු් බර අඩවිය වනාන්තර 

ආශ්රිතව කිශලෝමීය ටර් වාගයර දුරින් ඇති  ඉඩ්  

රතිසිංසර්රණ ශරොමිසමට අයේ ඉඩ්   වන සිංරක්ෂණ 

ශදපාර්තශ් න්තුවට පවරා ගැනීම සකහා අුවමැතිය ලබා 

දුන් PS/CP/26/2004 දරන රැබිනට් ප්රිරාව වසර උ1රට 

පසුවේ ක්රියාේමර ශනොකිරීමට ශහේතු රවශර්ද? 

 ශ් වා සිංහරාජ අඩවිශේ ආරක්ෂිත රලාප ශලස පවරා 

ගැනීම සකහා රැබිනට් ප්රිරාවක් ඉදිරිපේ රර තිබුණා. එම 

රැබිනට් ප්රිරාවට අුවමැතිය ලබා දුන්නේ ඒ ක්රියාමාර්ග 

අරශගන නැහැ. 

02. ඉහත මාර්ගය ඉදි කිරීම ස් බන්ධශයන් විධිමේ පරිසර 
තක්ශසේරු වාර්තාවක් සරස ් රර තිශේද  එශසේ න්  එය 
සරස ්රර ඇේශේ රවුරුන් විසන් කුමන රාලශේ ජද? 

03. වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව ශ්  සකහා ලිඛිත 
අවසරයක් ලබා  ජ තිශේද? එශසේ න්  ඒ රවදාද? 

04. ශ්  මාර්ගය සකහා වැය රරන සමසත් මුදල ශරොපමණද? 

05. සිංහරාජය ශලෝර උරුමයක් වන නිසා ශ්  මාර්ගය 
ඉදිකිරීම ස් බන්ධශයන් ුතශනසශ්රෝ ශලෝර උරුම 
රාර්යාලය දැුවවේ රර තිශේද  එශසේ න්  ඒ රවදාද  
රවුරුන් විසන්ද?   

06. ශ්  මාර්ග ඉදිකිරීශ්  වයාපෘතියට සමගාමීය ව සිංහරාජය තුළ 
හා ඒ ආශ්රිතව ඉශලක්ශරෝනිර වාහන බැටරි චාේ කිරීශ්  
මධයසා්ාන  නැරඹු්  මධයසා්ාන සහ ශවනේ සිංවර්ධන 
වයාපෘති සදු රරන්ශන්ද  ඊට අදාළ සැලසු්  රර තිශේද? 

ගරු රාානයරතුමනි  ඒ පිබඳබකව ගරු ඇමතිතුමා පිබඳතුරක් 

ලබා ශදුව ඇතැයි බලාශපොශරොේතු ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගු අජිත් ම ාන්නප්පපුම  ම හාා (ම හවැලි ්ංව්තධාන හා 

පරි්ර රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை - ைகொவலி அெிவிருத்தி 

ைற்றும் சுற்றொடல் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 
ගරු රාානායරතුමනි  මහවැලි සිංවර්ධන හා පරිසර 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා පිබඳතුරු ශදනවා. 

ගරු රාානායරතුමනි  සිංහරාජ වනාන්තරය රේනුනරය  

මාතර හා ගාල්ල දිස්්රික්ර තුළ වයාප්තව පවතින අතර 

ුතශනස්ශරෝ ආයතනය විසන් උ978 වසශර් මිනිසා හා 

වජවශගෝල රක්ෂිතයක් ශලසේ  උ989 වසශර් එවරට පැවති 

රක්ෂිත මායි්  මත පදන් ව ශමම වනාන්තරශේ ශහක්ටයාර 

8 8)1ක් ශලෝර උරුම වන භූමියක් ශලසේ රරා යට පේ රර 

ඇත. ජාතිර උරුම වන භූමි පනත යටශේ ශමම වනාේතරය 

ශහක්ටයාර උඋ උ87ක් ජාතිර උරුම වන භූමියක් ශලස උ988 

වසශර් ජ රරා යට පේ රර ඇත. ඉහත ආරාරයට ඉතා ඉහළ 

පාරිසරිර හා වජවවිදයාේමර වටිනාරමක් සහිත ශමම 

වනාන්තරය ජාතිර ශමන්ම අන්තර් ජාතිරව ද ඇගයීමට ලක්ව 

ඇති අතර එහි රළමනාරාරිේවය වන රක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව 

මඟින් සදු රරයි.  

ගරු අුවර දිසානායර මැතිතුමනි  ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා  ශමවැනි ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ කිරීම පිබඳබකව. අපි 

පරිසරයට ශලොකු ඇල්මක් දක්වනවා. රට ඒ සකහා ශයොමු 

රරන්නේ අපට අව යතාව තිශබනවා. ඔබතුමා ශ්  ගැන ශහොයලා 

බලලා ර ්නයක් ඉදිරිපේ කිරීම ගැන විශ ේෂශයන්ම ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  

ජාතිර වන රතිපේතිශේ අරමුණු හා ශලෝර උරුම රඥප්තිශේ 

එරඟතාවලට අුවව වජවවිවිධේවය  පස  ජලය  ඓතිහාසර  

සිංස්රෘතිර  ආගමිර හා ශසෞන්දර්යාේමර වටිනාර්  සමඟ 

ශලෝර උරුම වන භූමියට අනනය වූ නි ්ි ත වටිනාර් වලට හානි 

ශනොවන ශසේ ශමම වනාන්තරය රළමනාරරණය කිරීම වන 

රක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව මඟින් සදු රරුව ලබයි. ශමම 

වනාන්තරය නැරැඹීමට පැමිශණන ශදස්-විශදස් පාරිසරිර 

සිංචාරරයන්  පාසල් සසුන් හා පර්ශේෂරයන් සකහා රේනුනර 

දිස්්රික්රශේ කුඩව ශදොරණ ඇළ රශද් ශයන් හා මාතර 

දිස්්රික්රශේ පිටශදනිය රශද් ශයන් රවිෂ්ට ස්ාාන ශදරක් 

නඩේතු රර ශපන්වා ශදුව ලබයි. රේනුනර  කුඩව ශදොරණ ඇළ 

රවිෂ්ට ස්ාානශයන් පැමිශණන සිංචාරරයන් සිංහරාජ ශලෝර 

උරුම වන භූමියට ඇතුළුවීම සකහා මීය ට ර් උ )11ක් පමණ දුරින් ුතේ 

වනාන්තරය තුබඳන් වැටී ඇති මාර්ගයක් වාවිත රළ ුතතු ශේ.  

ඔබතුමා ශ්  ර ්නය නඟන්ශන්  ශ්  වනාන්තරය මැද්ශදන් 

තිශබන ශ්  මීය ටර් උ )11  මාර්ගය ගැන.  

ශමම මාර්ගය සිංහරාජ වනශේ දැව ශහළීම සදු රළ උ97උ - 70 

රාල වරවාුවශේ ජ එම දැව රවාහනය සකහා ශයොදා ගේතක් වන 

අතර  සිංහරාජ ශලෝර උරුම මායිමට පිටතින් පිහිටා ඇත. 

අබලන්ව පැවැති ශමම මාර්ගය  0111 වර්ෂශේ ජ මීය ටර් 1ක් 

පමණ පළලට පාලමක් සහ  ශබෝක්කු ඉදි රර ගනිමින් ගමන් 

කිරීමට අසීරු ස්ාානවල ශරොන්ක්රීට් ගල් අතුරා  පිබඳසරර රරන 

ලද්දකි.  

ඉන්පසු ශ්  දක්වා වූ රාලය ුනරා අධිර වැස සහිත රාලවල  ජ  

නිරන්තරව ශසෝදා පාළුවට හා නාය යෑ් වලට ලක් වූ ශමම පිවිසු්  

මාර්ගය වාවිතයට  ඉතා අසීරු  තේේවයට පේ විය. එම තේේවය 

මත සිංහරාජ ශලෝර උරුම වන භූමිය නැරඹීමට පැමිශණන ශදස් 

විශදස් සිංචාරරයන්  පාසල්  සසුන් ඇතුළු සයලු පිරිස ්ඉතා අසීරු 

හා අවදාන්  තේේව  යටශේ ශමම පිවිසු්  මාර්ගය  වාවිත රරන 

ල ජ.  

සිංචාරරශයකුශේ අතක් පවා රැඩී තිශබනවා ශ්  වලරට 

වැ ටිලා. ශමොරද   අශප් උසට වාශේ  ඇබඳ   හෑරිච්ච  පාරක් තමයි  

තිබුශඩු.  

ශමම අසීරුතාවන්  අවදාන්  තේේව  නිරන්තර ශසෝදාපාළුවට  

හා නාය යෑ්  නිසා සදුවන පරිසර  හානි සයල්ල වැළැක්වීශ්  

අරමුණින් වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව  විසන් ශමම පිවිසු්   

මාර්ගය  රතිසිංස්රරණ රටුතතු ආර් ව රර ඇත. ශමහි ජ පවේනා 

මාර්ගශේ පළල වැඩි කිරීමක් සදු ශනොරරන අතර  නැවත 

පිබඳසරර රර ගල් අතුරා  නායයෑ්    සදු විය  හැකි  ස්ාානවල එය 

වැළැක්වීම සකහා ගල් බැමි ශය ජම සදු රරුව ලබයි.   
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගල් බැමි බඳින්ශන්ේ සශමන්තිශයන් ශනොශවයි. අර cages 

වලට දාලා ගල් අතුරන එරයි රරන්ශන්. 

ඒ අුවව ශමම මාර්ගය පිබඳසරර කිරීශ්  ජ  සදු රරුවශේ අඩි  

උ1ට වැඩි  පළලකින්  පැවති  මාර්ගය  නැවත පිබඳසරර කිරීම 

පමණි. ශමහි ජ කිසශසේේම මාර්ගශේ පැවති  පළල වැඩි කිරීමක් සදු 

ශනොශරශර්. ශමම රතිසිංස්රරණ රටුතතුවල ජ පරිසර  ආරක්ෂිත 

රශමෝපායයන්  ඇතුළේ  මාර්ශගෝපශද්   අුවගමනය  රරන 

අතර  ශ්  සකහා ශයොදා ගත ුතතු  අවම යන් සූ පමණක්  ශයොදා  

ගැශනන අතර කිසදු  අමතර ගස්  ශහළීමක් ද  සදු රරුව ශනොලබයි.  

ඒ අුවව  සා්ාවර නිශයෝග  07/0  යටශේ ඉදිරිපේ රර ඇති 

ර ්නවලට අදාළව ඉදිරිපේ රර ඇති පසුබි්  වාර්තාශේ සකහන්  

වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුශේ කුඩව රාර්යාලශේ සට 

අධිරක්ෂිත පිවිසුම දක්වා අතිසිංශේ ජ රලාපශේ ශමම ඉදි කිරීම සදු 

ශරශරන බව  සකහන් වුණේ  කුඩව රාර්යාලශේ සට ශදොරණඇළ  

සිංචාරර මධයස්ාානය දක්වා පවතින ශපොදු මාර්ගශේ කිසදු  අලුේ 

ඉදි කිරීමක් සදු රරන්ශන් නැත. ශදොරණඇළ රශේ  ප 

මධයස්ාානශේ සට සිංහරාජ මාර්ග බාධර දක්වා යන ශරොටස තුළ  

පමණක් පැවති මාර්ගය  අලුේවැඩියා රරුව ලැශේ.  

ශමම වාර්තාශේ ශදවන ශේදයට අුවව උ978න් පසුව ශමම 

රශද් ශේ කිසදු ඉදි කිරීමක්  නීති විශරෝධී ශලස සකහන්ව පැවතුන 

ද වන සිංරක්ෂණ ආඥා පනතට ශහෝ ජාතිර පාරිසරිර පනතට 

අුවව ශමම මාර්ගය ඉදිවන රශද් ශේ ඉදි කිරී්  තහන්  ශරශරන 

බවට කිසදු නීතිමය රතිපාදනයක් ශනොමැති අතර  ශමම ලිපිශේ 

සකහන් පරිදි අධිරක්ෂිත ශලස කිසදු රශද් යක් රරා යට පේ රර 

ශනොමැත.  

පසුබි්  වාර්තාශේ තුන්වන ශේදය අුවව ශමම මාර්ග ය 

පිබඳසරර කිරීම තුබඳන් රශද් වාසීන් ශහෝ පාසල් සසුන්ට වාස 

සැලශසන බව වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව කිසවිශටරේ 

ශමශතක් රරා  රර ශනොමැත. වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව 

පවසා ඇේශේ ශමම මාර්ගය ශපොදු මාර්ගයක් ශනොවන අතර ශමය 

පිබඳසරර කිරීශමන් සිංහරාජය නැරඹීමට පැමිශණන ශදස් විශදස් 

සිංචාරරයන් හට  ශමන්ම  විශ ේෂශයන්ම පාසල් සසුන්ට වාස 

සැලශසන බවයි.  

ශමම මාර්ගය ''මාටින්'' අයියලා යන පාරක් ශනොශවයි. දරුවන් 

පාසල් යන පාරකුේ ශනොශවයි. එ ශහම එරක් ශනොශවයි.  ශ් ර 

සිංහරාජශේ ශේට්ටුව දක්වා යන පාරක් විතරයි.  

ශමම මාර්ගය ඉදි කිරීම ස් බන්ධව කිස විශටරේ වන 

සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව අසතය ශතොරතුරු රරා  රර 

ශනොමැති අතර කිසදු නීතිවිශරෝධී ක්රියාවක් ද සදු රර ශනොමැත.  

ශමශසේ පිබඳසරර රරුව ලබන මාර්ගශේ වාහන 

ගමනාගමනයට අවසර ශනොශදන අතර  ශමය පූර්ණ ව ශයන්ම 

ශයොදා ගන්ශන් සිංහරාජය නැරඹීමට පැමිශණන අය සකහා පයින් 

ගමන් කිරීමට පමණි. එම නිසා ශමම මාර්ගය වාහන 

ගමනාගමනයට ශයොදා ගැනීම නිසා සදුවිය හැකියැයි අුවමාන 

රරුව ලබන පාරිසරිර හානිය  සදු ශනොවන නිසා එම ශචෝදනාවද 

පදන්  විරහිත ශචෝදනාවක් ශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි වනාන්තර න්  රර 

තිශබන්ශන් සිංරක්ෂිත වනාන්තර  රක්ෂිත වනාන්තර  ග් මැද 

රැලෑ  අශනකුේ රැලෑ යුවශවන්. සඅධිරක්ෂිතස කියලා 

ශරොශහේවේ න්  රරලා නැහැ.  

සිංහරාජයට රවිෂ්ට වීම සකහා මාර්ග පහසුර්  අලුශතන් 

සරස් රරනවා ශවුවවට පිටරැශල් ග් මානය හරහා විහිශදන 

මාර්ගය වාවිත රළ හැකි බව පැවසුව ද ශමම මාර්ගශේ ශේ දළු 

රවාහන ශලොරි රා ආදිය ද ගමන් රරන අතර  පාසල් සසුන් 

පැමිණීශ්  ජ එක්වර වි ාල පිරිසක් පැමිශණන බැවින් ශමවැනි 

ශපොදු රවාහනයට ශයොදා ගැශනන පටු මාර්ගයක් (පළලින් අක්/ 

කුඩා රමාණශේ  වාවිතය ඉතා අනතුරු සහිත ශේ. ශමම රරුණු 

නිසා පිටරැශල් ග් මානය හරහා වැටී ඇති ශපොදු මාර්ගය 

සිංචාරරයන් සකහා ශයොදා ගැනීම රාශයෝගිර ශනොශේ.  

වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව මඟින් ශලෝර බැිංකු ආධාර 

යට ශේ ක්රියාේමර පරිසර පද්ධති සිංරක්ෂණ හා රළමනාරරණ 

වයාපෘතිශේ මූලය දායරේවශයන් සදු රරන ශමම මාර්ගය 

රතිසිංස්රරණය ස් බන්ධව මාධය මඟින් සදු රරුව ලබන ඉහත 

රචාර පදන්  විරහිත අසතය රරුණු වන අතර  ශමම 

රතිසිංස්රරණය නිසා කිස ශලසකින් ශහෝ අමතර පරිසර හානියක් 

සදු ශනොවනවා ශමන්ම පාිංශු ඛ්ාදනය හා නායයෑ්  මගින් සදුවන 

පරිසර හානිය වැ ැක්වීම ද සදු ශේ.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ ර ්නවලට අදාළ පිබඳතුරු 

ශමශසේයි.  

01. 0111.17.00 දින අිංර පීඑස/්සීපී/0)/0111 දරන රැබිනට් 
ප්රිරාව අුවව සිංහරාජ හා නරල්ස ්වනාන්තරවලට යාව 
ඇති ඉඩ්  රතිසිංසර්රණ ශරොමිෂන් සවාව සතු රැලෑ 
ඉඩ්  පවරා ගැනී්  රටුතතු ක්රියාේමර ශනොකිරීමක්  සදුව 
නැති අතර  එම පවරා ගැනී්  රටුතතු අඛ්ඩුඩව සදු 
ශරශරමින් පවතී.  

 ඔබතුමා කිේවා හරි. 0111 ගැසට් එරක් නිකුේ රර 
තිශබනවා.  [බාධා කිරීමක්] අවසන් ශවලා නැහැ. ඔබතුමා 
කියූ රාරණය හරි. පරිසර ඇමතිවරයා ව ශයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විශ ේෂ රමිටුවක් පේ රර  දැන් වන විට 
ශහක්ටයාර උ 011ක් අේපේ රරශගන තිශබනවා. ඒ 
වාශේම  රැබිනට් ප්රිරාශේ සකහන් රර තිබුණු ඉඩ්  
රමාණය ශහක්ටයාර 0188යි. නමුේ මැනී්  රටුතතු 
රරද් ජ  ඒර ශහක්ටයාර 4 383ක් දක්වා වැඩි වී තිශබනවා. 
දැන් වන විට  ශහක්ටයාර උ 011ක් අේපේ රරශගන 
තිශබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පරිසර ඇමතිවරයා 
ව ශයන් මැදිහේ වීම නිසා ඉදිරි මාස හය තුළ ඉතිරි බි්  
රමාණශයන් සයයට 81ක්වේ අේපේ රර ගැනීමට 
ුනළුවන් ශවයි කියා අපි හිතනවා.  

 ගරු මන්ත්රීතුමනි  සමහර ශේලාවට ශමතැන ජ 
අධිරරණයට යන්නේ සදු ශවනවා. අපට පාලනය රර ගත 
ශනොහැකි ආරාරශයන් ඉඩ්  පේපේ රර ගැනීශ්  ජ විවිධ 
ර න් ඇති ශවනවා.  

02. ශමම මාර්ගය අලුතින් ඉදිකිරීමක් ශනොවන අතර  
වාවිතශේ පැවැති කිශලෝමීය ටර් උ.1ර දුරක් ඇති  අඩි උ0ක් 
පමණ පළලකින් ුතේ මාර්ගශේ ගිංවතුර සහ නාය යෑ්  
නිසා හානියට පේ වූ ශරොටසද් ඇතුළේව පැවැති මාර්ගය 
නැවත පිබඳසරර කිරීමක් පමණක් සදු ශරශර්. ශමශසේ 
පැවැති මාර්ගයක් පිබඳසරර කිරීශ්  ජ ජාතිර පාරිසරිර 
පනතට අුවව පරිසර තක්ශසේරු වාර්තාවක් සරස ් කිරීම 
අව ය ශනොවන බැවින් එවැන්නක් සරස ්රර නැත.  

 නව ඉදිකිරීමර ජ විතරයි එම වාර්තා ලබා ගැනීමට සදු 
වන්ශන්. පවතින මාර්ගයක් අලුේවැඩියා කිරීශ්  ජ අපට 
එවැනි වාර්තා ලබා ගැනීමට අව යතාවක් නැහැ. මාර්ග 
අලුේවැඩියා රරද් ජ  එවැනි වාර්තා ගන්ශන් නැහැ. අලුේ 
මාර්ගයක් ඉදිකිරීශ්  ජ එවැනි වාර්තා  ගත ුතතු ශවනවා. 
ශ් ර නව ඉදිකිරීමක් ශනොශවයි  තිශබන මාර්ගයක් 
පිබඳසරර කිරීමක්.  

395 396 

[ගරු අජිේ මාන්නප්ශපරුම මහතා] 
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03.  ශමම පිබඳසරර කිරීම වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුශේ 
අව යතාව මත සබරගමුව පළාේ ඉිංජිශන්රු ආයතනය 
මඟින් සරස ්රරන ලද වැඩ සැලසුමරට අුවව ඔවුන්ශේ 
උපශද් රේවය යටශේ පිබඳගේ රස් පාදන ක්රියාවලිය 
මඟින් ශතෝරා ගේ ශරොන්ාේ ආයතනයක් ශවත පවරා 
ඇත. ඒ සකහා අදාළ ඉදිකිරී්  ආයතනය සමඟ වන 
සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව 01උ8.උඋ.1උවැනි දින 
ගිවිසු් ගතව ඇත.   

 ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා රරා  රළ ආරාරයට මශේේ 
අදහසක් තිශබනවා  ආඩුක්ශේ වුණේ RDA එශරන් 
පළාේබද පාරවල් හදන එරටේ අමතරව නාගරිර 
සිංවර්ධන අධිරාරිය වශේ ආයතනවලින් උපශදස ්අරශගන 
පාරක් හදන විධියටම හදන්ශන් නැතුව රැලයරට 
ගැලශපන විධියට ඒ සකහා පරිවර්තනය වීමක් අව යයි 
කියන එර අපටේ හැ   ශඟනවා. නමුේ  ශ් ර රජශේ 
ආයතනයක් මඟින් ශරශරන්ශන්. රැශල් මැදින් පාරක් 
හදන ශරොට අපි  ඒරට නාගරිර සිංවර්ධන අධිරාරිශේ 
අදහස ්එරතු රරනවා. එහි සැලසු්  ශිල්පීන් ඉන්නවා. 

04. ඒ සකහා වියද්  රරන මුදල රුපියල් මිලියන 14.8කි. 

05. ශමම ඉදි කිරී්  UNESCO ආයතනය මඟින් රරාශිත 
සිංහරාජ ශලෝර උරුම වන භූමිශේ මායි්  තුළ සදු 
ශරශරන්නක් ශනොවන බැවින්  ශ්  ස් බන්ධශයන් 
UNESCO ආයතනය දැුවවේ කිරීමක් සදු රර ශනොමැත. 

 ශමොරද ශහේතුව  UNESCO ආයතනය දැුවවේ රරන්න 
අව ය ශවන්ශන් ශලෝර උරුම වනාන්තරය තුළ ඉදි 
කිරීමක් සදු රරනවා න්  පමණයි. ශමම මාර්ගය ඉදි 
රරන්ශන් සිංහරාජ වනාන්තරයට ඇතුළු වන ශේට්ටුව 
දක්වා පමණයි. එම ශේට්ටුශේ සට කිශලෝමීය ටර් එරහමාරක් 
ඇතුශළන් තමයි සිංහරාජ ශලෝර උරුම වනාන්තරය පටන් 
ගන්ශන්. මාර්ගය ඉදි රරන රශද් ය රක්ෂිතයට අයේ 
ශනොවන නිසා -ශලෝර උරුම වනාන්තරයට අයේ ශනොවන 
නිසා - UNESCO ආයතනයට විසත්ර කීශ්  අව යතාවක් 
නැහැ. 

06. රරාශිත සිංහරාජ ශලෝර උරුම වන භූමිය තුළ ශහෝ ජාතිර 
උරුමයක් වන වන භූමිය තුළ කිසදු සිංවර්ධන වයාපෘතියක් 
ක්රියාේමර ශනොරරන අතර  ඒ සකහා සැලසු්  සරස ්රර  
නිම රර නැත. නමුේ  ඔබතුමා කිේවා වශේ අපට අදහසක් 
තිශබනවා  World Bank එර යටශේ ආුන ESCAMP 
Project වශේ වයාපෘති හරහා ශ්  වශේ රක්ෂිත 
වනාන්තරවලට ුනසත්රාල පහසුර්   වනාන්තරශේ වජව 
විවිධේවය අධයයනය කිරීම සකහා අව ය පහසුර්  ලබා 
 ජම වශේ රටුතතුවලට අව ය මුදල් වියද්  රරන්න. එම 
නිසා අපි ඉදිරිශේ  ජ ඒ සකහා සැලසු්  සරස ් රරනවා. ඒ 
සකහා අව ය යටිතල පහසුර්  තව දුරටේ  වැඩි රරන්න 
ුනළුවන්. හැබැයි  ශලෝර උරුම වනාන්තරය තුළ ශනොව  
වනාන්තරයට ඇතුළු වන්න ටිරට් ගන්න රවුන්ටරය 
තිශබන රශද් ය තුළ. 

 
ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අුවර දිසානායර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට පැහැදිලි රර 

ගැනීමක් සකහා අවස්ාාව තිශබනවා. 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාජය අමාතයතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා   ජර්  පිබඳතුරක් 

ලබා  ජම පිබඳබකව. එම මාර්ගශේ ඉදි කිරී්  පටන් ගේතාට පසු  

මෑතර  ජ ඔබතුමා එම ස්ාානය බලන්න ගියාද කියලා මම 

ඔබතුමාශගන් දැනගන්න රැමැතියි.  

 

ගු අජිත් ම ාන්නප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
හැබැයි  ර ්නය ඇහුවාට ඔබතුමා ගිහිල්ලා නැහැ. 

 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ගිහින් තිශබනවා.  

ඔබතුමා ගියාද? 

 

ගු අජිත් ම ාන්නප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔබතුමා එතැනට ගියා න්   ශමශහම ර ්න අහන්ශන් නැහැ. 

0111  ජ හදුන පරණ පාර දකිනවා ශන්. 

 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මම අහුන ර ්නයට විතරක් උේතර දුන්නාම 

ඇති. ඔබතුමා එතැනට ගියා ශන්? ගරු රාානායරතුමනි  ශ් ර 

තමයි හැම ශවලාශේම ශගනාුන තර්රය. ශමොරක්ද? රලින් තිබුණු 

පැරැණි පාරර යෑම සකහා දරන උේසාහය කියන එර. ගරු රාජය 

ඇමතිතුමනි   එම මාර්ගය කිසශසේේම වාහන යන මාර්ගයක් 

ශනොශවයි කියලා ඔබතුමාේ දන්නවා ඇති. ඔබතුමා  සනාය යනවාස 

වශේ වචන පාවිච්ි  රළාම  රාට හරි හිශතන්න ුනළුවන්  මහා රඳු 

නාය යාමක් එතැන සද්ධ ශවනවා කියලා. 

එශහම ශනොශවයි  ශමතැන තිශබන්ශන්. ශමතැන තිශබන්ශන් 

යන පාශර් රාණු හැරිලා තිබීමයි. හරිද? [බාධා කිරීමක්] ගරු 

ඇමතිතුමනි  මම කියන්ශන් නරඹන්න යන සිංචාරරයන්ට රාපට් 

පාරර ශහෝ ගල් ඇතිරූ පාරර යන්න තිශබන වුවමනාවක් ගැන 

ශනොශවයි.   ශමවැනි පාරර යන එර තමයි සිංචාරරයන්ශේ 

රැමැේත බවට පේ වී තිශබන්ශන්.  මම ඔබතුමාට නැවත 

අවධාරණය රරන්ශන්   පරිසරශේ ජන් ශ්  පිබඳබකව අද වි ාල 

ර ්නයක්  නඟලා තිශබනවා කියන රාරණයයි. ඔවුන් අවස්ාා 

ගණනාවර ජ එම ස්ාානයට ගිහිල්ලා වාර්තා සපයා තිශබනවා. ඒ 

නිසා නැවත ශමය ය්  සමාශලෝචනයරට ලක්ශරොට ඉදිරි 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට රටුතතු රරනවාද කියා මා ඔබතුමාශගන් දැන 

ගන්න රැමැතියි. 

 

ගු අජිත් ම ාන්නප්පපුම  ම හාා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தெருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා ශ්  රාරණය ගැන අවධානය ශයොමු 

කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

විශ ේෂශයන්ම පරිසරය රැකීම කියන රාරණය ස් බන්ධශයන්  

රශට් ජනතාව විමසලිමේව සටීම තමයි  පරිසරය ආරක්ෂා කිරීශ්  

 ජ අශප් පළමු රයේනය ශවලා තිශබන්ශන්. ශමොරද  

අමාතයාිං යරට පරිසරය ආරක්ෂා රරන්න බැහැ. රශට් ජනතාව 

තමයි පරිසරය ආරක්ෂා රරන්න අපට දායරේවය ශදන්න ෑනෑ. 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ශ්  ර ්නය පැන නැඟීමට ශහේතුව ශමයයි.   අද ශ්  රශට් මාධය  

නිදහස  ජලා තිශබනවා. ආඩුක්ව විශේචනය රළාය කියලා අද 

මාධයශේ ජන්ව  මරන්ශන් නැහැ. උද්ශ ෝෂණය රරන්න  අදහස් 

රරා  රරන්න වර්තමානශේ ශහොක නිදහසක්  ජලා තිශබනවා. ඒ 

නිදහස පාවිච්ි  රරමින් ශබොරු රාාවක්; ශබොරු මතයක් රට තුළ 

පතුරවුව ලැබුවා.  සසිංහරාජ වනාන්තරය තුළ පාරක් රපනවාස 

කියලා ශබොරු රාාවක් නිර්මාණය රළා. ඔබතුමා රරා  රළා 

ශසේම   විවිධ TV Channelsවලින්  පවලින් එශසේ රරා  රරුන 

මාධය ආයතනවලට මම රාා රරලා කිේවා  සඑන්න යන්න  මාේ 

එක්ර. ශ් ර බලලා සතය රරා යට පේ රරන්න. ශරොළඹ 

ඉකශගන සිංහරාජ වනය ගැන ශතොරතුරු කියන්න එපා  සිංහරාජ 

වනයට යන්න එන්නස කියලා. වන සිංරක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුව 

මඟින් ඒ අයට පහසුර්  සලසා එක්රශගන ගිහිල්ලා ශපන්ුවවා. 

ශ්  වතාශේ මමේ බලන්න ගියා.  මම ගිහිල්ලා බැලුවාම  වි ාල 

නායයා්  සදුශවලා තිශබනවා දුටුවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමහි 

බෑවුම අිං ර 81ර විතර  වි ාල බෑවුමක්.  මම වුණේ හදුන පාශර 

පයින් ගිශේ හරි අමාරුශවන්. නමුේ ශ්  බෑවුශ්  අඩි )  7 අගල් 

හෑරිලා තිබුණා. ශමොරද  ශලොකු රන්දර ඉකලා තමයි වතුර පාර 

ශ්  හරහා ගලාශගන ගිහින් තිබුශඩු.  නායයා්  සදුවීම නිසා 

වි ාල ගල් ශපරබඳලා තිබුණා.  සිංචාරරයන් සකහා සේරාර රරන 

ගශ්  අය කිේවා  එර සිංචාරරශයක් වැටිලා අත රැඩිලා ඒ 

ශගොල්ලන් ුනටුවක් අරශගන ගිහිල්ලා තමයි උස්සාශගන ආශේ 

කියලා. ඔබතුමා කිේවා වාශේ සිංහරාජ වනාන්තරය බලන්න යන 

අය රාර්වලින් යන්න ෑනෑ රමක් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් පයින් 

ඇවිදශගන ශපොඩි මාර්ග - trails - හරහා තමයි යන්ශන්. නමුේ  

වයස වැඩි අය එනවා. සමහරු එනවා  රැශල් අස්ශසේ රිිංගන්න 

බැහැ; නමුේ එබඳශේ ඉකශගන කුරුල්ශලෝ බලලා යන්න එනවා. 

අන්න ඒ අය ශවුවශවන් සිංහරාජ වනය භූමියට ඇතුළු වන 

ශතක් මාර්ගය පිබඳසරර කිරීම අතයව යයි කියලා මා වගකීශමන් 

කියනවා. ඒ වාශේම කිසදු පරිසර හානියක් සදු රර නැහැ; 

රරන්ශනේ නැහැ කියන එරේ මතක් රරන්න රැමැතියි. නමුේ  

ශනොශයකුේ අසතය මත නිර්මාණය වන නිසා තමයි අපි මාධයවල 

අය එක්රරශගන ගිහිල්ලා ඒ සතය තේේවය ශපන්ුවශේ. මමේ 

ගිහිල්ලා ඒර බැලුවා. අර කිේවා වාශේ 0111  ජ ඉදිරරුන ශබෝක්කු  

පාල්  ඔක්ශරෝම තිබුණා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාටේ රවුරුන් 

ශහෝ ශ්  ර ්නය ඉදිරිපේ රරන්න ඇති. රට නිශයෝජනය රරලා; 

එම ජනතාව නිශයෝජනය රරලා   ඔබතුමා අශපන් ශ්  ර ්නය 

අහුන එර ගැන අපි ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා.   

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට  ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා (මුදල් රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன - நிதி இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  
 

නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා 

මන්ත්රීතුමාශේ ර ්නශයන් පසුව  you can respond. 

III 
 

උුරු ප ාපත් ගංවුරරින් ආපදාව  පත්වූවන්  

වන්දි  
வட ைொகொணத்தில் தவள்ளத்தினொல் 

ெொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கொன இழப்பீடு  
COMPENSATION TO FLOOD VICTIMS IN NORTHERN 

PROVINCE 

 

ගු ඩේල්ථ පද්වානන්දා ම හාා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ செொநொயகர் அவர்கபள, கைத்ததொழில், கிரொைியப் 

தெொருளொதொர அலுவல்கள், கொல்நமட வளங்கள் அெிவிருத்தி, 

நீர்ப்ெொசனம், கடற்தறொழில் ைற்றும் நீரகவள மூலங்கள் 

அெிவிருத்தி  அமைச்சர் தகௌரவ பீ. ஹொிசன் அவர்களிடம் 

பகள்வி பகட்ெதற்கு அனுைதித்தமைக்கு நன்றி! 

அண்மையில் வடக்கு ைொகொணத்தில் ஏற்ெட்ட தவள்ளம் 

கொரணைொக சுைொர் 50,000 ஏக்கர் வமரயிலொன ெயிர்ச் 

தசய்மககள் அழிவமடந்துள்ளன. ஆயிரக் கணக்கில் 

கொல்நமடகள் அழிந்துள்ளன. ெல விவசொயக் குளங்கள் பசத 

முற்றுள்ளன. விவசொய ைற்றும் கடற்தறொழில் சொர்ந்த வீதிகள் 

பசதைமடந்துள்ளன. கல்லொறு, சுண்டிக்குளம், தட்டுவன் 

தகொட்டி பெொன்ற கடபலொரப் ெகுதிகளில் கடற்தறொழில் 

உெகரணங்களும் ெடகுகளும் பசதைமடந்துள்ளன எனத் 

ததொிய வருகின்றது. தநற்தசய்மக அழிவமடந்திருந்தொல் 

ஏக்கருக்கு 40,000 ரூெொய் வீதம் கொப்புறுதிச் சமெயொல் 

வழங்கப்ெடுதைன தகௌரவ அமைச்சர் ஹொிசன் ததொிவித் 

துள்ளதொக ஊடகச் தசய்திகள் கூறுகின்றன. இந்த நிமலயில், 

சுைொர் 1,500 ஏக்கர் கடமல, சுைொர் 10 தஹக்டயர் பசொளம் 

பெொன்ற ெயிர்ச் தசய்மககளும் ஏமனய உெ உணவுப் ெயிர்ச் 

தசய்மககளும் அழிவமடந்துள்ளன. இம்ைக்கள் கடந்த கொல 

வறட்சி கொரணைொக ைிகுந்த ததொழில் ெொதிப்புகளுக்கு உட்ெட்ட 

நிமலயிபலபய விவசொயச் தசய்மகயிமன ைீண்டும் 

ஆரம்ெித்திருந்தபவமளயில், பைற்ெடி தவள்ள அனர்த்தம் 

ஏற்ெட்டது என்ெதொல், இவர்களுக்கொன இழப்பீட்டுத் 

ததொமககள் உடனடியொக வழங்கப்ெட பவண்டியது 

அவசியைொகும்.  

இந்நிமலயில் ெின்வரும் பகள்விகமள முன்மவக் 

கின்பறன்.  

1. அழிவமடந்துள்ள தநற்தசய்மகக்கொன தகொடுப்ெனவு 

உொிய ைதிப்பீடுகள் பைற்தகொள்ளப்ெட்டு, ஏக்கருக்கு 

40,000 ரூெொய் வீதம் ெொதிக்கப்ெட்ட ைக்களுக்கு 

வழங்கப்ெட்டுள்ளதொ? 

2. இல்மலதயனில், எப்பெொது வழங்கப்ெடும்? 

3. தநற்ெயிர்ச்தசய்மகயல்லொத அழிவமடந்துள்ள 

ஏமனய ெயிர்ச்தசய்மககளுக்கு எவ்வமகயிலொன 

இழப்பீடுகள், எப்பெொது வழங்கப்ெடும்? 

4. பசதைமடந்துள்ள விவசொய ைற்றும் கடற்தறொழில் 

சொர்ந்த வீதிகள் ைற்றும் விவசொயக் குளங்கள் என்ென 

எப்பெொது ைீளமைக்கப்ெடும்? 

5. பசதைமடந்துள்ள கடற்தறொழில் உெகரணங்கள் 

ைற்றும் ெடகுகளுக்கொன இழப்பீடுகள் எப்பெொது 

வழங்கப்ெடும்? 

6. அழிவமடந்துள்ள கொல்நமடகளுக்கொன இழப்பீடுகள் 

என்ன? அது எப்பெொது வழங்கப்ெடும்? 

399 400 

[ගරු අජිේ මාන්නප්ශපරුම මහතා] 
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பைற்ெடி பகள்விகளுக்கொன ெதில்கமளயும், எடுக்கப்ெடக் 

கூடிய நடவடிக்மககள் ததொடர்ெொன விளக்கங்கமளயும் 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் வழங்குவொதரன எதிர் 

ெொர்க்கின்பறன்.  நன்றி. 

 
ගු පී. හැරි්න් ම හාා   
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු රාානායරතුමනි, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මන්ත්රීතුමා 

අසන ලද ර ්නයට පිබඳතුර ශමශසේයි.  

උතුරු පළාශේ ගිංවතුශරන් විනා යට පේ කුඹුරු සකහා පූර්ණ 

හානියක් ශවුවශවන් රුපියල් 11,000 බැගින් වන්දි ශගවීම සකහා 

ජනවාරි මස පළමු සතිශේ සට අධීක්ෂණ රඩුඩාය්  උ1ක් ශයොදවා 

රෘෂිරාර්මිර හා ශගොවිජන රක්ෂණ මඩුඩලය විසන් හානි 

තක්ශසේරුව රරුව ලැශේ.  රෘෂිරර්ම ශදපාර්තශ් න්තුශේ සහ 

ශගොවිජන සිංවර්ධන ශදපාර්තශ් න්තුශේ නිලධාරින්ද, ශගොවි 

සිංවිධාන නිශයෝජිතයන්ද එක්ව එම හානි තක්ශසේරු රටුතතු කිරීම 

ශ්  වන විට අවසන් රර තිශේ. දැනට හානි වූ කුඹුරු පූර්ණ හානි, 

අර්ධ හානි හා සුළු හානි ව ශයන් හඳුනාශගන ඇති අතර, වන්දි 

ගණනය කිරී්  අදාළ දිස්්රික්රයන්හි ජ විශ ේෂිත වන්දි ගණනය 

කිරීශ්  රඩුඩාය්  විසන් දැනට සදුරරශගන යුව ලබයි.  

ගරු රාානායරතුමනි, එතුමා වී සහ අශනකුේ වගා 

ගණනාවක් ගැනේ කිේවා. ශමහි ජ වැඩිම හානියක් සදු ශවලා 

තිබුශඩු වී ශගොවිතැනටයි. උතුරු රශද් ශේ අක්රර 41,000ර 

පමණ භූමි රමාණයක් ගිංවතුශරන් යට වී තිබුණා. ඒ අක්රර 

50,000ම පරීක්ෂා රරන්න අපට ටිර රාලයක් -සති කිහිපයක්- 

ගත වුණා. ඒ නිසා වන්දි ශගවීශ්  ය්  රමාදයක් වුණා.  

ශමම වන්දි මුදල් රදානය කිරීම 01උ9.10.උ1 දිශනන් ආර් ව 

රර 01උ9 ශපබරවාරි 01 දින වන විට අවසන් කිරීමට සැලසු්  රර 

තිශබනවා.  

උතු ශර්, යාපනශේ දිසාපති රාර්යාලශේේ, කිලිශනොච්ි ය 

දිසාපති රාර්යාලශේේ, මුලතිේ දිසාපති රාර්යාලශේේ, මන්නාරම 

දිසාපති රාර්යාලශේේ උ1වන දා සට වන්දි මුදල් ශගවීමට අපි 

රටුතතු රර තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමා කියූ පරිදි, ශ්  වන්දි මුදල් 

ශගවීශ්  ජ අක්රරයක් සකහා රුපියල් 11,000ර මුදලක් 

ශගවන්නේ දැනට සූදාන්  රර තිශබනවා. එම වන්දි මුදල් 

ශනොලැශබන ශරශනක් ඉන්නවා න් , ඒ සකහා අභියාචනයක් 

ඉදිරිපේ කිරීමට වැඩිුනර දින උ1කුේ ලබා  ජ තිශබනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ 3වන ර ්නයට පිබඳතුර 

ශමශසේයි.  

වී හැරුණු විට බඩ ඉරිඟු වගාවට පූර්ණ ව ශයන් හානි සදුවී 

ඇේන් , ඒ සකහාේ අක්රරයරට රුපියල් 11,000ර මුදලක් 

ශගවන්න රටුතතු රර තිශබනවා. බඩ ඉරිඟු වගා රර තිබූ 

ශහක්ශටයාර උ1රට පමණ හානි සදු වී තිශබනවාය කියා ඔබතුමා 

රරා  රළා. උතුරු රශද් ශේ ශ්  බඩ ඉරිඟු වගාව 

ස් බන්ධශයන් දිසාපති රාර්යාලවලින් තවම අපට ශතොරතුරක් 

ලබා  ජ නැහැ. එශසේ හානි වී තිශබනවාය කියා දිසාපතිවරුන් අපට 

නිර්ශද් යක් ලබාශදනවා න් , බඩ ඉරිඟු අක්රරයක් සකහාේ 

රුපියල් 11,000 ගණශන් ලබා ශදන්න අපට ුනළුවන්. අපි ඒ ගැනේ 

පරීක්ෂා රර බලන්න් . 

එතුමාශේ 1වැනි ර ්නයට පිබඳතුර ශ් රයි. ශමහි ජ විනා යට 

පේ වූ මාර්ග හා රෘෂිරාර්මිර වැේ පිබඳබකව ඇස්තශ් න්තු සරස ්

කිරීම ධීවර ශදපාර්තශ් න්තුව හා ශගොවිජන සිංවර්ධන 

ශදපාර්තශ් න්තුව මඟින් රරශගන යුව ලබනවා. 01උ9 අය වැය 

ස් මත වූ පසුව ලැශබන රතිපාදනවලින් එම රතිසිංස්රරණ 

රටුතතු ඉටු කිරීමට බලාශපොශරොේතු ශවනවා.   

ධීවර ආ් පන්නවලට වුණු හානිය ස් බන්ධශයන් වන්දි 

ශගවීමක් රරනවාද කියා පස්වැනි ර ්නශයන් එතුමා අසා 

තිශබනවා. ගරු රාානායරතුමනි, විශ ේෂශයන්ම පළාේ ධීවර 

ශදපාර්තශ් න්තුශවන් තමයි ශමය ගණනය රරන්ශන්. මම හිතන 

විධියට එතුමා සකහන් රරන්න ඇේශේ, මිරිදිය ධීවර 

රර්මාන්තයට වුණු හානියයි. ඒ ස් බන්ධශයන් අපිට තවම 

නිරීක්ෂණයක් ලැබී නැහැ. එම නිරීක්ෂණ ටිර ලැබුශණොේ, 

ගණනය කිරීමක් රර ඒ සකහාේ අව ය වන්දි රදානය රරන්න 

හැකියාවක් තිශබනවා.  

ගරු රාානායරතුමනි, සේව හානි සකහා ශදන වන්දි 

පිබඳබකවේ එතුමා අසා තිශබනවා. දැනට දිසාපතිතුමන්ලා අපට 

එවා තිශබන වාර්තාශේ ඒ පිබඳබකවේ සකහන් රර  තිශබනවා. ඒ 

අුවව, මුලතිේ දිස්්රික්රශේ කිරි ගවයන් උ,600ක්,  එළුවන් 73උක්, 

හා කුකුළන් 4,950ක් ශ්  විපතින් මියශගොස් තිශබනවා. එම කිරි 

ගවයන් සකහා රුපියල් මිලියන 1)ක්, එළුවන් සකහා මිලියන )ක් 

හා කුකුළන් සකහා මිලියන 0ක් ව ශයන් ඒ සකහා ශගවිය ුතතු 

මුදල දැනට ඇස්තශ් න්තු රර තිශබනවා. එහි මුළු මුදල රුපියල් 

මිලියන 44යි. එම වාර්තාව අුවව,  කිලිශනොච්ි  දිස්්රික්රශේ කිරි 

ගවයන් 3,783ක්, එළුවන් 0,965ක් හා කුකුළන් 39,577ක් 

මියශගොස් තිශබනවා. එම කිරි ගවයන් සකහා රුපියල් මිලියන 

උ08ක්, එළුවන් සකහා රුපියල් මිලියන 43ක් හා කුකුළන් සකහා 

රුපියල් මිලියන 0)ක් ව ශයන් ශගවිය ුතතු මුදල් ඇස්තශ් න්තු 

රර තිශබනවා. එහි මුළු එරතුව රුපියල් මිලියන 018යි.  ඒ සයලු 

වන්දි ශගවී්  අප රරනවා. 

ගිංවතුරින් හානි වූ නිවාස සකහා අව ය ශගවී්  රටුතතු ආපදා 

රළමනාරරණ අමාතයාිං ය මඟින් දැනටමේ රරශගන යනවා, 

ගරු රාානායරතුමනි. මීය ට අමතරව, රටරජු ශවෝග විනා  වී 

තිශබන බවේ එතුමා කිේවා. ඒවාශේේ තක්ශසේරු වාර්තා ලැබුණු 

වහාම, අව ය ශගවී්  රරන්න රටුතතු රරනවාය කියන 

රාරණයේ මම මතක් රරන්න රැමැතියි. 

 
ගු ඩේල්ථ පද්වානන්දා ම හාා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கபள, நன்றி. நொன் ஏற்தகனபவ 

தசொன்னதுபெொல இந்த தவள்ளம் ஓய்ந்து ெல நொட்களுக்குப் 

ெின்புதொன் அதிகொொிகள் தவள்ளம் அனர்த்தம் சம்ெந்தைொன 

ஆய்வு பவமலகளில் ஈடுெட ஆரம்ெித்திருந்தொர்கள். இந்த 

நிமலயில், விவசொய அமைப்புக்கள் குறித்த ெொதிப்புக்கமளப் 

ெற்றி உறுதி தசய்தொலும், அந்த அதிகொொிகள் அமத 

ஏற்றுக்தகொள்வதொக இல்மல. கொரணம், அவர்கள் நீண்ட 

நொட்களுக்குப் ெிறகு அது சம்ெந்தைொக ஆய்வு தசய்ய 

முற்ெட்டமையினொலொகும். ஆகபவ, அமதயும் தயவுதசய்து 

கவனத்தில் எடுத்துக்தகொள்ளுைொறு பகட்டுக்தகொள்கின்பறன்.  

அபதபெொல, ெமடப்புழுத் தொக்கம் கொரணைொக ஏற்ெட்டுள்ள 

ெயிர் அழிவுகளுக்கொன இழப்பீடுகள் நொடளொவிய ொீதியில் 

வழங்கப்ெடுவதொகச் தசொல்லப்ெடுகின்றது. ெமடப்புழுத் 

தொக்கம் கொரணைொக 475 ஏக்கருக்கும் அதிகைொன விவசொய 

நிலங்கள் வடக்கு ைொகொணத்தில் ெொதிப்ெமடந்துள்ளதொகக் 

கூறப்ெடுகின்றது. அதற்கொன நஷ்டஈடுகமளக் தகொடுப் 

ெதற்கும் தகௌரவ அமைச்சர் பீ. ஹொிசன் அவர்கள் நடவடிக்மக 

எடுக்க பவண்டுதைன்றும் பகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகிபறன். 

நன்றி.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Thank you.  
 

ගු පී. හැරි්න් ම හාා  
(ைொண்புைிகு பீ. ஹொிசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු රාානායරතුමනි, ගිංවතුර හානිය සදු ශවලා සතියක් 

යන්න රලින්, මමේ ඒ අදාළ අමාතයාිං ශේ නිලධාරි 

මහේවරුුවේ එම රශද් වලට ගියා. අපි මුලතිේ, කිලිශනොච්ි , 

වවුනියාව, මන්නාරම හා යාපනය කියන දිස්්රික්ර පහටම ගියා. 

සමහර තැන්වල රටුතතු කිරීශ්  ජ නිලධාරින්ශේ ය්  රමාදයක් 

වුණාය කියා ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මන්ත්රීතුමා කිේවා. හැබැයි, 

මම එතුමාට කියන්න රැමැතියි, ශ්  ගිංවතුර ගලන්න රලින් වගා 

බි් වල තිබුණු තේේවය චන්ද්රිරා ඡායාරූප හරහා  අපි ලබා ගේ 

බව. ඒ වාශේම ගිංවතුර අවස්ාාශේ ජේ, එතැනින් පසුවේ අපි ගුවන් 

හමුදාශේ ආධාර ඇතිව චන්ද්රිරා ඡායාරූප හරහා ඒ සයලු 

ශතොරතුරු ලබා ශගන තිශබනවා. 

දිසාපතිතුමන්ලා නිර්ශද්  රරනවා න්  අපට වන්දි ශගවන්න 

ුනළුවන්.  සමහරු ගිංවතුර පිට දාලා අනව ය විධියටේ වන්දි 

ඉල්ලී්  රර තිශබනවා. ඒ නිසා දිසාපතිතුමන්ලා, ශගොවිජන ශසේවා 

නිලධාරිතුමන්ලා සහතිර රරනවා න්  අපි ඒ සයලුශදනාට වන්දි 

ශගවන්න සූදාන් .  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉරාන් විරමරේන රාජය ඇමතිතුමනි, ගරු අුවර 

දිසානායර මන්ත්රීතුමාශේ ර න්ය ස් බන්ධශයන් ඔබතුමා 

පැහැදිලි කිරීමක් රරනවාද? 

 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු අුවර දිසානායර මන්ත්රීතුමා අහන්ශන්, රාජය 

ශසේවරයන්ට ලබාදුන් තීරුබදු රහිත වාහන බලපය අේහිටුවීම 

පිබඳබකව එතුමා ජනවාරි 04වන දා අහුන ර ්නයට පිබඳතුර ශවන්න 

ඇතිය කියා මා හිතනවා. ඇේතටම ඒ ර ්නයට පිබඳතුර ශදන්න 

මම ඊශේ ලැහැස්ති වී පැමිණියා. නමුේ, ගරු පාර්ලිශ් න්තුශේ 

ස් රදාය අුවව ඒරට පිබඳතුරු ශදන්න ෑනෑ ඇමතිතුමායි. ඒ නිසා 

පාර්ලිශ් න්තුශේ මහ ශල්ර් තුමා සමඟ රාා රරලා මම එයට 

පිබඳතුරු  ජශමන් වැළකුණා. ඊළඟ දවශසේ ඇමතිතුමා ඒරට පිබඳතුරු 

ශද්වි. ඇමතිතුමා නැේන්  සවාශේ අවසරය ඇතිව මම ඒරට 

පිබඳතුරක් ඉදිරිපේ රරන්න් . 
 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාානායරතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, කියන්න ගරු අුවර දිසානායර මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාානායරතුමනි, එතුමාශේ පිබඳතුරේ එක්රයි මට 

ර ්නය පැන නඟින්ශන්. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ අමාතයවරයා නැති 

අවස්ාාවල නිශයෝජය අමාතයවරයා ශහෝ රාජය අමාතයවරයා ෑනෑ 

තර්  පිබඳතුරු ලබා  ජලා තිශබනවා. අදේ ඔබතුමා දැක්රා, මම 

අහුන පරිසරය පිබඳබක ර ්නයට පිබඳතුරු ලබා දුන්ශන් රාජය 

අමාතයවරයා බව.    

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ file එර තිශබනවා න් , සවානායරතුමාට බැරිද ඒ ගැන 

පැහැදිලි කිරීමක් රරන්න? ශපොශේ විධියට යනවා න්  පිබඳතුරු 

ශදන්න රැබිනට් අමාතයවරයකු ඉන්න ෑනෑ තමයි. 

 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මට ඒ උේතරය දුන්ශනොේ ඉදිරිපේ රරන්න ුනළුවන්. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඒර එතුමාට ශදන්න ුනළුවන්ද?  
 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මම අද එය ශගනාශේ නැහැ, ගරු රාානායරතුමනි. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට මතරයි, ඇමතිතුමා  ජර්  පිබඳතුරක් ශදයි කියා අපි එදා 

ශපොශරොන්දු වුණු බව. අපි එශහම රරමු ශන්ද, ගරු අුවර කුමාර 

දිසානායර මැතිතුමනි? 
 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අශප් ගරු බුද්ධිර පතිරණ මැතිතුමනි, ඔබතුමා රාජය 

ඇමතිතුමා ශන්ද? 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා (ක්තම ාන්ා හා වාණිජ ක ුතුර 

ියපයෝජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ 

அலுவல்கள் ெிரதி அமைச்சர்) 

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

නැහැ, නිශයෝජය ඇමති. 
 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශේශරන්ශන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාශේ, රැබිනට් සහ රැබිනට් 

ශනොවන ඇමති කියා ඉන්නවා; රාජය ඇමති කියා ඉන්නවා; 

නිශයෝජය ඇමති කියා ඉන්නවා. අර ශරොයිලර්, ගිං කුකුළන් කිය ු ා  

එර එර වර්ගශේ කුකුළන් ඉන්නවා ශන්. ඒ වාශේ ශහොයා ගන්න 

අමාරුයි. 
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රාානායරතුමනි, මම එදා රරා  රළා, රජශේ 

ශසේවරයන්ට එම වාහන බලප ශදන්න ෑනෑ කියා. මම ඒර එදා 

කිේවා. 
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ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒර ශරශරනවාද, නැද්ද කියා ඔබතුමාට කියන්න ුනළුවන් 

ශන්ද?  

 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
 

නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මුදල් රාජය අමාතයතුමා. 

 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගරු රාානායරතුමනි, ගරු අුවර කුමාර දිසානායර 

මන්ත්රීතුමා ස්ාාවර නිශයෝග 07 (0  යටශේ ඉදිරිපේ රරුන 

ර ්නයට අදාළව සරස් රරුන පිබඳතුර මම දැක්රා. නමුේ, මම 

පිබඳතුර  ජශමන් වැළකුණා. දැන් පිබඳතුර මශේ අශේ නැහැ. නමුේ, 

ෑනෑ න්  එම ර ්නයට පිබඳතුරක් ඉදිරිපේ රරන්න මට ුනළුවන්.  

ගරු රාානායරතුමනි, රාජය ශසේවරයින්ට වාහන ආනයන 

බලප ලබා  ජම අේ හිටුවීමක් රර නැහැ. බලප ලබා ශදනවා. 

නමුේ, වාහන ආනයනය කිරීම අපි තාවරාලිරව අේ හිටුවා 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, letter of credit එර ශයොදව ු ා වාහනය 

ශගන ඒම දැන් තාවරාලිරව අේ හිටුවා තිශබනවා. ඒර අේ 

හිටුවන්න ශහේතුව, විශද්  සිංි ත ආරක්ෂා කිරීමට ගේ රාශයෝගිර 

පියවරක්. එය තාවරාලිර අේ හිටුවීමක් පමණයි. ශමොරද, අපට 

ශ්  ජනවාරි මාසශේ හුඟක් ණය ශගවන්න සදු වුණා. ඒ වාශේම 

ශ්  වසශර් පළමු රාර්තුශේ තවේ ණය ශගවන්න සදු වනවා. 

රළමනාරාරිේවශේ ශහේතු නිසා පමණයි ඒර රර තිශබන්ශන්. 

වාහන බලපලාීනන් දැනට letters of credit විවෘත රර තිශබනවා 

සමහර ආනයන සමාග්  සමඟ. අපි ළඟ ජම බලාශපොශරොේතු 

වනවා, ඒ අයට එම වාහන ශගන්වන්න අවසර ශදන්න. මා නැවත 

කියනවා වාහන බලප ලබා  ජම අේ හිටුවා නැහැ, වාහන 

ශගන්වීම තාවරාලිරව අේ හිටුවීමක් පමණයි  සදු රර 

තිශබන්ශන්. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු අනුර දි්ානායක ම හාා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියූ පරිදි මා ඇහුශේ ශපොදුශේ 

බලප ලබා  ජමක් පිබඳබකව ශනොශවයි.  ඒ වසශර් නියමිත පරිදි 

බලප ශබොශහෝ අයට ලැබුණා. සමහර අයට හැකියාව ලැබුණා, 

ශ්  තහනමට ශපර අදාළ බලපයට වාහන ශගන්වා ගන්න. 

සමහර අයට ුනළුවන්රම ලැබුණා, LC open රර රරන්න. සමහර 

අය, අදාළ ආයතනවලට සල්ලි බැකලා තිශබනවා. සමහර අය 

permit එර අරශගන, තවම අශේ තියා ශගන සටිනවා. එතශරොට 

ශ්  අේ හිටුවීම නිසා බලප ලැබී විවිධාරාරශේ අසාධාරණයට 

ලක් වුණු රඩුඩාය්  තුනක් සටිනවා. 

ඒ අවස්ාාශේම බලප ලබා ගේ සමහර රඩුඩාය් වලට 

වාහන ශගන ඒශ්  හැකියාව ලැබී තිශබනවා. ශ්  බලප ලැබුණු 

සමහර අය LC එර open රර තිශබන්ශන් තමන්ට තිබුණු පැරණි 

වාහනය විකුණා  තවේ සමහර අය බැිංකුවලින් ණය අරශගන. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා දන්නවා ඇති  ශ්  අය රුපියල් 

ලක්ෂ පහර මුදලක් ලබා  ජ තිශබන බව. විශ ේෂශයන්ම එර 

ආයතනයක් ඇතුශළේ තමයි ශ්  ගුවශදුවව ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ 

ශගොල්ලන් ඒ බලපය යවන්න රමාද වීමේ ශමම ර ්නය 

විසඳීමට බාධාවක් ශවලා තිශබනවා. එශහම නැේන්  මීය ට රලින් 

ශ්  ර ්නය විසඳිය ුතතුව තිබුණා. එම නිසා ශ් ර ශපොදු බලප 

ලබා ගැනීම පිබඳබක ර ්නයක් ශනොශවයි. ශ් ර නි ්ි ත ශලස 

තාවරාලිරව අේ හිටුවීශ්  ජ එම බලපයට හිමිර්  ලැබුණු අයට 

සහ බලපයක් ලැබුණු අයට සදුවී තිශබන අසාධාරණයක්. එම 

නිසා ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාශගන් මම ශ්  රරුණ 

දැනගන්න රැමැතියි. ඔබතුමා කිේවා  සශඩොලර් හිඟවීම   ශඩොලර් 

ගලා යෑම වැළැක්වීම ශවුවශවුවේ ශ්  ශද් රළා.ස කියා. නමුේ  ඒ 

ශවනශරොට සමහර LC open රර අවසන්; මුදල් ගිහිල්ලා  ඉවරයි. 

ඒ අුවව මුදල් ගිහිල්ලා ඉවර වුණාටේ පසුව තමයි වාහනය නැතිව 

තිශබන්ශන්. ඒ ශවලාශේ ඇති වූ අර්බුදය මීය ට ශහේතු වුණාය කියා 

ඔබතුමා කිේවාට  ඒරම ශනොශවයි ශහේතුව. සමහර ඒවා පිබඳබකව 

නිස පරිදි ශසොයා බලා වියහැකි වයසනයන් පිබඳබකව රලින් 

විමර් නයශරොට තීන්දුවක් ශනොගැනීශ්  ර ්නයේ ශමහි 

තිශබනවා. ශරශසේ වුවේ රවදා වනශරොට ශ්  අයට ශ්  

සාධාරණේවය ඉටු රරන්න ුනළුවන් ශවයිද? ඔබතුමා කියනවා  

සපළමු රාර්තුව තුළ ජ ශ්  ර ්නය විසකන්න ුනළුවන්.ස කියා. 

එශහම න්   මාර්තු 3උන් පස්ශසේද  මාර්තු 3උට ශපරද  රවදා 

ශවනශරොට ශ්  ර ්නය විසකන්න ුනළුවන්ද කියා මම දැනගන්න 

රැමැතියි. 

 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ  මම එය පිබඳගන්නවා. මම හිතන විධියට ශ්  සද්ධියට 

ලක්වූවන් 111රට ආසන්න සිංඛ්යාවක් සටිනවා. ඒ අය අතර මුදල් 

බැකලා LC open රරුන අය සටිනවා. මම නැවත කියනවා  බලප 

තිශබන හැශමෝටම වාහන ශගශනන්න ඉඩ ශදනවා  ඒශක් 

ශවනසක් නැහැයි කියා. අනාගතශේ බලප ලැශබන අයටේ  

බලප අශේ තිශබන අයට ේ  LC එර open රරුන අයටේ යන 

සයලුශදනාටම වාහන ශගශනන්න ඉඩ ශදනවා.  LC එර open 

රරුන අයට ගැටලුවක් ඇති ශවලා තිශබනවා. ඒ ශබොශහෝ අය LC 

එර open රළා  ඒ ආයතනවලට මුදල් ශගේවා. නමුේ  ඒ අයවේ 

ශපෞද්ගලිරව දැනශගන හිටිශේ නැහැ  LC එර ඒ අයශේ නමින් 

විවෘත රරනවා කියා. ඒ ආයතන රරන්ශන් ඒ ඔක්ශරෝම එරතු 

රර  ශපොදු LC එරක් විවෘත රරන එරයි. ඒර තමයි එතැන ජ 

සදුවුශඩු. සමහර විට මුදල් බැකුන ුනද්ගලයාවේ දැනශගන හිටිශේ 

නැහැ  එශහම එරක් සදුශවනවා කියා. ඒ ගැටලුව තිශබනවා. මම 

පිබඳගන්නවා  ශ්  ශද් ශනොරර අපට ශ්  ර ්නය ශවන විධියරට 

විසකන්න ුනළුවන් වුණා න්  ශහොකයි කියා.  

නමුේ  ශ් ර රශට් අව යතාව නිසා රරන්න වුණු ශදයක්. අපි 

ඉදිරි මාස තුශන් ජ ශ්  ර ්නය ස් පූර්ණශයන්ම විසකනවා. ඒ අුවව 

බලප තිශබන හැම ශරශනකුටම ඉදිරිශේ ජ වාහන ශගශනන්න 

ුනළුවන් ශවයි කියන රරා ය මට රරන්න ුනළුවන්. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි  ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ශපෞද්ගලිර රරුණු පැහැදිලි කිරීම  ගරු බුද්ධිර පතිරණ 

නිශයෝජය ඇමතිතුමා. 

405 406 



පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාාපේ පපෞද්ගලික 
කුු පැහැදිලි කිරීම  

ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண அவர்களது 

தசொந்த விளக்கம்  
PERSONAL EXPLANATION BY HON. BUDDHIKA 

PATHIRANA 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා (ක්තම ාන්ා හා වාණිජ ක ුතුර 

ියපයෝජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொணிெ 

அலுவல்கள் ெிரதி அமைச்சர்) 

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

ගරු රාානායරතුමනි  මට ශ්  අවස්ාාව ලබා  ජම පිබඳබකව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. මුලින්ම මම ශල්ඛ්නයක් සවාගත 

රරන්න රැමැතියි. දැන් ශමම ශල්ඛ්නය ගරු රාානායරතුමාටේ 

මම  එේවා.   

විෂය වාර ඇමතිතුමා මශේ අමාතයාිං ශේ ස්ිකර ශල්ර් වරයා 

හරහා ලිපියක් මඟින් අශනකුේ අමාතයාිං වලට පවා දන්වා 

තිශබනවා  කිරි පිටි පිබඳබකව රතා කිරීශ්  ස් පූර්ණ බලය 

නිශයෝජය අමාතයවරයා වන මා හට පවරනවා කියා. මම ඒ ලිපිය 

්ාාගා* රරනවා.  

එම නිසා ශමය හුශදක් වාචාල රතාවක්වේ  එශහම නැේන්  

සමහර නිශයෝජය ඇමතිතුමන්ලා ශමොන ශමොනවා ශහෝ කියනවා 

වාශේ මාධය හරහා සිංදර් නයක් රරන්න කියන රතාවක්වේ 

ශනොශවයි. මශේ විෂය වාර ඇමතිතුමා සහ මශේ අමාතයාිං ය මට 

පැවරූ ශුද්ධ වූ වගකීමයි මා ඉෂ්ට රරන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒර හරි. දැන් එය ලැබී තිශබනවා.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ ලිපිය ඔබතුමාට ලැබී තිශබනවා. මශේ හිස සහ රර මත 

පැටවූ වගකීමකුයි මා ඉෂ්ට රරමින් සටිශේ. මා නැවත ශ්  

රාරණය කියනවා. මා පළමුවේ කියනවා  මම ශදවුවවේ 

කියනවා  මම ශතවුවවේ අවධාරණශයන් කියනවා  ශ්  ගරු 

සවාශේ ජේ  ශ්  ගරු සවාශවන් පිටත විවිධ ස්ාානවල ජේ කිරි පිටි 

ස් බන්ධශයන් කියුන සයලු රාරණා- [බාධා කිරීමක්] මා කිේශේ  

මට පැමිණිලි ලැබී තිශබනවා. ඒ ගැන පරීක්ෂා රරනවා.ස  කියා. 

මා කියුන ඒ සයලු රාරණා මම පළමුවේ  ශදවුවවේ  ශතවුවවේ  

යබඳ යබඳේ- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අශන්  බාධා රරන්න එපා. මම රතා රළාට පසුව රතා 

රරන්න.   

 
ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රාානායරතුමනි  රීති ර ්නයක්. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු විමල් වීරවිං  මන්ත්රීතුමා - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා රතා රරලා ඉවර වුණාට පසුව 

රතා රරන්න. 

 
ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රාානායරතුමනි  - 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අශන්  අශන්  මම රතා රළාට පස්ශසේ රතා රරන්න.  

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let him finish. එතුමාශේ රරා ය අවසන් වුණාම අවස්ාාව 

ශදන්න් . [බාධා කිරීමක්] ශමතුමා රතා රරලා ඉවර වුණාම 

අවස්ාාව ශදන්න් . Disturb ශවනවා.  

  
ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රීති ර ්නයක්. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එපා! ශපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශමතුමාශේ රතාව අවසන් වුණාට පසුව අවස්ාාව ශදන්න් .  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම රතා රළාට පසුව ඔබතුමා අවස්ාාව 

ගන්න.  Please! 
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ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම අවසරය දුන්නා  ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමාට රතා 

රරන්න.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු මන්ත්රීතුමාට ශමොනවා ශහෝ ර ්නයක් තිබු ශණොේ  මා 

ශමය කිේවාට පසුව අහන්න. ගරු රාානායරතුමනි  මා කියූ 

රාරණා මා ඉතා දැඩි අවධානශයන් සහතිර රර කියනවා. ශ්  

රශට් ජනතාවේ  ශ්  ගරු පාර්ලිශ් න්තුවේ  විශ ේෂශයන් ගරු 

රාානායරතුමාේ  පක්ෂ විපක්ෂ සයලු මන්ත්රීවරුේ දන්නවා මා 

රවදාවේ points of Order දාලා බාධා රරන මන්ත්රීවරයකු 

ශනොවන බව. එරම දවසරවේ ශදපැේත රැශපන රතා  

කුණුහරුප- [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා පැහැදිලි කිරීම රරන්න. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔබතුමාට දුන් ශරොළශේ කියා තිශබන ටිරයි ශ්  කියන්ශන්.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  හරි. ඒර හරි.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔබතුමාට දුන් ශරොළශේ තිශබන ටිරයි කියන්ශන්. මම 

ශදපැේත රැශපන රතා කියන ශරශනක් ශනොශවයි. විපක්ෂශේ 

සටියේ  ආඩුක් පක්ෂශේ සටියේ මා ශ්  සවාශේ කියන හැම 

වචනයක්ම ශබොශහොම වගකීශමන් කියන්ශන්. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒර දන්නවා. දැන් රාරණය කියන්න ශරෝ.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මා ඔබතුමාට දුන් ශරොළය ඔබතුමා බලන්න. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම එය බැලුවා.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මශේ රතාව එහි තිශබනවා. මා ශ්  සවාශේ මතු රළ රධාන 

රරුණු 7ක් තිශබනවා. පළමු වන රාරණය. උ8උ8 රැරැල්ලට 

ස් බන්ධ ශවලා අවුරුදු උ98ක් තිස්ශසේ ශද්  ශද්රෝහින් විධියට සටි 

අය ජාතිර වීරයන් බවට පේ රරන්න  ශ්  ගරු සවාව තුළ ර ්න 

මතු රශළේ මමයි. ජාතිර ඇගයී්  රතිපේතියක් රටට ෑනෑ කියා 

ශයෝජනා ශදරක් ශගනාවා. අද එය ස් මත රර තිශබනවා. ජාතිර 

ඇගයී්  රතිපේතියක් රජය ක්රියාේමර රළා. තිරසර සිංවර්ධන 

ඉලක්ර 0131 ශවුවශවන් ස්ාාවර රාරර සවාවක්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඇති රරන්න ෑනෑ කියා ශයෝජනාව ශගනා 

ජනතා නිශයෝජිතයා මමයි. ්රිවිධ හමුදාවට රෑම සැපයීශ්  ජ සදු වූ 

විංචාව පිබඳබකව රරුණු ඉදිරිපේ රරුන මහජන නිශයෝජිතයා 

මමයි.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිරි පිටි ගැන කියන්න  ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔේ  ඔේ. ශ් වා තිශබනවා ශන්. ඔබතුමාට දුන් text එශක් 

තිශබන ඒවායි කියන්ශන්.  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ වුණාට  කිරි පිටි ගැන කියන්න.       

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒර තමයි. අද ඔබතුමාට දුන් ශරොළ ශදශක් තිශබන ඒවායි ශ්  

කියන්ශන්.   
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කිරි පිටි ස් බන්ධශයන් කියන්න. ඒරයි රාරණය. මම 

ඔබතුමාට අවස්ාාව දුන්නා ශන්. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මා කියන්ශන් ශ් රයි. මා අසතය රරා  රළාය කිේවා ශන්. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  නැහැ. ඒර ශනොශවයි-  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අද පේතරවලේ දමා තිශබනවා  මා අසතය රරා  රළාය 

කියා. එශහම න්  මා ශරශරහි වි ව්ාසය ඇති රරන්න එපායැ.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් පැහැදිලි රරන්න ශරෝ  ගරු නිශයෝජය අමාතයතුමා. මම 

ඔබතුමාට අවස්ාාව දුන්නා ශන්. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

්රිවිධ හමුදාවට ආහාර සැපයීම පිබඳබක විංචාව ගැන මම රතා 

රළා. අද ඉතා පිරිසදුව ඒ රටුතතු සදු ශවනවා.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒවා ඔක්ශරෝම දන්නවා.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ජාතිර පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළේ කිරීශ්  ජ සදු වන 

අරමිරතා ගැන මා රාා රළා. ඒ ශවුවශවන් අද රමශේදයක් 

හැදිලා තිශබනවා. රටාර් රාජයශේ ූෂෂිත තානාපතිට එන්න සදු 

වුණා. ශ්  වාශේ රාරණා මා ආඩුක්ශේ හිටියේ  විපක්ෂශේ 

හිටියේ ඉදිරිපේ රරලා තිශබනවා. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් අපි කිරි පිටි ර ්නය ගැන රාා රරමුද  ගරු නිශයෝජය 

ඇමතිතුමා? 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රාානායරතුමනි  මා රර්මාන්ත හා වාණිජ රටුතතු 
නිශයෝජය ඇමතිවරයා විධියට සටින නිසාේ  විශ ේෂශයන්ම 
පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක අධිරාරියට ඉදිරිපේ වුණු පැමිණිලිේ  
මශේ නිශයෝජය අමාතය රාර්යාලයට ලැබුණු පැමිණිලිේ කියන 
රාරණා මත තමයි මා ශ්  සයලු රරුණු ඉදිරිපේ රරන්නට 
ශයදුශඩු. ඒ නිසා ශ්  ලැ බිලා තිශබන පැමිණිලි පරීක්ෂා රරලා  ඒ 
පිබඳබකව වැඩිදුරටේ ගැඹුරින් රරුණු ඉදිරිපේ රරන්න ආඩුක් 
පක්ෂශේ එස්.එ් . මරික්රාර් මන්ත්රීතුමාේ  විමල් වීරවිං  
මන්ත්රීතුමාේ ශයෝජනා රරුන ශේරී්  රාරර සවාවක් පිහිටුවීම 
අතයව යයි කියලා මා වි ්වාස රරනවා. මා කිසදු කිරි පිටි 
සමාගමර නම සකහන් රරලා ශ්  ගරු සවාවට කිසම රරා යක් 
සදු රශළේ නැහැ. විවිධ මන්ත්රීවරු ඒ රාරණය ගැන කිේවා. හැබැයි  
ඊශේ වනශරොට සශහොරාට  ඉස්සරශවලා ශරශහල් රැන වැට 
පැන්නා වාශේස  ශ ොන්ශටරා සමාගම රරා යක් නිකුේ රරලා 
තිශබනවා.  

ගරු රාානායරතුමනි  අපි එරඟ වුණේ  නැති වුණේ අශප් 
රශට් නීතිය අුවව පිබඳගන්න ශරෝම - ලන්ශද්ස නීතිය අුවව සුරාබදු 
ශදපාර්තශ් න්තුශේ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විශ්රාම ගියාට පස්ශසේ 
මේ වතුර සමාගමර තනතුරු බාර ගන්න එර වැරැදියි. ඒ අුවව 
ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ශේ ශල්ර් වරශයක් ව ශයන් වාශේම 
ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විධියට හිටුන (වවදය  
අතුල රහකලියනශේ මහතා අද ශ ොන්ශටරා සමාගශ්  තනතුරක් 
දරනවා. ඒර ශනොශවයි තිශබන ර ්නය. ඔහුට සසර්ස කියලා කියුන 
ඔහුශේ ශගෝල බාලයන් ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ය තුළ ඉන්නවා. 
සමහර විට ඒ අයට අුතතු බලපෑ්  කිරීශ්  හැකියාවක් තිශබනවා. 
ඒ වාශේම පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක අධිරාරිශේ හිටුන 
සවාපතිවරශයක් මට ශ්  ර ්නශයන් පස්ශසේ ශපෞද්ගලිරවම රාා 
රළා. සකිරි පිටි මිල වැඩි රරන්න ඔයා උදවු රශළේ නැේන්  
ඔයාට ඔය සවාපති ුනටුශේ ඉන්න බැරි ශවයිස කියා සමහර ශවලාට 
දුරරානශයන් රාා රරලා ඔහුට කිේවාය කියලා ඔහු මට කිේවා.  
ශමශහම තර්ජනය රරන්ශන් ශරොශහොමද? ඔහුද  ශ්  රශට් 
ජනාධිපති?  ඔහුද  ශ්  රශට් අගමැති? ඔහුද  ශ්  රශට් රැබිනට් 
මඩුඩලය? අශප් සමහර සාරච්ඡාවලට ආුන ශ ොන්ශටරා 
සමාගශ්  නිශයෝජිතයන් රකුල් උඩ දාශගන ශමොනවාද කිේශේ? 
ශ්  ර ්නය ශමශහම විසඳුශේ නැේන්  ශ් ර diplomatically 
විසකා ගන්න ුනළුවන් කියලා ඔවුන් කිේවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  
අතිගරු අගමැතිතුමා  අශප් රැබිනට් මඩුඩලය ශපෞරුෂයක් 
තිශබන  ශරොඳු නාරටියක් තිශබන  අශප් පීතෘ භූමිශේ පය ගහුන 
සුජාත ූෂ ුනතුන් කියලා මා හිතනවා. ඔවුන් ශද්  ශද්රෝහී අය 

ශනොශවයි. දැන් අපි රාශේවේ ශරොලනියක් ශනොශවයි. අපි එරඟ 
වුණේ  නැති වුණේ උ918 ජ නාමිරව ශහෝ ශවස්ට්මින්ස්ටර් 
මට්ටශ්  නිදහසක් ලැබුවා. ඒ නිසා අපි කිසම රටර ශරොලනියක් 
ශනොශවයි  ගරු රාානායරතුමනි. ඒ නිසා ශ්  රාරණය ගැන 
විශ ේෂශයන් අපි බලන්න ෑනෑ. ශ්  ශවුවශවන් ශේරී්  රාරර 
සවාවක් පේ රරන්න ෑනෑ කියලා මා කියන්ශන් ඒරයි. අපි 
පිබඳගන්න ශරෝම -ලන්ශද්ස නීතිය අුවව අතුල රහකලියනශේ 
මහේතයාට ඔය ුනටුශේ ඉන්න ුනළුවන්ද කියලා එ තශරොට අපට 
බලන්න ුනළුවන්. 

ඉන්න බැරි න්  ඔහු පේරරුන අයටයි  ඒ තනතුශර් හිටුන 

එරටයි අව ය නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට අතීතයට බලපාන 

ශලස ශහෝ නීති හදන්න ෑනෑ. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අවධානය ශයොමුශවලා තිශබනවා. අපි ඒ ගැන 

සාරච්ඡා රරලා  රටුතතු රරමු.  

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ විතරක් ශනොශවයි  ගරු රාානායරතුමනි. මීය ට රලින් 

ශමලමයින් හා DCD - dicyandiamide - ර ්නයක් මතු වුණා  

DCD 94ක් එරතු රරලා ශරෝටීන් එබඳයට ගන්නවාය කියලා  

ශමලමයින් 97ක් එරතු රරලා ශරෝටීන් එබඳයට අරශගන ශවනේ 

නිෂ්පාදන රරනවාය කියලා. ශ්  ගැන ITI එර පරීක්ෂණ රළා. 

පාඨලී ච් පිර රණවර ඇමතිතුමා වගකීමක් ඇතිව ශ්  

සවාශේ ජේ  එබඳශේ ජේ කිේවා  ITI එශක් තාක්ෂණ වාර්තා ඒ 

ශගොල්ලන් වි ්වාස රරනවාය කියලා. හැබැයි ශසෞඛ්ය 

අමාතයාිං ය ඒ අවසා්ාශේ ජ රල් මැරුවා  එය මුලින්ම පිබඳගේශේ 

නැහැ. ඊට පස්ශසේ ඒ වරවාුවශේ ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ශේ හිටුන අය 

ඒ සමාග් වල රක්ෂාවලට ගියා. ඊට පස්ශසේ DCD විෂ රසායන 

ර ්නය යට ගහන්න අධිශරෝටීන් කිරි පිටිවලට බැක්ටීරියාවක් 

තිශබනවාය කියලා රාාව ශවන පැේතරට හරවන්න උේසාහ 

රළා. බැක්ටීරියා න්  අහ් ශබන් සදුවන ශදයක් ශන්. හැබැයි ඒ 

ශවලාශේ DCD සහ ශමලමයින් හිතාමතා  -ශච්තනාන්විතව- 

එරතු රළාය කියන රාරණය මතු වුණා. ගරු රාානායරතුමනි  

ශමය තමයි වැදගේම රාරණය. ඊළඟට ඒර නැහැයි කියලා 

ජනමාධයවලට කියන්න පිටු ගණන් රූපවාහිනියට  ගුවන් විදුලියට 

දැන්වී්  දුන්නා. එශහම දැන්වී්   ජලා ඒ හරහා ජනමාධය ආයතන 

වරව bribe රළා; එශහම නැේන්  ඒ අයට වරව අල්ලස් දුන්නා. 

ඒ වාශේම ජනතාව ශනොමඟ යවන්න ජනමාධයය පාවිච්ි  රළා. 

එර වරක් වවදය පාලිත මහීපාල ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ 

ජනරාල්වරයා ශවශළක ශපොශළේ ආනයනිර කිරි පිටි තාවරාලිරව 

අේහිශටේවා. ඒ ශවලාශේ ශමොරක්ද වුශඩු? නවසීලන්තශේ 

රාජය තාන්්රිරශයෝ ලිංරාවට ආවා  විවිධ බලපෑ්  රළා ; විවිධ 

තර්ජන රළා. මම අහන්ශන්  ස්වාධීන ලිංරාශේ අපට එවැනි 

බලපෑ්  රරන්න ුනළුවන්ද කියලායි. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමා ඉල්ලුශේ විනාඩි තුනයි. 

ඔබතුමා රාාව අවසාන රරන්න. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මම ශ් ශක් තිශබන ටිර කියාශගන යන්න් .  
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ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රාරර සවාව පේ රළාට පස්ශසේ අපට ුනළුවන්  ඒ ගැන 

රටුතතු රරන්න. 
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු රාානායරතුමනි  ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ශේ - 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලි කිරීමට මා ඔබතුමාට අවස්ාාව දුන්නා. ඔබතුමා 

රාාව අවසන් රරන්න.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

පැහැදිලි රරශගන යනවා. ශ්  අවසාන ටිර කියන්ශන්. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි. 

 
ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒ නිසා වවදය - 

 
ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිපේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සවානායරතුමා. 
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රාානායරතුමනි  ශ්  ර ්නය අවසන් රරන්න 

පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක අධිරාරිශයන් වාර්තාවක් රැකවන්න 

කියලා මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් රරනවා.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ඒර ශයෝජනා රරලායි තිශබන්ශන්.  

 
ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක අධිරාරිශයන් වාර්තාවක් 

රැකවන්න. Sir, you call for a report from the Consumer 
Affairs Authority. 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි. ඊට පස්ශසේ තමයි -  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

සවානායරතුමනි  මා ඒ ටිර කියනවා. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි  දැන් අවසන් රරන්න. 

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

අවසන් රරශගනයි යන්ශන්. මැදින් පැන්නාම තමයි අවසන් 

රරන්න බැරි ශවන්ශන්. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ  නැහැ. සවානායරතුමාට රාා රරන්න ුනළුවන් ශන්.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඒර හරි. මා ඒරට ගරු රරනවා. සවානායරතුමාටේ ුනළුවන්  

සිංවිධායරතුමාටේ ුනළුවන්.  

ගරු රාානායරතුමනි  ශ්  කිරි පිටි දැන්වී් වල සකහන් වන 

සශමොළය වැශඩනවා  අස්ික  ක්තිය වැඩි ශවනවා  

ඔස්ටිශයෝශපොශරෝසීස් නැති ශවනවාසයි කියන රාරණා ළමා 

වවදය මහාචාර්ය නාරද වර්ණසූරිය මැතිතුමා පවා රතික්ශෂේප 

රරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශ්  පිබඳබකව පරීක්ෂා රරන්න ශේරී්  

රාරර සවාවක් පේකිරීම වැදගේ ශවනවා. ඒ වාශේම තාක්ෂණ 

හා පර්ශේෂණ හිටුන ඇමතිවරයා විධියට පාඨලී ච් පිර රණවර 

මැතිතුමා දුන්ුව රාරණාේ ඉතා වැදගේ ශවනවා.  

ගරු රාානායරතුමනි  ශ්  රාරණය ශරශරහි ඔබතුමාශේ 

අවධානය ශයොමු රරවනවා. රාජිත ශසේනාරේන ඇමතිතුමාට මා 

ශදොස් කියන්ශන් නැහැ. එතුමා කිේශේ එතුමාටේ රවුරුන් ශහෝ 

දුන්ුව ශතොරතුරු ටිරක් ශන්.  

ගරු රාානායරතුමනි  ශසෞඛ්ය අමාතයාිං යේ  ඔබතුමාශේ 

ආදරණීය දියණිය රටුතතු රරන ශලෝර ශසෞඛ්ය සිංවිධානයේ 

ඒරාබද්ධ ශවලා දමුන දැන්වීමක් මම ශ්  ශේලාශේ ්ාාගා* 

රරනවා. ශමොරද  මම ශ්  දැන්වීම සවාගත රරන්ශන්? ශසෞඛ්ය 

ඇමතිතුමා කිේවා ශන්  සකිරි පිටිවල කිසම ර ්නයක් නැහැ   මමයි 

ශබොරු කිේශේස කියලා. ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාව ශනොමඟ යවලා 

ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ය දැන්වීමක් දමලා කියනවා  සකිරි පිටි බිේවාම 

ශලඩ 0උක් ඇති ශවනවාස කියලා.  ඒ ශලඩ 0උ ශ්  ශල්ඛ්නශේ 

තිශබනවා. ශ්  දැන්වීම දමලා තිශබන්ශන් මම ශනොශවයි. ශ්  

දැන්වීම දමලා තිශබන්ශන් ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ය. එශහන්  

ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ශබොරු කියලා තිශබන්ශන් ශසෞඛ්ය 
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——————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශ් න්තුව 

අමාතයාිං ශේ නිලධාරින්.  ශ්  ගරු සවාවේ  රටේ  අශප් පීතෘ 

භූමිශේ සුජාත ූෂ ුනතුුවේ ශනොමඟ යවලා තිශබන්ශන් ශසෞඛ්ය 

අමාතයාිං ශේ නිලධාරින්. ඒ නිසා තමයි අපි  යබඳ යබඳේ 

කියන්ශන් ශේරී්  රාරර සවාවක් පේ රර ශ්  ගැන ශසොයන්න 

ෑනෑ කියා.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක අධිරාරිශේ වාර්තාව ලැබුණාට 

පසු අපි රාා රරමු.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු රාානායරතුමනි  අපි කිරි පිටිවල ඌරු ශතල් තිශබන 

රාරණය මතු රළා. ශ්  රාරණය මතු රළාම   Halal 

Accreditation Council  එර එශහම ශදයක් නැහැ කිේවා කියලා 

එසැනින් Facebookවලට දැන්වීමක් ආවා. නමුේ මම ශ්  ගැන 

මශේ අමාතයතුමාශේ ස් බන්ධීරරණ ශල්ර් තුමාශගන් ඇහුවා.   
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමා  මම ඔබතුමාට අවස්ාාව දුන්නා. 

රරුණාරර abuse රරන්න එපා.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
Abuse රරන්ශන් නැහැ  මම අවසන් රරන්න හදන්ශන්. ගරු 

රාානායරතුමනි  මට සාධාරණයක් රරන්න. විනාඩියකින් 

අවසන් රරන්න් . 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
ඔබතුමාට හුඟක් සාධාරණය රරලා අවස්ාාව දුන්නා. 

පීල්ශලන් පිට යන්න එපා. ශයෝජනාව ඉදිරිපේ රරන්න.  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු රාානායරතුමනි  ශමන්න ශ් රයි ශයෝජනාව.  
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි වාර්තාව ශගන්වා ගන්න් . කිහිපශදශනක් ශයෝජනා රළා  

රමිටුවක් පේ රරන්න කියලා. මම ඒරට සූදාන් .  
 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
මම ශමන්න ශ්  රරුණු තුන තමයි ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා 

සටින්ශන්.  

පළමුවැනි රාරණාව  ශහට අනිද්දා අශප් ජනාධිපතිතුමාශේ  
අගමැතිතුමාශේ  ඇමතිතුමන්ලාශේ පස්ශසන් දුවශගන ගිහින්  
එශහම නැේන්  වි ්වවිදයාලවල මහාචාර්යවරු කිහිපශදශනක් 
සල්ලිවලට අරශගන  එශහම  නැේන්  ශමලමයින් සද්ධිශේ ජ 
සමහර අයට පිටරට චාරිරා දුන්නා වාශේ චාරිරා ටිරක්  ජලා ශ්  
රටුතේත ගැන ශසොයා බලන්න.  

ශදවැනි රාරණය  රජයක් විධියට පාරිශවෝගිර රටුතතු පිබඳබක 

අධිරාරියට විද්වේ පරීක්ෂණයක් රරන්න  අශප් සවානායරතුමා 

කියූ විධියට. විශද්  සහාය ගන්න ුනළුවන් විධියට ඉක්මනට ශ්  

ශේරී්  රාරර සවාව පේ රරන්න.  

තුන්වැනි රාරණය  ශ්  පිබඳබක ස් පූර්ණ පරීක්ෂණයක් 

රරන්න. ඇේත රාාව ශ් රයි; රළු රාාව ශ් රයි; තිේත ඇේත 

ශ් රයි. අපට අව ය ස් පූර්ණ තාක්ෂණිර උපරරණ ටිර ගන්න 

විධියක් නැහැ. එම නිසා  ශමවර අය වැශයන් සාධාරණ මුදල් 

රමාණයක් ශවන් රරන්න කියා මුදල් ඇමතිතුමාට කියන්න. අපට 

ශදන රෑමවල තිශබන සීනි රමාණය පරීක්ෂා කිරීමට  පිරිසදු වතුර 

යැයි කියන වතුරවල තිශබන ඊය්   රැඩ්මිය්  සහ රසදිය -Lead, 

Cadmium, Mercury - පිබඳබක පරීක්ෂා කිරීමට අව ය උපරරණ 

හැම දිස්්රික්රයරම තිශබන ජල ස් පාදන ආයතනවලට ගන්න 

ෑනෑ. ඒ වාශේම කිරි පිටිවල රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමට අව ය අධි 

තාක්ෂණිර උපරරණ ලබා ගන්න ෑනෑ. රවුරු ශරොශහොම 

කිේවේ ලිංරාශේ තවම ඒ හැකියාව නැහැ. ඒ සකහා අව ය 

උපරරණ ලබා ගැනීමට සාධාරණ මුදලක් අය වැශයන් ශවන් 

කිරීමට රටුතතු රරන්න. ඒ වාශේම නැවතේ මම ුනන ුනනා 

කියන්ශන් -  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ුනන ුනනා කියන්න අව ය නැහැ   මම අව ය  points 

සයල්ලම ගේතා  ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි.  මම අව ය පියවර 

ගන්න් . ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු බුද්ධික පතිරණ ම හාා 
(ைொண்புைிகு புத்திக ெதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ශ්  රටුතේතට රකුශලන් අදින්ශන්  ශ්  රටුතේතට බාධා 

රරන්ශන්  ශ්  රටුතේත වළක්වන්ශන් කිරි පිටි සමාග් වල 

ඒජන්තවරු. කිරි පිටි සමාග් වල ඒජන්තවරු තමයි ශ් ර 

වළක්වන්ශන්.      

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් වීරවිං  මන්ත්රීතුමා  පැහැදිලි කිරීමක්ද? රාලය 

ශගොඩක් ඉක්ම ශගොස් තිශබනවා.  

 

ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු රාානායරතුමනි  මම බාධා කිරීමක් රශළේ නැහැ ශන්. 

චුට්ටක් ඉවසලා ඉන්නශරෝ  අශප් රාානායරතුමා. ගරු 

නිශයෝජය අමාතයතුමා ුනන ුනනා කියන්ශන් ඉතා බරපතළ 

රාරණයක්  ගරු රාානායරතුමනි. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒර වටහාශගන තිශබනවා.  

 

ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ නිසා ුනන ුනනා කිේවේ ශේරී්  රාරර සවාව පේ කිරීම 

සකහා ඉතා ඉක්මනින් රටුතතු රරන්න කියා අපි ඔබතුමාශේ 

ඉල්ලා සටිනවා. 

415 416 

[ගරු බුද්ධිර පතිරණ මහතා] 
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ගරු රාානායරතුමනි  පසුගිය දිනවල මාධයවල පළ ශවලා 

තිබුණා  ඇමතිවරශයකුශේ සශහෝදරශයක් විශද්  රටකින් 

ග් මිරිස් රන්ශට්නර් එරසය ගණනක් ආනයනය රර තිශබනවා 

කියා. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද අපි කිරි පිටි ගැනයි රාා රරන්ශන්.  
 

ගු විම ල් වීරවංශ් ම හාා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ඒ ශරොයි ඇමතිශේ සශහෝදරයාද? 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු උදය රවාේ ග් මන්පිල මහතාට පැහැදිලි කිරීමට 

අවස්ාාව ශදන්න. කිරි පිටි මාතෘරාශවන් පිට පනින්න එපා.  

Track එර මාරු ශවනවා.  
 

ගු උදය ප්රාාත් ගම්ම න්පිල ම හාා 
(ைொண்புைிகு உதய ெிரெொத் கம்ைன்ெில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු රාානායරතුමනි  පසුගිය හයවැනි දින මම ශ්  ගරු 

සවාශේ ර ්නයක් මතු රළා  සKhaleej Times" ුනවේ පත උුනටා 

දක්වමින් මාරදුශර් මරයෂ ්නැමැති පාතාල නායරයාේ සමඟ රාජය 

තාන්්රිර ගමන් බලපයක් දරන ුනද්ගලශයක් අේ අඩිංගුවට 

අරශගන ඉන්නවා  ශ්  ුනද්ගලයා රවුද  ඔහුට රාජය තාන්්රිර 

ගමන් බලපයක් නිකුේ රශළේ කුමන පදනමින්ද කියලා. ඒ 

අවස්ාශේ ඔබතුමා ගරු සවානායරතුමාට පැවරුවා ඒ පිබඳබක 

පිබඳතුරක් ලබා ශදන්න කියලා. අද ශ්  රැස්වී්  සතිශේ අවසාන 

දිනය. එතුමා අද දක්වා පිබඳතුරක් ලබා  ජ නැහැ. 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සවානායරතුමා. 
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු රාානායරතුමනි  ඒ ස් බන්ධශයන් පරීක්ෂණ රරශගන 

යනවා. අපි ශමතුමා කියන ශද් සනාා රර ගන්න ෑනෑ. 

පාර්ලිශ් න්තුශේ කිේවා කියන එර විතරක් මදි. That must be 

confirmed.  

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ස්වශද්  රටුතතු රාජය අමාතයතුමා. 

 

ගු පේ.සී. අලවුරවල ම හාා (අායන්ාර හා ථ්වපද්ශ් 

ක ුතුර ්හ ප ාත් ්ාා හා ප ාත් පාලන රාජය 

අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல - உள்ளக, 

உள்நொட்டலுவல்கள், ைொகொண சமெகள் ைற்றும் உள்ளூரொட்சி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala - State Minister of Internal 
and Home Affairs,  Provincial Councils and Local 
Government) 

ගරු රාානායරතුමනි  අශප් රාජය අමාතයාිං ය යටශේ තමයි 

තමයි ආගමන විගමන ශදපාර්තශ් න්තුව තිශබන්ශන්.  

ශ්  වන විට අපි ආගමන විගමන පාලරතුමාශගන් ශ්  

පිබඳබකව විමසා තිශබනවා. එතුමාශගන් ලැබී තිශබන ශතොරතුරු 

අුවව එශහම රාජය තාන්්රිර ගමන් බලපයක් ශහෝ රාජරාරි 

ගමන් බලපයක් ශ්  වන විට ශරොශහේවේ හ් බ ශවලා නැහැ. 

ශ්  ස් බන්ධශයන් පරීක්ෂණ රරන රඩුඩායමේ ඒ ගැන ශසොයා 

බලා තිශබනවා. එශහම එරක් නැහැ. ශ්  මඩ ගැහීශ්  වයාපාරයක් 

ශගනියන්ශන්. එශහම න්   විශ ේෂශයන්ම ඔය පැේශේ හිටුන 

ඇමතිවරශයක්ශේ ුනශතක් ගැනේ කියැශවනවා. [බාධා කිරී් ] 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි. ඒ ගැන ශසොයා බලා වාර්තාවක් ශදන්න. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගු පේ. සී. අලවුරවල ම හාා 
(ைொண்புைிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

දැනට ලැබී තිශබන ශතොරතුරු අුවව -[බාධා කිරී් ] 
 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි  ශබොශහොම ස්තුතියි. ඔබතුමන්ලා වාඩි ශවන්න. අද 

කිරි පිටි ගැන කිහිප ශදශනකු ර ්න රළා. සමහර මන්ත්රීතුමන්ලා 

මශගන් ඇහුවා  පාර්ලිශ් න්තුශේ ලබා ශදන කිරි ස් බන්ධශයන්. 

අපි පාර්ලිශ් න්තුශේ ලබා ශදන්ශන් රල්කිරි; පිරිසදු එළකිරි. අපි 

පාර්ලිශ් න්තුශේ සයලු ශදනාටම ඒ රල්කිරි තමයි ලබා ශදන්ශන්. 

මීය ළඟට  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා රාා රරන්න. 

 
ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු රාානායරතුමනි  විශ ේෂශයන්ම වරරසාද රඩවීමක් 

ස් බන්ධවයි මම ඔබතුමාශේ අවධානය ශයොමු රරවන්ශන්. ගරු 

වාසුශද්ව නානායක්රාර මන්ත්රීතුමා විසන් 01උ9 ශපබරවාරි මස 

1)වන දින ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් ඇසීම සකහා ඉදිරිපේ රළ 

ුතතු ර ්නයක් එතුමා  ලිඛිතව ඉදිරිපේ රළා. ඒ ලිඛිතව ඉදිරිපේ 

රරුන ර ්නයේ මම ඔබතුමාට ඇමුණුමක් හැටියට ශයොමු රරලා 

තිශබනවා. ඒශක් ජ එතුමා ර ්න 4ක් අහනවා. ඒ ර ්න 4ම අහලා 

තිශබන්ශන්  නාගරිර සිංවර්ධන අධිරාරිය විසන් ශරොළඹ 

නගරශේ ඉඩ්  පවරා ගැනීම හා ශරොළඹ නගරශේ සටින 

ජනතාවට ශගවල් ලබා ජම ගැනයි. එතුමා තමන්ශේ ර ්නය 

අග්රාමාතයවරයාශගන් පිබඳතුරු බලාශපොශරොේතුශවන් ලිඛිතව 

ශයොමු රරලා තිබිය ජ  ශපබරවාරි මස )වැනි දින අගමැතිතුමාශගන් 

ඒ ර ්න අහන්ශන් නැතිව  එතුමා වාි රව ශ්  රශට් ආරක්ෂාව හා 

ගිවිසු්  පිබඳබකවේ  හමුදාව පිබඳබකවේ තමයි ර ්න ශයොමු රරලා 

තිශබන්ශන්. එශහම බලනශරොට එතුමා පැහැදිලිවම ශ්  සවාව 

ශනොමඟ යවලා තිශබනවා. ශමොරද  එතුමා අහන්න ෑනෑ ර ්න 

ටිර ඊට ශපර ලිඛිතව ඉදිරිපේ රරලා  ර ්න අහන්න කිේවාම ඒ 

ර ්න අහන්ශන් නැතුව  ඒ ර ්නවලින් බැහැරව ගිහිල්ලා එතුමා 

ශවනේ ර ්න අහලා තිශබනවා. මම හිතනවා  ශ්  තුබඳන් 

පාර්ලිශ් න්තුශේ වරරසාද රඩ ශවලා තිශබනවා කියලා. ගරු 

රාානායරතුමනි  මම ඔබතුමාශේ අවධානය ඒ පිබඳබකව ශයොමු 

රරවනවා. 

 

ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොකයි  ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට  රධාන රටුතතු 

ආර් වශේ  ජ ශයෝජනා පිබඳබක දැුව්   ජම  ගරු සවානායරතුමා. 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

පා්තලිපම්න්ුරප  රැ්ථවීම් 
ெொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order 8 of the 

Parliament, the hours of Sitting of Parliament on this day shall be 10.30 

a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 7.30 p.m. At 11.30 a.m. Standing 

Order 8(5) of the Parliament shall operate. At 7.30 p.m., Mr. Speaker 

shall adjourn the Parliament without question put ".  

 

ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
II 

 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Wednesday 20th February, 2019." 

 

ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

කල්ාැබීම  
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු රාානායරතුමනි  සපාර්ලිශ් න්තුව දැන් රල් තැබිය 

ුතතුයසයි මා ශයෝජනා රරනවා. 

 
ප්රශ්ථනය ්ාාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்ெப்தெற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කාානායකුරම ා 
(ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සවාව රල් තබන අවස්ාාශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපේ කිරීම, ගරු 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා.  

ඊට රාම, ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමා මූලාසනයට 

පැමිශණනවා ඇති. 

 අනුරුව ගු කාානායකුරම ා මූලා්නපයන් ඉවත් වූපයන්  
ියපයෝජය කාරක ්ාාපතිුරම ා [ගු ප්ල්වම් අවඩක්කලනාදන් 

ම හාා] මුලා්නාරූඪ විය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு செொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

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

 

ගු ියපයෝජය කාරක ්ාාපතිුරම ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා. 

 
පපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක ්ාාප  වා්තාාව 
அரசொங்க தெொறுப்புமுயற்சிகள் ெற்றிய குழுவின் 

அறிக்மக  
  REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES   

 
[මධයාහ්න උ0.11] 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, සවාව රල් තබන 

අවස්ාාශේ ජ මම පහත සකහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපේ රරනවා: 

"අටවන පාර්ලිශ් න්තුශේ තුන්වන සැස වාරය සකහා ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාව ඉදිරිපේ රරන පළමු වාර්තාව 01උ9 ජනවාරි මස 01 

වන දින පාර්ලිශ් න්තුශේ සවාගත රරන ල ජ.  

01උ7.17.1උ සට 01උ7.19.31 දක්වා රාල සීමාව සකහා ශමම රාරර 

සවාව විමර් නය රළ ආයතන උ7ට අදාළව වැදගේ නිර්ශද්  ශමම 

වාර්තාශේ අඩිංගු ශහයින් ශමම වාර්තාව පිබඳබකව  

ශමම ගරු පාර්ලිශ් න්තුව ුනළුල් ශලස විවාදයට ලක් රළ ුතතු යැයි 

ශයෝජනා රරමි." 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, අටවන 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව ශ්  වන විට 

වාර්තා හතක් ඉදිරිපේ රර තිශබනවා, මහ බැිංකු බැඳු් රර 

සද්ධියට අදාළ වාර්තාවේ ඇතුළුව. හේවන වාර්තාව 

ස් බන්ධශයන් තමයි ශ්  ශයෝජනාව ඉදිරිපේ රරන්ශන්. ශ්  

වාර්තා ඉදිරිපේ කිරීශ්  ජේ ගැටලුවක් තිශබනවා. සමාජශේ 

සාරච්ඡා වන මාතෘරාව තමයි පාර්ලිශ් න්තුවට අපි ශ්  වාර්තා 

ඉදිරිපේ රළාට මින් එහාට ගන්නා ක්රියාමාර්ග, ශ්  වාර්තාවලින් 

බලපෑ්  ඇති වන අයට අදාළව ගන්නා නීතිමය ක්රියාමාර්ග 

ශමොනවාද කියන එර. ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ස්ාාවර නිශයෝග සිංශ ෝධනය වී තිශබන නිසා 

ශ්  වාර්තාව ඉදිරිපේ වුණාට පසුව සති අටක් ඇතුළත අමාතයාිං  

ශල්ර් වරුන් විසන් පාර්ලිශ් න්තුවට වග වීමක් තිශබනවා; 

පිබඳතුරු ලබා ශදන්න ෑනෑ. ඒ වාශේම ජාතිර විගණන පනත 

ස් මත වී තිශබන නිසා ජාතිර විගණන පනත යටශේ විගණන 

ශරොමිසමටේ බලතල තිශබනවා, ශ්  වාර්තාශවන් ඉදිරිපේ රරන 

රාරණා පිබඳබකව නැවතේ ශසොයා බලන්න සහ අදාළ ක්රියාමාර්ග 

ගන්න. ඒ වාශේම අපි ශ්  රරන විවාදශේ රතිලලය වන්ශන්, ශ්  

විවාදයට ස් බන්ධ වන ශහෝ ශනොවන, ශ්  ආයතන වාරව ඉන්න 

විෂය වාර අමාතයතුමන්ලා සහ අමාතයාිං  ශල්ර් තුමන්ලා ශ්  

වාර්තාශවන් පැන නඟින රරුණු පිබඳබකව දක්වන රතිචාර.            

මම එශහම කියන්ශන් ශමොරද? අමාතයාිං  ශල්ර් වරුුවේ 

419 420 
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රැකවලායි අපි ශ්  විමර් න රටුතතු සද්ධ රරන්ශන්. ශල්ර් වරු 

ඉදිරිශේම තමයි අපි නිර්ශද්  නිකුේ රරන්ශන්. නමුේ අද ශ්  

වාර්තාව ගැන විවාද රරද් ජේ, අවුරුද්දක් ගිහිල්ලාේ ශ්  

වාර්තාශවන් මතු රරන සමහර ආයතනවල නිලධාරින් විසන් අපට 

අව ය ශල්ඛ්නවේ එවා නැති අවස්ාා තිශබනවා. අපි ඉල්ලා 

තිශබන වාර්තා, වැඩිදුර පරීක්ෂණවල වාර්තා, අමාතයාිං  

මට්ටශමන් සහ ආයතන මට්ටශමන් ලබාශදන රතිචාරවල 

දුර්වලතා තිශබනවා. 

ඒරට යටේව තමයි අපි ශ්  විවාදය රළ ුතතුව තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  විශ ේෂශයන්ම ශ්  
වාර්තාශේ වි ්වවිදයාල කිහිපයක් ගැන සකහන් ශවනවා  ශරොළඹ 

වි ්වවිදයාලය  සබරගමුව වි ්වවිදයාලය  රුහුණු වි ව්විදයාලය 
සහ රැලණිය වි ්වවිදයාලය ආ ජ ව ශයන්. ඒ සමස්ත වි ්වවිදයාල 

පද්ධතියම අපි ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට රැ ශකේවා. 
වි ්වවිදයාල පිබඳබකව ශපොදු රරුණු තිශබන නිසා අපි 

පාර්ලිශ් න්තුවට එර වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රරන්නට 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා. එම නිසා ශමම වාර්තා ශේ වි ්වවිදයාල 
ගැන ශවන ශවනම සකහන් රශළේ නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  ඊට අමතරව වැදගේ 
ආයතන හැටියට ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම  පශු ස් පේ සිංවර්ධන 

මඩුඩලය  රාජය ෂෂධ නීතිගත සිංස්ාාව සහ මිල්ශරෝ ආයතනය 
රැකවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි රාජය ෂෂධ නීතිගත සිංස්ාාව 

සහ ජාතිර ෂෂධ නියාමන අධිරාරිය එරට එරතු රරලාේ 

රැ ශකේවා. වී අශළවි මඩුඩලය සහ ජාතිර ගමනාගමන 
මඩුඩලයට අදාළ රරුණුේ ශ්  වාර්තාශේ තිශබනවා. ශමම 

ආයතන පිබඳබකව විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොමු 
රරන්නට තිශබන නිසා මම මූලිර ආයතන කිහිපයක් පිබඳබකව 

රරුණු ඉදිරිපේ රරන්නට බලාශපොශරොේතු ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  ශ්  වන විට රශට් 

වැදගේ සාරච්ඡාවක් මතුශවලා තිශබනවා ශ්රීලන්රන් ගුවන් 

සමාගම පිබඳබකව; ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම ුනළුල් බක ගුවන් 
යානා අටක් මිල ජ ගැනීම සහ එම මිල ජ ගේත ගුවන් යානා නැවත 

අවලිංගු කිරීමට ගේත තීරණය පිබඳබකව. ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 
රාරර සවාශේ ජ  -ශ්  රාල සීමාව තුළ ජම- අපි 

විගණරාධිපතිතුමාට වාර රළා ශ්  පිබඳබකව ුනළුල් විමර් නයක් 
රරලා සයලු ලිපි ශල්ඛ්න සහිතව අපට වාර්තාවක් ලබා ශදන්න 

කියලා. ඒ වාර්තාශේ ශරොටසක් දැන් විගණරාධිපතිතුමා අශප් 

රාරර සවාවට ලබා ජලා තිශබනවා. මම ඒර ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 
රාරර සවාශේ සයලු සභිරයින්ට ලබා දුන්නා. ශ්   මා ළඟ 

ති ශබන්ශන්ේ ඒ වාර්තාව. ශ්  වාර්තාවේ බැඳු් රර සද්ධියට අදාළ 
වාර්තාව තර් ම වැදගේ වාර්තාවක් බවට පේශවයි කියලා මම 

වි ්වාස රරනවා. අපි ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ ජේ ඒ 
පිබඳබකව සාරච්ඡා රරලා අවසාන වාර්තාවක් පාර්ලිශ් න්තුවට 

ඉදිරිපේ කිරීමට බලාශපොශරොේතු ශවනවා. නමුේ ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් සමාගම ගුවන් බස් මිල ජ ගැනීම පිබඳබකව අව ය තර්  
ශතොරතුරු අද ශ්  ඉදිරිපේ රරන  විවාද රරන වාර්තාශේ 

තිශබනවා කියලා මම වි ්වාස රරනවා. පිටු අිංර උ04 ඉකලා ඒ 
රාරණා තිශබනවා.  

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  ශ්රීලන්රන් ගුවන් 
සමාගම 01උ3 ජ ුනළුල් බක ගුවන් යානා 8ක් මිල ජ ගන්නේ  එයින් 

1ක් නැවත විකුණලා රල්බදු ගිවිසුමරට යන්නේ තීරණය ගන්නා 

ශමොශහොත වන විට ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  ගුද්ධ වේර්  
තිබුශඩු ඍණ මිලියන උඋ4 7)9ක්. ධන ශනොශවයි ඍණ. ඒ 

කියන්ශන් equity, minus මට්ටශ්  තිබුශඩු. ඒ වාශේම 01උ7 
මාර්තු 3උශවන ශරොට ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  ජිංගම වේර්  

ඉක්මවුන වගකී්  රමාණය මිලියන 99 111ක් තිබුණා. 

එශහම තේේවයක් තිශයද් ජ  ශ්රීලිංරන් ගුවන් සමාගම 01උ3 ජ  

රුපියල්  මිලියන ශදලක්ෂ අනූනවදහස් ශදසය හැේතෑ නවයක්  

වටිනාරම තිශබන ගුවන් යානා රතිස්ාාපන  ක්රියාවලියරට ශයොමු 

වුශඩු ඇයි ද කියන එර විගණරාධිපතිතුමාේ විශ ේෂශයන්  

අවධාරණය රර තිශබනවා. ඒර, අපිේ අශප් රාරර සවාශේ ජ මතු 

රළ රධාන ර ්නයක්.  ශ්  ගුවන් යානා මිල ජ ගැනීශ්  අව යතාව 

පිබඳබකව ඒ ශවලාශේ  රයතා අධයයනයරට ලක් රළා ද?  ඒ 

ශවලාශේ ඒ ගැන රැබිනට් මඩුඩලය ුනළුල් ශලස සාරච්ඡා රළා 

ද? ඒ  අව යතාව  කුමන  මට්ටමින්  හඳුනා ගේතා ද කියන 

රාරණශේ ජ ගැටලු  සහගත තේේවයක් තිශබනවා. දැන් ශ් වාශේ 

අවසාන රතිලලය ශවලා තිශබන්ශන් ගරු නිශයෝජය රාරර 

සවාපතිතුමනි, ගුවන් යානා 1ර රල්බදු ගිවිසුම අවලිංගු කිරීමට 

පමණක්  ශ්රී ලිංරන් ගුවන් සමාගමට ශගවන්නට ශවලා තිශබන 

වන්දිය  මිලියන දාහේදහස ්පණසඅ්ටයි  ද ම එරක්.  ගුවන් යානා  

1 මිල ජ ගැනීම සකහා වූ රල්බදු ගිවිසුම අවලිංගු  කිරීශ්  වන්දිය 

මිලියන  දහසයදහස් නවසය  විසහතරක්. මිල ජ ගැනීම අවලිංගු 

කිරීශ්  උපශද් න ගාස්තුව මිලියන අනූනවයයි ද ම  ශදරක්. 

නීති උපශද් ර ගාස්තු මිලියන තිස්හතරයි ද ම නවයක්. ඒ 

සයල්ශල්ම එරතුව මිලියන දහහේදහස් පණස්අටක්.  ගිවිසුම 

අවලිංගු කිරීශ්  වන්දිය සකහා අපි මිලියන දහහේ දහසක්- ශරෝටි 

උ711ක් වියද්  රර තිශබනවා!  ශ් වා අවසාන නැහැ, තවේ 

තිශබනවා.  ශමොරද, මිල ජ ගේ ගුවන් යානා 1 මිල ජ ගැනීශ්  

ගිවිසුම අවලිංගු කිරීමේ ඉදිරියට තිශබනවා. දැන් ශ්  මුදල 

ශගවන්න තිශබන්ශන් මිල ජ ගැනීම අවලිංගු කිරීම සකහා 

ශනොශවයි, මිල ජ ගැනීම අවලිංගු කිරීම සකහා වන වන්දියට. ඒ 

වන්දියම මිලියන දහහේදාහක් න්  රල්පනා රර බලන්න. ඒ 

මුදලින්  අශප් රටට ශරොච්චර ශබශහේ ශහේේ ගන්න තිබුණා ද? 

ශරෝහල්වල ට ශරොච්චර පහසුර්  ශදන්න තිබුණා ද?  ුනිංි  පාසල් 

වලට ශරොච්චර පහසුර්  ශදන්නට තිබුණා ද? ශ්  මුදල්වලින් 

බස්රා ගේතා න්  රවාහන ශසේවශේ ර ්න විසකන්න ශරොච්චර 

ුනළුවන්රම තිබුණා ද? එතශරොට ශ්  තේේවයට  වගකියන්න  

ෑනෑරම තිශබන්ශන් ඇේතටම වන්දි ශගවීම සද්ධ රළ වර්තමාන  

රජය. ඒ වාශේම   ශ්  ගිවිසුම අේසන්  රළ ක්රියාවලිය තුළේ  

ගැටලු ශගොඩක් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම ුනළුල් බක ගුවන්යානා 

මිලි ජ ගන්න නිස  රැබිනට් අුවමතියක් ලැබුණාද කියන රාරණය 

අපි  ශසොයා බැලුවා ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි. 

01උ3.13.07  දින තමයි ශ්  ස් බන්ධශයන් රැබිනට් සන්ශද් යක් 

ඉදිරිපේ රර තිශබන්ශන්. ඒ සන්ශද් ය ශ්   වාර්තාශේ උ39 වන 

පිටුශේ ඇමුණු්  31 යටශේ තිශබනවා.  ඒ සන්ශද් ශේ  තිශබන 

අවසාන රාරණය තමයි මුදල් ඇමතිතුමාශේ නිරීක්ෂණය.  

රැබිනට් මඩුඩලය  ශ්  ගැන සාරච්ඡා රර අවසානශේ ජ 

කියන්ශන් ශමශහමයි. ඒ  නිරීක්ෂණය තිශබන්ශන්, 

සශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම ස්වාධීන අධයක්ෂ මඩුඩලයක් 

ය  ටශේ පාලනය  වන සමාග්  පනත යටශේ  සිංස්ාාපනය රළ  

ශපොදු සමාගමක් වන අතර,  ගුවන්යානා සා්ාපනය කිරීම  මිට 

ශපර ගුවන්යානා සා්ාපනය රළ පරිදිම  සවාපති,  රධාන විධායර 

නිලධාරි, අධයක්ෂ මඩුඩලශේ  වගකීමක් බව නිරීක්ෂණය             

රරමි. ස  

එශහම කියලා ඒ තීරණ ගන්න ස් පූර්ණශයන්ම  අධයක්ෂ 

මඩුඩලයට බලය  පවරනවා.  ඊට පසුව, 2013 අශරේල් මාසශේ උ8 

ශවනිදා තමයි නැවත ශ්  ගැන රැබිනට් මඩුඩලශේ සාරච්ඡා 

රරලා තිශබන්ශන්.  ඒ රැබිනට් ප්රිරාවේ ශ්   වාර්තාශේ  උ44 

පිටුශේ ඇමුණුමක් හැටියට තිශබනවා. එහි කියලා තිශබන්ශන් 

සරැබිනට් මඩුඩලශේ තීරණයක් ගන්ශන් නැතිව  දැනට රල් 

තබන  ල ජස කියලායි. රැබිනට් මඩුඩලය ඒ ගැන තීරණයක් 

අරශගන නැහැ, රල් තබා තිශබනවා. ඊට පසු අපි ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ ජ සාරච්ඡා රරලා අමාතයාිං ශේ  

421 422 



පාර්ලිශ් න්තුව 

ශල්ර් තුමා මගින් අශප් විමර් න යටශේ  අමාතය මඩුඩල 

රාර්යාලශයන් 01උ7.19. උ3 වන දින අපි සහතිර රර ගැනී්  ලබා 

ගේතා. රැබිනට් මඩුඩලශේ ජ   අවසාන තීරණයක් ගන්ශන් 

නැතිව රල් තබා තිශබන්ශන්.  

අවසානශේ ශ්  ගැන තීරණයක් අරශගන තිශබන්ශන් 

ශරොශහේ ජද?  Airbus  අටක් මිල ජ ගැනීශ්  වැදගේ තීරණාේමර 

සාරච්ඡාව අධයක්ෂ මඩුඩලය  පවේවා තිශබන්ශන් 01උ3 මාර්තු  

උ වැනි දා රාානායර නිල නිවශසේ ජ. බේතරමුල්ශල්  

රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ ජ තමයි  ශ්  අධයක්ෂ මඩුඩල  

රැස්වීම තිබිලා තිශබන්ශන්. සාමානයශයන් ශ්රීලිංරන් ගුවන් 

සමාගශ්  අධයක්ෂ මඩුඩලය  රැස්ශවන්ශන්  එක්ශරෝ  ශලෝර 

ශවශළක මධයස්ාානශේ. එශහම නැේන්  ශ්රීලිංරන් ගුවන් 

සමාගශ්   රැස්වී්   ාලාශේ. නමුේ ශ්  රැස්වීම පැවැේවුශඩු  

රාානායර නිල නිවශසේ. රාානායර නිල නිවශසේ ශ්  රැස්වීම 

පැවැේශවද් ජ Seabury කියන උශපද් න සමාගම Market 

Outlook PowerPoint Presentation  එරක් ඉදිරිපේ රළා. ශ්  

ස් බන්ධශයන්  ශ්රීලිංරන්  ගුවන් සමාගශ්   අධයක්ෂ මඩුඩලයේ 

ශනොවන, රධාන විධායර නිලධාරියා ඇතුළු හතර ශදශනකුශගන් 

ුතේ රමිටුවක් පේ රළා.  

ඒ හතර ශදනාශේ රමිටුව තමයි රල්බදු ගිවිසුමට එළැඹීශ් ,  

ගුවන්යානා මිල ජ ගැනීශ්  අවසානය දක්වාම ශ්  ගුව ශදුවශේ  

හිටිශේ.  ඒ හතරශදනාශේ රමිටුශවුවේ ශදන්ශනක් තමයි රධාන 

ව ශයන් තීන්දු තීරණ ගේශේ කියන එර  විගණරාධිපතිතුමාශේ  

වාර්තාශේ නිරීක්ෂණවල ශහොඳින්ම සකහන් රරලා තිශබනවා.  

 
ගු ියපරෝෂන් පපප්තරා ම හාා (ජාතික ප්රතිපත්ති හා 

ආ්තක ක ක ුතුර රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு நிபரொஷன் தெபரரொ - பதசிய தகொள்மககள் 

ைற்றும் தெொருளொதொர அலுவல்கள்  இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රාානායර නිල නිවශසේ ජ  ඒ රැස්වීම 

පැවැේශවද් ජ හිටුන රාානායර තුමා ශහෝ ශවන රජශේ 

රධානිශයක් එතැන හිටියාද? එර එර  නිලධාරින්ට තනිවම ගිහින් 

රාානායර නිල නිවශසේ එශහම රැස්වී්   පවේවන්න ුනළුවන්ද, 

නිල නිවශසේ ශේට්ටුේ වහලා තිශබන ශවලාශේ? 

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔබතුමා ශ්   විෂයය වාරව  ඉන්න ඇමතිවරශයක්. ශ්  

ස් බන්ධව වැඩිුනර වගකීම තිශබන්ශන්  ඔබතුමන්ලාට. 01උ3 

මාර්තු උ ශවනි දා  රාානායර නිල නිවශසේ තියුන රැස්වීමට  රවුද 

ආශේ, රවුද  ගිශේ  කියලා ශරෝප් රමිටුවට ශහොයන්න බැහැ.  ඒ 

CCTV රැමරා විස්තර අරශගන  ඔබතුමන්ලායි ඒවා  ශසොයන්න 

ෑනෑ. ආඩුක්වක් විධියට ඔබතුමන්ලා ඒර ශසොයන්න ෑනෑ. 

ඇේතටම  අපට තිශබන්ශන් ශල්ඛ්නවලින් පරීක්ෂා කිරීම. ශල්ඛ්න  

හැටියට ගේශතොේ, විගණරාධිපතිවරයාශේ වාර්තාශේ එතුමා 

පැහැදිලිව කියනවා, රාානායර නිල නිවශසේ එවැනි විශ ේෂ 

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමක් පැවැේවීම අසව්ාවාවිර බව.                     

ඒ පිබඳබකව පරීක්ෂණ පැවැේවීශ්  වගකීම ආඩුක්ශේ 

ඔබතුමන්ලාටයි තිශබන්ශන්.  

ගු ියපරෝෂන් පපප්තරා ම හාා  
(ைொண்புைிகு நிபரொஷன் தெபரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, රාානායර නිල 

නිවසට ශහෝ   ෑනෑම  නිල නිවසරට - ඇමතිවරශයකුශේ ශහෝ 

ජනාධිපතිවරශයකුශේ , අගමැතිවරයාශේ ශහෝ- යන්න බැහැ 

ය් කිස අුවමතියක්   නැතිව. එතශරොට ඔබතුමා කියන්ශන් හිටුන 

රාානායරතුමාශේ අුවමැතියක් ඇතිවද ඒර ශවලා තිශබන්ශන්.  

ඒරයි මම අහන්ශන්.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, රාානායර නිල 

නිවශසේ ශ්  රැස්වීම පැවැේවුශඩු ශරොශහොමද කියන  එර ගැන 

සහතිර කිරීශ්  ශල්ඛ්න  නැහැ. නමුේ ශ්  අධයක්ෂ මඩුඩල 

රැස්වී්  පවේවා තිශබන්ශන් රාානායර නිල නිවශසේ.  

ඊළඟට, 2013 අශරේල්  උ) වැනි දා  වාඩුඩාගාර ශල්ර්  තුමා  

නිලධාරින් රැකවලා ශ්  ගුවශදුවව රරශගන යන්න  

ස් පූර්ණශයන්ම ඒ ගුවන් සමාගමටම පවරා තිශබනවා. ඊට පසුව 

හතර ශදශනකුශගන්  ුතේ රමිටුවක් පේ රර තිශබනවා. ඒ හතර 

ශදනාශේ රමිටුව තමයි ශ්  ගුවශදුවව ස් පූර්ණශයන්ම 

රරශගන ගිහින් තිශබන්ශන්. 

නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි, මා රලින් සකහන් රළ, 

2013  මාර්තු 07 අමාතය මඩුඩල ප්රිරාවට අදාළව මුදල් 

ඇමතිතුමා හැටිය ට එවරට  මුදල් අමාතය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපේ රර තිබුණා, ශ් ර ස් පූර්ණශයන්ම 

ගුවන් සමාගම විසන් රර ගන්නට  ෑනෑ ගුවශදුවවක් කියලා.  

ඊළඟට, ජාතිර වාෂා හා ඒරාබද්ධ අමාතය ගරු වාසුශද්ව 

නානායක්රාර මැතිතුමාේ ඒ ශවලාශේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපේ රර 

කියා තිබුණා, ශ්  ගැන වැඩිදුර විස්තර අව යයි කියලා. ශ්  

Airbus මිල ජ ගන්න ගණන් මිමි  තීරණය රරන්ශන්  ශරොශහොමද 

කියන විස්තර  අව යයි කියලා  එතුමාශේ නිරීක්ෂණ ඉදිරිපේ රර 

තිබුණා. ඒ වාශේම, ශ්රී ලිංරා මහ බැිංකුව නිරීක්ෂණ ඉදිරිපේ රර 

තිබුණා; ශසමා ආයතනය නිරීක්ෂණ ඉදිරිපේ රර තිබුණා. ඒ හැර,  

ඉන් පසුව ශ්  ගැන සාරච්ඡා වුශඩු නැහැ. ඊළඟට, අශරේල් උ8 

වැනි දා  අධයක්ෂ මඩුඩලශේ රැස්වීම සරල්තබන ල ජස කියලා 

තමයි තිශබන්ශන්.  

ශ්  Airbus මිල ජ ගැනීශ්  ගුවශදුවශේ උපශද් න  සමාගමක් 

හැටියට Seabury කියන ආයතනය රැකවන්ශන් ශරොශහොමද? 

Seabury  කියන ආයතනය රැකවන්ශන් තරගරාරී මිල  රැකවී්  

යටශේ ශනොශවයි.  

මුලින්ම ඒ ආයතනය රැකවන්ශන්  01උඋ සැප්තැ් බර් උ1 

ශවනි දා. ඒ ආයතනය  වාර තුනර ජම  තමන්ශේ ශයෝජනා ශවනස් 

රරලා ඉදිරිපේ රරලා තිශබනවා. අවසානශේ 01උ0 ජනවාරි 9 

ශවනි දා ශවනශරොට එකිශනරට ශවනස් ශයෝජනා 3ක් ඉදිරිපේ 

ශවලා තිශබනවා. ඒ රටුතතු රස් පාදන රමිටුවකින් ශනොශවයි 

සදු රරලා තිශබන්ශන්. ඒ ගුවන් යානා මිල ජ ගැනීශ්  උපශද් න 

සමාගම  රධාන විධායර නිලධාරි සහ ඒ හතර ශදනාශේ 

රමිටුශවන් තමයි තීරණ අරශගන තිශබන්ශන්. අපි ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ විමර් නය සද්ධ රරන ශවලාශේ හිටුන 

සයලු මන්ත්රීතුමන්ලා ශ්  රරුණු දන්නවා. අපි ඒ Seabury  කියන 

ආයතනශේ වාර්තාව ලබා ගේතා. ගරු නිශයෝජය රාරර 

සවාපතිතුමනි  ඒ වාර්තාශේ තිබුශඩු e-mail 21ර presentation 

එරක් විතරයි. E-mail පණිවුඩ 0උක් තිබුණා. ඒ වාර්තාවට 

423 424 
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රවුරුවේ අේසන් රරලා තිබුශඩු නැහැ.  ඒ වාර්තාව ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට ආශේ 01උ7 සැප්තැ් බර් ) ශවනි 

දා. ඒ නිසා අපට සදු වුණා  01උ7 සැප්තැ් බර් උ8 ශවනි දා නැවත 

වාර්තාවක් ලබා ශගන    ශ් ර ඔවුන්ශේම වාර්තාවක් හැටියට  

සහතිර රර ගන්න. ඒර කිසම ආයතනයකින් -ශ්රී ලිංරන් ගුවන් 

සමාගම ශහෝ- ඇගැයීමක්  රරුන වාර්තාවක් ශනොශවයි. ඒර 

වාර්තාවක් ශනොශවයි.  රයතා අධයයන වාර්තාවක් නැතිව  ඒ අය 

presentation එරට ඉදිරිපේ රරුන ශල්ඛ්න තමයි  ශ්  ගුවන් යානා 

මිල ජ ගැනීමට උපශද් න සමාගමක් බකවා ගන්නශරොට අරශගන 

තිශබන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  මම නිවැරදි කිරීමක් 

රරන්න ෑනෑ. රාානායරතුමාශේ නිල නිවස   කිේවාම  ඒ 

වර්තමාන රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ ශනොශවයි.  එවරට 

හිටුන රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ තමයි 01උ3 මාර්තු 

පළමුශවනි දා ඒ අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම තිබුශඩු  කියන එර 

මම විශ ේෂශයන් අවධාරණය රරන්න ෑනෑ. ශ්  දවස්වල ඉන්න 

රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ ශනොශවයි.  

 
ගු ියපරෝෂන් පපප්තරා ම හාා  
(ைொண்புைிகு நிபரொஷன் தெபரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ රාලශේ හිටුන රාානායරතුමා වන චමල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාශේ නිල නිවස. එතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ 

සශහෝදරයා  නිසා තමයි මම ඇහුශේ  ශවන රවුරු හරි එතැනට 

ආවාද කියලා. රාජය නායරයාශේම සශහෝදරයා තමයි එදා 

රාානායර ශවලා හිටිශේ. ඒ නිල නිවශසේ  ශ්රී ලිංරන් ගුවන් 

ශසේවය ගැන වාද විවාදයක් යනශරොට එතැනට ශවන රවුරු හරි 

ශලොකු ශරශනක් ආවාද කියලා තමයි මම ඇහුශේ.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශ්  විවාදශයන් පස්ශසේ ඔබතුමාට ඒ ගැන ශහොයා බලන්න 

ුනළුවන්.  

  
ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා (ම හාම ා්තග හා ම ා්තග ්ංව්තධාන ්හ 

ඛියජ පාල් ්ම්පත් ්ංව්තධාන අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அெிவிருத்தி ைற்றும் தெற்பறொலிய வளங்கள் அெிவிருத்தி 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

රාජය අමාතය නිශරෝෂන් ශපශර්රා මැතිතුමා ඉදිරිපේ රළ 

රරුණ  මාේ අහන්න ෑනෑ. මට ආරිංි  විධියට ඒ ශවලාශේ ජ හිටුන 

ජනාධිපති -හිටුන මුදල් අමාතය- මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාේ ඒ 

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමට සහවාගි වුණා කියලා රාාවක් තිබුණා. 

ඒර ඇේත ශවන්න ුනළුවන්ද? එවැනි අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වී්  

තමන්ශේ රාර්යාලශයන් පිට තියන්න ුනළුවන්ද?  නියම විධියට 

න්  ශවනේ අයට -ඇමතිවරයකුටවේ- අධයක්ෂ මඩුඩල 

රැස්වීමරට යන්න බැහැ. ඒ රැස්වීම ශවන තැනර තියන්නේ බැහැ. 

ඒර තමයි නිශරෝෂන් ශපශර්රා ඇමතිතුමා අහන්ශන්. පකෝප් 

එපක්දී ඒ ර ්නය ඇහුවාද ඔබතුමන්ලා?  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විගණරාධිපතිතුමා විගණරාධිපති වාර්තාශේ ඉතා පැහැදිලිවම 

සකහන් රරලා තිශබනවා  සසාමානයශයන් ඒ අධයක්ෂ මඩුඩල 

රැස්වී්  පවේවන්ශන් ශලෝර ශවශළක මධයස්ාානශේ ශහෝ ශ්රී 

ලිංරන් ගුවන් සමාගශ්  රැස්වී්   ාලාශේ. ඒ නිසා හිටුන 

රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ ශමවැනි විශ ේෂ රැස්වීමක් 

පැවැේවීම අස්වාවාවිරයිස කියන එර. ඒර තමයි පළමුශවනි 

රරුණ. 

ශදවැනි රරුණ තමයි  ඒ ශවලාශේ Seabury කියන ආයතනය 

ඔවුන්ශේ Market Outlook presentation එරක් එතැන ජ ඉදිරිපේ 

රරලා තිශබනවා. ඒ අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමට සහවාගි වූ අයශේ 

නාම ශල්ඛ්නය තිශබනවා. අධයක්ෂ මඩුඩලශේේ නාම ශල්ඛ්නය 

තිශබනවා. හිටුන සවාපති නි ාන්ත විරමසිංහ මහතා ඇතුළු 

අධයක්ෂ මඩුඩලය සහවාගි ශවලා තිශබනවා. ඒ හැර  ඒ අධයක්ෂ 

මඩුඩලශේ වශට් හිටිශේ රවුද කියලා ශල්ඛ්නවල  වාර්තා ශවලා 

නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ුනළුවන් වැඩිදුර පරීක්ෂණයක් රරලා  

ශවෝහාරිර විගණනයක් රරලා ශහෝ CCTV camera වලින් ශහෝ 

එදා දවශසේ සාක්ෂි සටහන් අරශගන  ශවනම වැඩිදුර පරීක්ෂණයක්   

රරන්න. එවැනි වැඩිදුර පරීක්ෂණ සදු ශවන්ශන් නැති එරයි 

ගැටලුව. ඒරයි මම කියන්ශන්. එශහම පරීක්ෂණයක් රරන්න 

ඔබතුමන්ලාට ස් පූර්ණ අයිතිය තිශබනවා. මශේ වාර්තාශේ ඒ 

රරුණු ඉදිරිපේ රරන්න රමශේදයක් මට නැහැ. ඒර වාර්තාශේ 

සීමාවක් හැටියට කිේවාට රමකුේ නැහැ.  

ශ්  Seabury කියන උපශද් ර සමාගම ඒ-331 හා ඒ-311 යන 

ගුවන් යානා හයක් මිල ජ ගැනීමට 01උ3 ජුනි උ9 ශවනි දා 

ගිවිසු් වලට එළැඹිලා තිශබනවා. ඒ ගිවිසු් වලට එළැඹිලා ශ්  

ගුවන් යානා රතිස්ාාපනය කිරීම සකහා ශ්  ආයතනයට  ශඩොලර් 

එශරොශළොස්ලක්ෂ දහසයදහස් හාරසයදහතුනක් ශගවලා 

තිශබනවා.  

ඒ කියන්ශන්  ආසන්න ව ශයන් රුපියල් මිලියන උ11ක් සහ 

තවේ රුපියල් 887 149ක්. රුපියල් මිලියන උ11ක්   එන්  රුපියල්  

ශරෝටි උ1ක්  Seabury කියන ආයතනයට ශගවන්ශන්  ඔවුන් 

ඉදිරිපේ රරුන reports පිබඳබකව ශහෝ අක් ගණශන් ආයතනය ශහෝ 

ඇගැයීමරට ලක් රරලා ඒවා නිස පරිදි සද්ධ රර තිශබනවාද කියා 

ශසොයා බැලීමකින් ශතොරවයි. ඒර බරපතළ රාරණාවක් හැටියට 

අපි අවධාරණය රරනවා. ඒ වාශේම තමයි  01උ4 අවුරුද්ශද් ජ 

ලැබිය ුතතු A330 සහ A300 වර්ගශේ ගුවන් යානා හය  01උ1-

01උ4 වර්ෂවල ජ මිල ජ අරශගන නැවත රල්බදු ගැනීශ්  රමයරට 

අේ පේ රර ගන්නවා. අේ පේ රරශගන නැවත රල්බදු ගිවිසුමට 

ගියාට පස්ශසේ A330 සහ A300 කියන ගුවන් යානා හයට  A350-

900 වර්ගශේ ගුවන් යානා හතර හුවමාරු ශවනවා. වර්තමාන රජය 

යටශේ සද්ධ රරන්ශන් ශමොරක්ද? 01උ)-01උ7 අවුරුදුවල ජ 

රල්බදු පදනම මත ගත ුතතුව තිබුණු ඒ ගුවන් යානා 1 

ඔබතුමන්ලාශේ අමාතය මඩුඩල ආර්ිකර රළමනාරරණ අුව 

රමිටුශේ තීරණයක් අුවව අවලිංගු රරනවා. එම අවලිංගු රරන 

ක්රියාවලිය අරශගන බැලුවාම  ගුවන් යානා මිල ජ ගැනීශ්  

ක්රියාවලිශේ ජ වාශේම එහි ජද ූෂෂිත ගුව ශදුව සද්ධ ශවලා 

තිශබනවා. එශමන්ම එය විධිමේ රමයට සද්ධ ශවලා නැහැ. ගරු 

නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  ගුවන් යානා මිල ජ ගේ ක්රියාවලිය 

වාශේම තමයි  ගුවන් යානා ගිවිසුම අවලිංගු රළ ක්රියාවලියේ 

තිශබන්ශන්. ශමොරද  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ ජ ඉතා 

පැහැදිලිව නිරවුල් වුණා  ඒ සකහා රාජය වයවසාය සිංවර්ධන 

අමාතයාිං ශේ ශල්ර් වරයා ස් බන්ධ රරශගන තිශබන්ශන් 

පළමුවැනි සාරච්ඡාවට පමණක් බව. ඊට පසු සාරච්ඡාවලට 

අමාතයාිං ය ස් බන්ධ රරශගන නැහැ; අමාතයාිං  ශල්ර් වරයා 

ස් බන්ධ රරගේශේ නැහැ. එම ක්රියාවලිය ස් පූර්ණශයන්ම 

ආර්ිකර රළමනාරරණ අුව රමිටුශේ ක්රියාවලියක් හැටියට තමයි 

ඊට පස්ශසේ යන්ශන්. ඒශක් රතිලලය හැටියට අවසානශේ  ජ 

අමාතය මඩුඩල රස් පාදන රමිටුවක් නැහැ  මුල ජ සුදුසුර්  ලේ 

රමිටුවකින් එම ක්රියාවලිශේ විමර් නය සද්ධ වුශඩුේ නැහැ  ඒ 

වාශේම මිල ජ ගැනීශ්  ක්රියාවලියට ගිශේ නිලධාරින් ශදශදශනක් 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

පමණයි. අවසානශේ airbus මිල ජ ගැනීශ්   ජ අශුද්ධ ක්රියාවලියක් 

සද්ධ වුණා වාශේම  වන්දි ශගවීශ්  ක්රියාවලියේ අපැහැදිලි 

ක්රියාවලියක්. 

මිල ජ ගැනීශ්  ක්රියාවලිශේ තවේ ගැටලු කිහිපයක් තිශබනවා. 

විශ ේෂශේම HKAC කියන සමාගම ශතෝරා ගේශේ ශරොශහොමද? 

ඒ වාශේම මිල ජ ගන්නා airbusවලට අදාළ රැබිනට් ප්රිරාවට  

අධයක්ෂ මඩුඩලශේ ජවේ සාරච්ඡා වුශඩු නැති අලුේ ශයෝජනා 

ඇතුළු රළා. VIP රාමර රට්ටලයක් ගැනීශ්  ශයෝජනාව රැබිනට් 

සන්ශද් ශේ 0.7 වගන්තියට ඇතුළු රළා. VIP රාමර රට්ටලය 

ඇතුළු රශළේ  අමාතය මඩුඩලශේ ජ රාජය නායරයාශේ අවසරය  

එශහම නැේන්  අුවමැතිය ලබා ගන්න හිතලා ශවන්න ුනළුවන්. 

ුනළුල් බක ගුවන් යානයරට ඇශමරිරාුව ශඩොලර් මිලියන උ4ක් 

වටිනා VIP රාමර රට්ටල ඇතුළු රළා. ඒර අධයක්ෂ මඩුඩලශේ 

තීරණයක් ශනොශවයි. ශමම ගුවන් යානා 8 මිල ජ ගැනීම පිබඳබකව 

කිසම පිරිවැය රතිලාව වි ්ශල්ෂණයක් රරලා නැහැ. ඒ වාශේම 

තමයි  අරමුදල් රවාහයන් වි ්ශල්ෂණයක් රරලාේ නැහැ. ඒ 

කියන්ශන්  ශ්රී ලිංරන් ගුවන් සමාගම රුපියල් මිලියන උඋ4ක් පාක් 

ලබන තේේවයක් යටශේ  ඒ වාශේම ශුද්ධ වේර්  ඍණ 

තේේවයක් යටශේ ශ්  ගුව ශදුවවලට ගිශේ ශරොශහොමද? ඒ 

ගැන අරමුදල් රවාහ වි ්ශල්ෂණයක් රරලා නැහැ. අවසානශේ  ජ 

A300 ගුවන් යානයක් පාකිස්තාන් ගුවන් ශසේවයට අතුරු බදු 

පදනම යටශේ ශදනවා. අතුරු බදු දුන්නේ  අතුරු බදු  ජම පිබඳබක 

අමාතය මඩුඩල අුවමැතියක් නැහැ. එම අතුරු බදු  ජශ්  ලන්සු 

ලියවිල්ල පාකිස්තානයට ඉදිරිපේ රරන්ශන් 01උ) ජුනි 01. රධාන 

විධායර නිලධාරිවරයා 01උ) ජුනි 09වැනිදා තමයි ඒර අධයක්ෂ 

මඩුඩලයට දාලා අුවමත රර ගන්ශන්. අරශගොල්ශලෝ මිල ජ 

ගේතාට පස්ශසේ ශ්  ශගොල්ශලෝ එහාට ශමහාට ශබදා හරිනවා. 

01උ) ජුනි 01 ලන්සු ලියවිල්ල දානවා. ඒර  දැ් මාට පස්ශසේ ජුනි 

09 තමයි අධයක්ෂ මඩුඩලයට දාලා අුවමත රර ගන්ශන්. 

අවසානශේ   ජ ශ්  ශවනශරොට තේේවය තමයි  පාකිස්තානයට 

අතුරු බදු දුන් ගුවන් යානය ශවුවශවන් ඇශමරිරාුව ශඩොලර් 

උ93 උ11ක් අය රරගන්න තිබීම. 01උ8 ජනවාරි උ8වැනිදා සහි 

රැකවී්  යවලා තිශබනවා. අද ශවනරල් එම මුදල අය රරගන්න 

හැකි ශවලා නැහැ. ඒ සකහා අමාතයාිං ශේ ශහෝ සවිල් ගුවන් 

ශසේවා අධිරාරිශේ ශහෝ කිසම අුවමැතියක් අරශගන නැහැ. රශට් 

නීතිපතිවරශයක් ඉන්නවා. ශ්  තර්  වි ාල ගුව ශදුවවක් සද්ධ 

ශවද් ජ; ශඩොලර් මිලියන ගණනර ගුව ශදුව සද්ධ ශවද් ජ  ශමම 

මිල ජ ගැනී්  ස් බන්ධශයන් ඇති රර ගේ ගිවිසු්  නීතිපතිවරයා 

මඟින් නිෂ්රාසනය රරශගන නැහැ. එවැනි ක්රියාවලියක් සද්ධ 

ශවලා නැහැ. 

ශමන්න ශමවැනි තේේවයක් යටශේ තමයි අවසානශේ  ජ මම 

අර රලින් කියුන ආරාරයට ශ්  ගිවිසුම අවලිංගු කිරීශ්  ක්රියාවලිය 

අවිධිමේ සහ ූෂෂිත ආරාරයට සද්ධ ශවන්ශන්. අවසන් කිරීශ්   ජ 

මිල තීරණය රරන්ශන් ශරොශහොමද කියන ර ්නය ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ ජ අපට මතු වුණා.  මිල තීරණය රශළේ 

රවුද? අවසන් කිරීශ්  වන්දි ශගවන්න  වන්දිය තීරණය රරන්ශන් 

රවුද? අවසානශේ ඒ වන්දිය තීරණය රරලා තිශයන්ශන් ලීසිං 

ශරෝ පැනියක්. ඒ International Lease Finance Corporation 

කියන ලීසිං ශරෝ පැනිය තමයි අවසන් කිරීශ්  ගිවිසුම අේසන් 

රරලා තිශබන්ශන්. ඒ ශරෝ පැනිය Air Cab කියන සමාගම 

විසන් මිල ජ ශගන තිශබනවා. Air Cab සමාගම මිල ජ ගේ 

ශරෝ පැනියක් තමයි  ලීසිං අවසන් කිරීමට අවසානශේ රටුතතු 

රරලා තිශබන්ශන්. අවසන් කිරීශ්  ක්රියාවලිය අවසානශේ ජ 

නීතිපතිවරයාශේ clarification නැහැ. ඒ ශවුවවට උපශදස් 

අරශගන තිශබන්ශන් එිංගලන්තශේ ආයතනයකින්. මම රලින් 

කිේවා වාශේ පළමු සාරච්ඡාවට විතරයි අමාතයාිං  ශල්ර් වරයා 

ස් බන්ධ ශවන්ශන්. ඒ ශවලාශේ ජ මිල ගණන් රාා රශළේ නැහැ.  

ඊට පස්ශසේ කිසදු සාරච්ඡාවරට රාජය වයවසාය අමාතයාිං ශේ 

ශල්ර් වරයා ස් බන්ධ වුශඩු නැහැ කියලා ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාශේ  ජ පැහැදිලි ශවනවා. එශහම පැහැදිලි ශවච්ච 

තේේවයක් යටශේ ශ්  ගුවශදුවශේ ඊළඟට වැදගේ වූ රාරණාව 

ශ්  වාර්තාශේ ඇතුළේ ශවලා තිශබනවා  ගරු නිශයෝජය රාරර 

සවාපතිතුමනි.  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ වාර්තාශේ 

තිශබනවා  අවසානශේ ශ්  ගුවශදුවශේ වන්දි ශගවී්  ස් බන්ධ 

ක්රියාවලිශේ  ජ  මුදල් අමාතයවරයාශේ උපශද් රවරශයක් ඊට 

ස් බන්ධ ශවන බව. නමුේ එම ක්රියාවලියට ස් බන්ධ ශවන මුදල් 

අමාතයවරයාශේ උපශද් රවරයා අපට ගැටලු සහගත ශවනවා. 

ගිවිසුම අවසන් කිරීම සකහා සාරච්ඡාවට සහවාගී වූ ුනද්ගලයින් 

වාර්තාශේ සකහන් වනවා.  ගිවිසුම අවසන් කිරීශ්  සාරච්ඡාවට 

හිටුන මුදල් අමාතයවරයාශේ උපශද් රවරයකු වූ ආචාර්ය රාජන් 

සාරා මහතා සහවාගි වීම පිබඳබකව රාරර සවාව අවධානය ශයොමු 

රරනවා. ශමොරද  ශ්  ක්රියාවලිශේ  ජ රාජය වයවසාය අමාතයාිං  

ශල්ර් වරයා ඊට ස් බන්ධ ශවන්ශන් නැහැ. නමුේ  මුදල් 

අමාතයාිං ශේ උපශද් රවරශයක් ස් බන්ධ ශවනවා. එතැන ජ 

අපට පැහැදිලි ශවන්ශන් එතුමා මුදල් අමාතයාිං ශේ 

උපශද් රවරශයක් හැටියට ස් බන්ධ වුණු බවයි. නමුේ එතුමා ඒ 

ශමොශහොශේ මුදල් අමාතයාිං ශේ උපශද් රවරශයක් ශනොශවයි. 

එතුමා හිටුන මුදල් ඇමතිවරයාශේ උපශද් රවරශයක්. ඒර 

තහවුරු රර ගැනීශ්  රාර්ය සටහන්  සාරච්ඡාවල රාර්ය සටහන් 

අපි ලබාශගන තිශබනවා. එහි ජ පැහැදිලි වුණා  එතුමා මුදල් 

අමාතයාිං ශේ උපශද් රවරශයක් ව ශයන් පේශවලා ඉකලා 

නැහැ කියන රාරණය. ඒ නිසා ශමන්න ශ්  ගුවශදුවව 

විවාදාේමර ගුවශදුවවක් බවට පේශවලා තිශබනවා. ශ් ර 

අවසන් නැහැ.  

මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා  විගණරාධිපතිතුමා විසන් ශ්  

ුනළුල්බක ගුවන්යානා මිල ජ ගැනීම පිබඳබකව ුනළුල් වාර්තාවක් 

ඉදිරිපේ රරලා තිශබන බව. ඒ වාශේම ශමය අවසන් කිරීම 

පිබඳබකව termination agreement පිබඳබකවේ විගණරාධිපතිවරයා 

විසන්  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපේ 

රරන්න නියමිතයි. ඒ වාර්තා ශදරම ශ්  ගරු පාර්ලිශ් න්තුවට 

අපි ඉදිරිපේ රරන්න බලාශපොශරොේතු වනවා. ඉදිරිපේ රරලා 

තිශබන ශ්රී ලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  ගුවන් යානා මිල ජ ගැනීශ්  

ගුවශදුව පිබඳබක ශල්ඛ්න වශේම ශ්  ගුවශදුවව අවසන් කිරී්  

පිබඳබකවේ ුනළුල් විගණන වාර්තාවන් ඉදිරිපේ රරන්න 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා.  ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  

ශ්  ගුවශදුව විනිවිද ශපශනන්න ෑනෑ. ශ්රී ලන්රන් ගුවන් සමාගම 

අද පාක් ලබලා තිශබනවා. ශ්රී ලන්රන් ගුවන් සමාගම වාරගන්න 

ශරශනක් නැති ශවලා තිශබනවා. හැබැයි  එශහම ශවලා 

තිශබන්ශන් ගුවන් සමාගශ්  වැඩ රරන නිලධාරින්ශේ ගැටලුවක් 

නිසා ශනොශවයි; pilotsලාශේ ගැටලුවක් නිසා ශනොශවයි;  

මගීන්ශේ ගැටලුවක් නිසා ශනොශවයි. අද ශ්රී ලන්රන් ගුවන් 

සමාගමට ශරෝමයට  රිං යට යන දුර ගමන් ශසේවා නතර රරන්න 

සද්ධ ශවලා තිශබනවා. හැබැයි  ඒ තේේවයට පේ වුශඩු ශ්  

වැරදි ශද් පාලන තීන්දු නිසා. හිටුන රාානායරතුමාශේ නිල 

නිවශසේ ගේ තීරණ නිසා. ශ්  මිලදි ගැනී්  ක්රියාවලිය රශඩ්කින් 

බක් ගන්නවා වාශගයි. සල්ලර බක් ගන්නවා වාශේ  හාල්  පරිප්ුන 

ගන්නවා වාශේ තමයි ගුවන් යානා මිල ජ ශගන තිශබන්ශන්. ශ් වා 

නිලධාරින් ශදන්ශනක්  තුන්ශදශනක් තීරණය රරලා තිශබන්ශන්. 

ඒවාට ශගවන්ශන්  ශ්  රශට් ජනතාව. ඒ නිසා ශ්  ගැන ුනළුල් 

විධියට සාරච්ඡා රරන්න අව යයි. ඇේත ව ශයන්ම අපි ශ්  

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ වාර්තා පාර්ලිශ් න්තුවට 

ඉදිරිපේ රරනවා.  විශ ේෂශයන් ශ්  ගුවශදුවව ගැන ශවනම 

ඉදිරිපේ රරනවා. ඒ නිසා ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  

ුනළුල් සාරච්ඡාවක් පවේවන්න ෑනෑ. අව ය න්   අව ය 

නිලධාරින් පාර්ලිශ් න්තුවට රැකවලා රාා රරන්න ෑනෑ. එශහම 

427 428 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා] 
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වුශණොේ විතරයි ශමය නිරවුල් ශවන්ශන්. ශමය බැඳු් රර 

ගුවශදුවවටේ වඩා එහා ගිය ගුවශදුවවක් බවට අද පේශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා  ශ්  ගුවශදුවව පිබඳබකව මා ඔබතුමාශේ 

අවධානයට ශයොමු රරනවා.  

ශ්  වාර්තාශේ තිශබනවා  ශ්රී ලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  වැටුප් 

ගන්නා නිලධාරින් ගැන. මම ඔබතුමාට රලිුවේ කිේවා  ශ්  ගුවන් 

සමාගම ශමොනතර්  පාක් ලබනවාද කියන රාරණය. වි ාල ශලස 

පාක් ලබන මට්ටමර ඇති ගුවන් සමාගමක්. හැබැයි. අද 

ශවනශරොට තිශබන අලුේ වාර්තාව මම ඉදිරිපේ රරනවා. අපි 

රලින් ඉදිරිපේ රශළේ  01උ8.18.3උ දිනට - 

 

ගු ියපයෝජය කාරක ්ාාපතිුරම ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට  තව විනාඩි ශදරක් තිශබනවා. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  මට තව විනාඩි 4ක් 

ශදන්න. 

 
ගු ියපයෝජය කාරක ්ාාපතිුරම ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  උ0.31 p.m. lunch interval එර ශදන්න 

තිශබනවා.  

  
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  lunch interval එශරන් 

පස්ශසේ මට නැවත විනාඩි පහර රාලයක් ශදන්න. 

2018.12.31දින වන විට රුපියල් ලක්ෂ 01ට වඩා වැටුප් ලබන 

38ශදනකු ඉන්නවා. රුපියල් ලක්ෂ උ1ට වැඩි වැටුප් ලබන 

019ශදනකු ඉන්නවා. ශ්  අයශගන් ශබොශහෝශදනකු ගුවන් 

නියමුවන්. ගුවන් නියමුවන්ට රාජරාරි මට්ටමින් ඒ වැටුප් ලබා 

ශදන්න ෑනෑ. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ. හැබැයි  ඊට අමතරව ඉන්න 

රධාන විධායර නිලධාරින්ශේ මාසර පඩිය රුපියල් ලක්ෂ 31යි. 

විගණරාධිපතිතුමාශේ ශ්  වාර්තාශේ ඉදිරිපේ රර තිශබනවා  

වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 31යි කියා. එස්. රේවේත ඉන්නවා  

රාමචන්ද්රන් ඉන්නවා  වැටුප රුපියල් ලක්ෂ 01යි. පේමශපරුම 

ඉන්නවා  වැටුප ලක්ෂ 00යි. ශ්  ආ ජ ව ශයන් රධාන ව ශයන්ම 

ශ්  ආයතනශේ නිලධාරි මට්ටශ්  ඉහළ රළමනාරරණශේ ඉන්න 

ශබොශහෝශදනකු ලක්ෂ 01ට වැඩි වැටුපක් ලබනවා.  එවැනි 

හේශදනකු ඉන්නවා. එත ශරොට ශ්  ආයතනයට පාක් රරලා 

රධාන විධායර නිලධාරියා මාසයරට ලක්ෂ 31ක් පඩි ගන්ශන් 

ශරොශහොමද? රාජය වයාපාරිරයන් දවසට රුපියල් ලක්ෂය 

ගණශන් පඩි ගන්න න්  ඔවුන් රාජය වයාපාරයට එරතු රළ 

ආදායමක් තිශබන්න ෑනෑ. හැබැයි  අශප් රශට් 

ජනාධිපතිවරයාටවේ ලැශබන්ශන් නැති වැටුපක්  අශප් රශට් 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඉන්න කිස ඇමතිවරයකුටවේ  ලැශබන්ශන් 

නැති වැටුපක්  දවස ගණශන් ශරෝටි ගණනින් පාක් ලබන 

ආයතනයර රධාන විධායර නිලධාරියා  ශ්  වාශේ ූෂෂිත ගුව 

ශදුවවලට ස් බන්ධ ශවලා ලබනවා න්    ඒර  ුතක්තිසහගත 

රරන්ශන් ශමොන පදනමකින්ද? ඒරයි අපට තිශබන රධාන 

ගැටලුව.  ගරු නිශයෝජය රාරර සවාපතිතුමනි  ඔබතුමා මට තව 

සුළු ශවලාවක් ශදනවාද? 

ගු ියපයෝජය කාරක ්ාාපතිුරම ා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் ெிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you can continue after the lunch 

interval. Order, please! The House is suspended till 1.30 
p.m. for lunch.  
 

රැ ථ්විම  ඊ  අනුකූලව ාාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.ාා 
1.30  නැවා පවත්වන ලදී. 

அதன்ெடி அைர்வு இமடநிறுத்தப்ெட்டு,  ெி. ெ. 1.30 ைணிக்கு ைீண்டும் 

ஆரம்ெைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m.  and then resumed. 
 
 

ියපයෝජය ම හ පල්කම් 
(ெிரதிச் தசயலொளர் நொயகம்) 

(The Deputy Secretary-General) 

රවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් මූලාසනය සකහා ගරු 

මන්ත්රීතුශමකුශේ නමක් ශයෝජනා රරන්න. 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

"ගරු තාරර බාලසූරිය මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

ුතතුයසයි මා ශයෝජනා රරනවා. 

 

ගු ඩේල්ථ පද්වානන්දා ම හාා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

විසින් ්ථක ර කරන ලදී 
ஆபைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ාාරක බාලසූරිය ම හාා මූලා්නාරූඪ විය. 
அதன்ெடி, ைொண்புைிகு  தொரக்க ெொலசூொிய  அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon  THE HON.  THARAKA BALASURIYA  took the Chair. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

රාා රරන්න  ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි උ1ර රාලයක් තිශබනවා. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම ශ්  විවාදය නතර රරන 

අවස්ාාශේ ජ කියමින් සටිශේ ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  පාක් 

ලැබීම පිබඳබකවයි. ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම 01උ8.උ0.3උ දිනට 

ලක්ෂ උ1රට වැඩිය වැටුප් ලබන 019ක් සටිනවා. ලක්ෂ 01රට 

වඩා වැඩිශයන් වැටුප් ලබන 38ශදශනක් සටිනවා. ර ්නය වැටුප් 

ලැබීම ශනොශවයි. මම දැක්රා  සමහර මාධයවල පවා කියා තිබුණා  

ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  වැටුප් ලබන අය  ඒ රාජරාරිය අුවව 

වැටුප් ලබන්ශන් කියා. ඒ ගැන කිසම ගැටලුවක් නැහැ. රාජය 

වයාපාරයක් හැටියට ඒ ආයතනය ලාව ලබන්න න්  එවැනි 

ශද්වල් රරන්න ෑනෑ. විශ ේෂශයන් ගුවන් නියමුවන්ට ශවනේ 

අවස්ාා තිශබනවා  ශවනේ රටවලට ගිහිල්ලා ශසේවය රරන්න. 

ගුවන් නියමුවන්ශේ ඒ වැටුප ගැන අපට ශ්  රාරර සවාශේ ජවේ 

කිස විවාදයක් තිබුශඩු නැහැ.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

අපි රවුරුවේ ඒ ගැන විවාද රශළේ නැහැ. නමුේ අපි දන්නවා  

දැනට ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම මිලියන එක්ලක්ෂ පහශළොස් දහස් 

නවසය හැටඅටක් ශුද්ධ වේර්  ඍණ මට්ටශ්  තිශබද් ජ  රාරර 

රාේධනයවේ පවේවාශගන යන්න බැරි මට්ටමක් තිශබද් ජ  ජිංගම 

වේර් වලට වඩා ජිංගම වගකී්  මිලියන 97 111ක් වැඩිශයන් 

තිශබද් ජ  ශුද්ධ ව ශයන්ම පාක් ලබමින් තිශබන ආයතනයක් 

ශවලා තිශබද් ජ රධාන රළමනාරාරිේවය -ඉහළ 

රළමනාරාරිේවය- ඒරට ඍජුව වගකියන්න තිශබද් ජ ඔවුන් 

කිසම පැකිළීමකින් ශතොරව මිලියන ගණන් වැටුප් ලබනවා කියා. 

ඒර ශමොන තර්  දුරට ුතක්ති සහගතද කියන එරයි ර ්නය. ඒර 

නිසා ශමශහම වැටුප් ලබන සයලුම අයශේ  නාම ශල්ඛ්නය මම 

්ාාගා* රරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ රරන්න 

කිය ු ා  ඉල්ලා සටිනවා. ඒ වාශේම ශ්  ආයතනය පාක් ලබන 

තේේවය පිබඳබකව විගණරාධිපතිතුමාශේ වාර්තාශේ ශරොටස් මම 

උුනටා ශගන තිශබනවා. ඒ ශරොටසුේ ඒ සමඟම මා ්ාාගා* 

රරනවා. එයේ හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ රරන්න කියා මම 

ඉල්ලා සටිනවා. ඒ වාශේම අශනකුේ ආයතන ගැන යමක් 

කියන්න ෑනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ශ්  රාරර සවාශේ ජ 

සමහර වැදගේ ආයතන පිබඳබකව වැදගේරම අුවව සලරා වැඩ 

රර තිශබනවා. එයට උදාහරණයක් තමයි  මිල්ශරෝ ආයතනය. 

අපි දැක්රා  මිල්ශරෝ ආයතනශේ මිලියන ගණනර අසාමානය 

ශබදා හැරීශ්  වියද්  තිබුණ බව. ආදායමට වඩා සයයට උ17කින් 

විතර ශබදා හැරීශ්  වියද්  වැඩි ුනර තිබුණා. ශ්  පිබඳබකව 01උ0 

ඉකලා ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ නිර්ශද්  නිකුේ රර 

තිබුණා. අවසානශේ ජ අපට සදු වුණා  මිල්ශරෝ ආයතනශේ ඒ 

ශබදා හැරී්  පිබඳබක රධාන මූලය නිලධාරියා -එවරට රටුතතු 

රරුන ුනද්ගලයාව- යබඳ රැකවන්න. 01උඋ-01උ0 රාලශේ ජ රටුතතු 

රරුන ුනද්ගලයා රැකවන්න අපි තීරණය රළා. එශහම තීරණය රර 

01උ7 අශගෝස්තු 00වැනි දා රාරර සවාවට රැ ශකේවා. නමුේ ඔහු 

පැමිණිශේ නැහැ. ඊට පසු නැවත 01උ7 සැප්තැ් බර් 1)වැනි දා 

රාරර සවාවට රැ ශකේවා. ඔහු පැමිණිශේ නැහැ.  

ඊට පස්ශසේ  අශප් ශල්ර්  රාර්යාලශේ ශල්ර් තුමිය විසන් 

ශතොරතුරු ශහොයාශගන ශ්  ුනද්ගලයාශේ දුරරානයට රාා රළා. 

එතශරොට ඔහු පිබඳගේතා  ඔහු දැනට ුවවර පදිිංි ව සටිනවා කියා. 

එ් .සී. මක්ගල්ල කියන ුනද්ගලයා. අමාතයාිං ශේ ශල්ර් ටවේ 

රැකවන්න බැරි වුණා. ශ්  වාර්තාශේ නිර්ශද්  ඇතුළේ රර 

තිශබනවා. පාර්ලිශ් න්තුවට වගකීශ්  වාර ූෂර රාර්ය ශමොහු 

පැහැර හැරලා තිශබනවා. ඒ නිසා අපි ශ්  ශවනශරොට 

ශපොලිස්පතිතුමාට ලිඛිතව දැුව්   ජලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

බස්නාහිර නිශයෝජය ශපොලිස්පතිතුමා  ශජයෂ්ඨ ශපොලිස් අධිරාරි - 

ුවශේශගොඩ හැම ශදනාටම අපි වාර්තා රර තිශබනවා  ශ්  

ුනද්ගලයා රැකවන්න ෑනෑ කියා. මම ශ්  රාරණා මතු රශළේ  

ශ් ර එර ුනද්ගලශයකු පිබඳබක ර ්නයක් ශනොවන නිසා.  

රාජය මූලය පිබඳබක වගකීම පාර්ලිශ් න්තු වට තිශබනවා න්   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   එය පැහැර හැරි එර ුනද්ගලශයකු 

වුණේ ඔහු පාර්ලිශ් න්තුවට වග කියන්න ෑනෑ  ඔහු රැකවන්න 

ෑනෑ. ඒ රැකවීශ්  වගකීම අපි ශ්  රාරර සවාව විසන් රර 

තිශබනවා. ඒ ශවුවශවන් මිල්ශරෝ ආයතනය අපි තුන් වතාවක් 

රාරර සවාව හමුවට රැ ශකේවා. ඒ වාශේම මම ශ්  රාරණය 

ඔබතුමාශේ අවධානයට ශයොමු රරනවා. විශ ේෂශයන්ම පශු 

ස් පේ වාරව ශ්  ශවලාශේ ඉන්න විෂය වාර ඇමතිතුමාශේේ 

අවධානය ශයොමු රරනවා. පශු ස් පේ මඩුඩලය අපි ලබා දුන්ුව 

නිර්ශද් යන් එරරටවේ 01උ8 අශගෝස්තු 3උ වනතුරු උේතර 

එවලා නැහැ. එවැනි තේේවයක් ඇතුශළේ අපි ශමොරද රරන්ශන්? 

ශමවැනි රාරර සවාවක් පේ රරලා  අපි රාජය මූලය පිබඳබක වග 

කීමකින් රටුතතු රරන්ශන් ඇයි? ඒ ආයතනවලට වග කීමක් 

තිශබනවා. අමාතයාිං  ශල්ර් වරුන්ට වග කීමක් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම මූලාසනශයන් ඉල්ලා සටිනවා  ගරු 

රාානායරතුමාශේ අවධානය ශ්  පිබඳබකව ශයොමු රරවන්න 

කියා.  

ශ්  රාරර සවා වාර්තාශේ තිශබන නිර්ශද් වලට අදාළව 

අදාළ දිනවල ජ වාර්තා ශනොරළ නිලධාරින් වරරසාද පිබඳබක 

රාරර සවාව හමුවට රැකවන්න. මා වි ්වාස රරන හැටියට 

පාර්ලිශ් න්තු (බලතල හා වරරසාද  පනශේ බලතල තිශබනවා  

පාර්ලිශ් න්තුවට වග ශනොකියන රාජය නිලධාරින් පාර්ලිශ් න්තුව 

හමුවට රැකවන්න.  අපි හැමදාම ස් රදායාුවූලලව රාරර සවා 

වාර්තාවක් හදනවා   වාර්තාව ඉදිරිපේ රරනවා  නැවත ඒ ගැන 

ශමතැන විවාදයක් රරනවා  අවසානශේ එය කුණු ූලඩයට 

දමනවා. එශහම වුණාම ශ්  රශට් ජනතාවට පාර්ලිශ් න්තුව 

පිබඳබකව ඇති වන වි ්වාසය ශමොරක්ද? ඒ නිසා ජනතාවට 

පාර්ලිශ් න්තුව පිබඳබක වි ්වාසය ඇති රරන්න ෑනෑ. ඒ නිසයි මම 

නිරන්තරශයන්ම ශයෝජනා රරන්ශන්  පාර්ලිශ් න්තු (බලතල හා 

වරරසාද  පනශේ සිංශ ෝධනය රළ ුතතු තැන් සිංශ ෝධන රර  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ශේරී්  රාරර සවාවල රටුතතු  විශ ේෂශයන් 

රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ සහ ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාශේ රටුතතු ජන මාධයවලට නිරීක්ෂණය රරන්න 

අවස්ාාවක් ලබා ශදන්න කියා. අපට පළමුවැනි පියවශර් ජ සජීවීව 

විරා ය රරන්න බැරි න්  අක් තරමින් මාධයශේ ජන්ට නිරීක්ෂණ 

මට්ටමින් සහවාගි ශවන්න ශහෝ අවස්ාාව ලබා ශදන්න. අපි 

නිරීක්ෂණ මට්ටමින් ශහෝ මාධය ආයතන රැ ශකේශවොේ  

අනිවාර්යශයන් නිලධාරින්ට වගවීමක් තිශබනවා  

ශද් පාලනඥයින්ට වගවීමක් තිශබනවා   ඇමතිවරුන්ට වගවීමක් 

තිශබනවා. ඒ වාශේම  රාරර සවාශේ ගණපූරණය පිබඳබකවේ 

රාරර සවාශේ මන්ත්රීවරුන්ට වගවීමක් තිශබනවා. එතශරොට මුළු 

රටටම ශපශනනවා  රවුද එන්ශන් නැති නිලධාරින් කියන එර. 

ශමොරද  ශ්  වාර්තාව අපි ශරොච්චර මහන්ස ශවලා හැදුවේ 

ශ් ශක් සයලු රරුණු මාධයවල යන්ශන් නැහැ. ශ් ශක් තිශබන 

සයලු රරුණු අශප් රශට් ජනතාව පරියලනය රරන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි  අපි රාරර සවාවට ය්  ආයතනයක් රැකවන 

ශවලාශේ ජම ඒ ආයතනශේ නිලධාරින්ශේ වගකීම ශමොරක්ද  

රාරර සවා මන්ත්රීවරුන්ශේ වගකීම ශමොරක්ද  අදාළ 

ඇමතිවරයාශේ වගකීම ශමොරක්ද කියා රටට ශපශනනවා න්   

නිරීක්ෂණය රරන් න මාධයශේ ජන්ට අවස්ාාවක් තිශබනවා න්   

අපි බලාශපොශරොේතු වන ආරාරයට ූෂෂණයකින් ශතොරව රාජය 

වයාපාර පවේවා ශගන යාශ්  රාර්යය සයයට අසූවක් ස් පූර්ණ 

රරගන්න ුනළුවන් කියන වි ්වාසය අපට තිශබනවා. ඒ නිසා 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේේ  විශ ේෂශයන් ගරු 

රාානායරතුමාශේේ   අවධානයට මා ශ්  රාරණය ශයොමු 

රරනවා. පාර්ලිශ් න්තු (බලතල හා වරරසාද  පනත තිශබන්ශන්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ස්ාාවර නිශයෝග තිශබන්ශන්  ශ්  රාරර සවා 

තිශබන්ශන් ශ්  රශට් ජනතාවට ශසේවයක් රරන්නයි.  

ජනතාවශගන් අය රරන බදු මුදල්වලට රාජය වයාපාරවලින්  අශප් 

රතිපේතිවලින්  අපි රටුතතු රරන ආරාරශයන් ය්  සාධාරණයක් 

ඉෂ්ට වුණාද  නැද්ද කියා  ශපශනන්නයි. අපි ඒවා වහශගන 

ඉන්ශන් ඇයි? පාර්ලිශ් න්තුශේ රටුතතු ශපන්වන්න ුනළුවන් න්  

ඒවා වහශගන ඉන්ශන් ඇයි? මා දැක්රා  ඊශේ රශට් මාධයවල 

රධාන රවෘේතිය වුශඩු පාර්ලිශ් න්තුශේ lift එශක් මන්ත්රීවරු 

පිරිසක් හිර වුණු එර ගැනයි. ඒර මාධයවලට රධාන රවෘේතියක් 

ශවනවා න්  ශරෝටි ගණනර මුදල් ගැන සාරච්ඡා වන රජශේ 

431 432 

[ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා] 

——————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේ රටුතතු ශපන්වන්න බැරි ඇයි? අපි  ඒවා හිංගාශගන 

ඉන්ශන් ඇයි? ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම ගැන අපි ඒ රාරර 

සවාශේ රාා රරුන ඔක්ශරෝම ශමතැන කියන්න බැහැශන්.  
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි - 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අපි සුනළුවන්.ස කිය කියා ඉකලා වැඩක් නැහැ.  

මම රැ ශකේශවොේ ශහට  වරරසාද පනත යටශේ මට ර ්නයක් 

එනවා  සවරරසාද පනශතන් මට රැකවන්න බැහැස කියා. ඔබතුමා 

වගකීශමන් කියනවා න්   මම ලබන සතිශේ ඉකලා රැකවන්න් . 
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, Standing Order No. 128 (10) states, I quote: 

 
"Every Committee and any sub-committee appointed by such 

Committee when so authorized by the Committee shall have the power 
to admit strangers to their meetings with the approval of the Speaker."  

ස්ාාවර නිශයෝග යටශේ බලතල තිශබනවා. 

රාානායරතුමාට ුනළුවන්  ශ්  ශරොමිටියට මාධය රැකවන්න. ශ්  

සවාශේ මතු රරන ර ්නයක් නිසා  මම ශ්  ස් බන්ධශයන් හිටුන 

මහශල්ර් වරු කිහිපශදශනකුශගුවේ ඇහුවා. රාානායරතුමාශේ 

අවසරය ඇතිව ඒ ශරොමිටියට අමුේතන් රැකවන්න ුනළුවන්. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ශබොශහොම සන්ශතෝෂයි. ඔබතුමා සවානායරතුමා හැටියට ඒ 

රරා ය රළ එර වැදගේ කියා මම හිතනවා. රාානායරතුමාේ 

එක්ර සාරච්ඡා රරලා  ඉදිරි පාර්ලිශ් න්තු වාරශේ ඉකලාම අපට  

ජනමාධයය රැකවන්න ුනළුවන් න්   අපි ඒර රරමු  ඒශක් කිසම 

ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ශබොශහොම සන්ශතෝෂයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඊළඟට මම විශ ේෂශයන් වී 

අශලවි මඩුඩලය ගැන අවධානය ශයොමු රරන්න ෑනෑ. 01උ1-

01උ4 මහ රන්නශේේ  01උ4 යල රන්නශේේ රුපියල් 14ට ගේත 

නාක් වී කිශලෝ එරක්  01උ) අවුරුද්ශද් රුපියල් 01 ගණශන් 

සේේව ආහාරවලට විකුණා තිශබනවා. හැබැයි  සේේව 

ආහාරවලට විකුණන ශවලාශේ ඒ ශගොල්ශලෝ check රරලා 

බැලුශේ නැහැ  ශ් වා මිනිසුන්ට පරිහරණය රරන්න ුනළුවන්ද  

බැරිද කියලා. අශප් රාරර සවාව ඒර නිරීක්ෂණය රළා. ඒ නිසා 

රජයට ශවච්ච පාක්ව රුපියල් ශරෝටි 018ක් බව 

විගණරාධිපතිතුමා කියනවා. ඒ කියන්ශන් ජනතාවට හාල් රන්න 

 ජලාේ නැහැ  ශගොවියන්ට සාධාරණයක් ශවලාේ නැහැ  සේේව 

ආහාර හැටියට පාවිච්ි  රරලා තිශබනවා;  රුපියල් ශරෝටි 018ක් 

නාස්ති රරලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රී ලිංරා ගමනාගමන 

මඩුඩලය -SLTB- එර ගැන කියන්න ෑනෑ. අද වන විට එහි 

වර්තමාන සවාපතිතුමා ඇතුළු ක්රියාරාරිේවය විසන් ශසේවරයින් 

බකවා ගැනීම නතර රර තිශබනවා. එහි ශහොක තේේවයක් 

තිශබනවා. නමුේ  පසුගිය ඉතිහාසය ගේශතොේ SLTB එර වි ාල 

ව ශයන් නාස්ති ශවලා තිශබනවා. 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි. 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශහොකයි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මම විනාඩියකින් 

රාාව අවසන් රරන්න් .  

විශ ේෂශයන්ම අමතර ශරොටස් මිල ජ ගැනී්   දුණුශරොළ මිල ජ 
ගැනී්   බස් මිල ජ ගැනී්   බස් පරිහරණය කිරී්  වැනි ශද් සදුව 
තිශබනවා. ඒ වාශේම  සදුවූ ශදයක් ශසොයා ගැනීමට ශනොහැකිව 
බස් උ13ක් ස් බන්ධශයන් දැන් නක් පවරා තිශබනවා  බස් ගිය 
තැනක් ශසොයා ගන්න නැහැ.  ශමවැනි තේේවයක් තිශබන්ශන්. ඒ 
නිසා  විශ ේෂශයන් ශ්  ආයතන පිබඳබකව ගරු ඇමතිතුමන්ලාශේ 
අවධානය මීය ට වඩා ශයොමු රරන්න; අද ශ්  විවාදශයන් එහාට 
ගිහිල්ලා  ශ්  පිබඳබකව මීය ට වඩා ක්රියා මාර්ග ශගන රශට් ජනතාවට 
වගකියන පාර්ලිශ් න්තුවක් කියන රාරණය ඔප්ුන රරන්න 
ුනළුවන් තේේවයක් නිර්මාණය රරන්නය කියා ශයෝජනා රරමින්  
මශේ අදහස් දැක්වීම අවසන් රරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව ස්ිකර කිරීම  ගරු ජයන්ත සමරවීර මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ. වා. උ.1උ] 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේ වාර්තාව ශගන ඒශ්  ශයෝජනාව ස්ිකර රරමින්  ශ්  

පිබඳබකව අදහස් කිහිපයක් එරතු රරන්නට රැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  පාර්ලිශ් න්තුවට පැවරී 
තිශබන රාජය මුදල් වගකීම ඉටු කිරීශ්  ජ රධාන උපාිංගයක්  
රධාන ශමවලමක් හැටියට ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවේ  
ඒ වාශේම රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාවේ අපට 
හඳුනාගන්න ුනළුවන්. පාර්ලිශ් න්තුව සතු රාජය මූලය වගකීම 
ඉෂ්ට කිරීශ්  ජ  පැවරී තිශබන වගකීම ඉටුකිරීම සකහා වර්තමාන 
ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවේ  ඒ වාශේම රජශේ ගිණු්  
පිබඳබක රාරර සවාවේ අශප් පාර්ලිශ් න්තු රාලය තුළ ශවනදාට 
සාශප්ක්ෂව වඩාේ  රැප වනවාය කියා අප වි ්වාස රරනවා. එය 
තවේ බලවේ කිරීම සකහා රාානායරතුමාශේ අුවමැතිය තිශේ 
න්  ඒ සකහා ජනමාධයය රැකවීශ්  හැකියාව ඇති බව 
සවානායරතුමා සකහන් රළා. අපි  රාානායරතුමාශගන් ඉල්ලා 
සටිනවා  සවානායරතුමා සකහන් රළ පරිදි ස්ාාවර නිශයෝග 
අුවව ඒ හැකියාව තිශබනවා න්   ඊළඟ අවස්ාාශේ සට ශපොදු 
වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව ජනමාධයවලට  නිරාවරණය 
රරන්න අවස්ාාව සලසා ශදන්නය කියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි ස්ාාවර නිශයෝග ශවනස ්
රරශගන ආශේ  රාජය මූලය වගකීම ඉතාම ශහොඳින් ඉටුරරන 
ආයතනයක් බවට පාර්ලිශ් න්තුව පේ රරන්නයි.  අපි රවුරුේ 
දන්නා පරිදි ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව සුදු රරපටි ශහොරුන්ශේ  ආරිය 
ඇඳුම අඳින ශහොරුන්ශේ තැනක් හැටියටයි සමාජශේ අර්ා 
රානය ශවලා තිශබන්ශන්. මන්ත්රීවරශයක් දකින ශරොට  
මන්ත්රීවරයාට  සශහොරාස කියන්න තමයි අද සමාජය ුනරුදු ශවලා 
තිශබන්ශන්. ශ් ර සඌරු ශරොටුවක්ස බවට තමයි අද සමාජශේ 
අර්ා රානය තිශබන්ශන්. අපි රැමති වුණේ  අරමැති වුණේ ඒර 
පිබඳගන්න ෑනෑ. 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව සමාජය හමුශේ පේ ශවලා තිශබන 

හෑල්ලුව  සමාජය හමුශේ පේ ශවලා තිශබන බාල්දුව  සමාජය 

හමුශේ පාර්ලිශ් න්තුශේ නාමයට සදු ශවලා තිශබන බරපතළ 

අලාව හානිය නැවත වතාවක් යාා පරිදි සරසා ගන්න න්   

පාර්ලිශ් න්තුශේ උේතරීතරවාවය ඉහළ නිංවන්න න්   ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවටේ  ඒ වාශේම රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාවටේ පැවශරන රාර්ය වාරය සුවි ාලයි. එම රාරර 

සවා ශවතින් රරන විමර් න අුවව ඉදිරි ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඒ 

වාශේම අතයව යයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

අපි ජාතිර විගණන පනත ස් මත රළා. 01උ8 ජූලි මාසශේ උ7 

වැනි දා  රාානායරතුමා ජාතිර විගණන පනේ ශරටු් පශතහි 

සහතිරය සටහන් රළා  ජනාධිපතිතුමා අශගෝස්තු මාසශේ 1උ 

වැනි දා අේසන් රළා. ජනාධිපතිතුමා ජාතිර විගණන පනත 

අේසන් රරලා  ඒර බලාේමර රළා. නමුේ ගරු 

සවානායරතුමනි  අද ජාතිර විගණන පනශේ රාර්ය වාරය 

හරියාරාරව සද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. ඇයි? ඒ  රාජය විගණන 

ශසේවය ස්ාාපිත රරලා නැති නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

රාජය විගණන ශසේවය ස්ාාපිත රරන්ශන් නැතුව  විගණන ශසේවා 

ශරොමිෂන් සවාශේ -ASC එශක්- වැඩ රටුතතු රාර්යක්ෂම 

රරන්න බැහැ; ඒර අර්ාාන්විත ශවන්ශන් නැහැ. 

තමුන්නාන්ශසේලා-අපි දන්නවා  ජාතිර විගණන පනත ශහොක 

ශයෝජනාවක් බව. ජාතිර විගණන පනත කියන්ශන් ශ්  රශට් 

විගණරශයෝ අවුරුදු ගණනක් තිස්ශසේ ඉල්ලා සටි ශදයක්. හැබැයි  

ශ්  රශට් යහ පාලනය ඉෂට් රරන්න ෑනෑ න් ; -

තමුන්නාන්ශසේලා ආශේ ඒරට.- පාර්ලිශ් න්තුව සතු මූලය බලය 

නිස පරිදි ක්රියාවට නිංවන්න ෑනෑ න් ; COPE එශරන් ශසොයන  

රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශවන් ශසොයන ශද්වල් නිස පරිදි 

ක්රියාවට නිංවන්න ෑනෑ න් ; ජාතිර විගණන පනත අුවව  ජාතිර 

විගණන රාර්යාලය පිහිශටේවා වාශේම එම රාර්යාලශේ රටුතතු 

රමවේව  විධිමේව  නිස පරිදි හසුරුවන්න  ශමශහයවන්න ෑනෑ 

න්  රාජය විගණන ශසේවය ස්ාාපිත රරන්න ෑනෑ. තවම ඒරට 

රැබිනට් ප්රිරාවක් ගිශේ නැහැ. විගණන පනශේ 41 වගන්තිශේ 

කියන්ශන් ශමොරක්ද? විගණන පනත බලාේමර වූ දින සට මාස 

තුනක් ඇතුළත  -ඒ කියන්ශන් අශගෝස්තු 1උ වැනි දා 

ජනාධිපතිතුමා අේසන් රළා. ඒ අුවව ශනොවැ් බර් 1උ වැනි දාට 

ශපරාතුව-  විගණන ශසේවය පිහිටුවන්න ෑනෑ. තවම පිහිටුවා නැහැ  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සවානායරතුමනි. ඇයි? තවම 

Cabinet Paper එරවේ ගිහිල්ලා නැහැ. රාශේද  වගකීම? 

ආඩුක්ශේ වගකීම. ඒ නිසා විගණන පනත ක්රියාවට නැිංවූවාට 

වැඩක් නැහැ. ඒර අර්ාාන්විත ශවලා නැහැ  විගණන ශසේවය 

පිහිටුවන්ශන් නැතුව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඒ විතරක් ශනොශවයි  ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව අපි දන්නා ඉතිහාසශේ රරුන 

බලවේම විමර් නය තමයි බැඳු් රර විංචාව  මහ බැිංකුව 

බැඳු් රර නිකුේ කිරීම පිබඳබක විමර් නය. අද ඒරට ශමොරද  

ශවලා තිශබන්ශන්? එම විමර් නය අුවව COPE එර -ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව- ශහබඳදරේ රර ගේ රරුණු මත 

අව ය ඉදිරි ක්රියාමාර්ග අරශගන තිශබනවාද  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? අද වන ශරොට අරශගන නැහැ. අරශගන නැහැ 

විතරක් ශනොශවයි  එතශරොට පාර්ලිශ් න්තුව හෑල්ලු ශවන්ශන් 

නැද්ද කියලාේ අපි තමුන්නාන්ශසේලාශගන් අහනවා. අපි කියනවා  

සඋේතරීතර සවාවස කියලා  ශරෝ  උේතරීතරවාවය? මහ බැිංකුව 

මහ දවාශල් බිකලා  මහ බැිංකුව මහ දවාශල් බින්දාය කියන එර 

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවේ ශසොයා ගේතා න්   ඒ 

පිබඳබකව පේ රරන ලද ජනාධිපති ශරොමිෂන් සවාශවුවේ ශසොයා 

ගේතා න්  අද ඒශක් වගඋේතරරරුවන්ට ශදන දඬුවම 

ශමොරක්ද? ශ් ශක් මහ ශමොළරරු කියන ශචෝදනාව දැන් 

අගමැතිතුමාට එල්ල ශවනවා. අගමැතිතුමා ඒශරන් නිදහස් 

ශවන්න ෑනෑ. නිදහස් ශවන්න න්   ශමොරක්ද රරන්න ෑනෑ? 

අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ශගශනන්න ෑනෑ. මාරඳුශර් මරයෂ ්  අල්ලා 

ගේත එර ශහොකයි. ශ්  රටට පිබඳලයක් ශවච්ච  ශ්  රශට් තරුණ 

පර් පරාව කුක්රාරශයෝ බවට පේ රරන ඒ මහ ජාවාර්  -පාතාල 

සහ කුක් කියන්ශන් නිවුන් ශසොශහොුතශරෝ.- ශසොයා ගේත එර 

ශහොකයි. ඒරට අශප් ර ිංසාව හිමිශවනවා. ඒ වාශේ අර්ජුන 

මශහේන්ද්රන් ශගශනන්න බැරිද? සිංගප්පූරුශවන් ඉල්ලීමක් 

රරන්න බැරිද  සිංගප්පූරුශේ න්  ඉන්ශන්? ඉන්ශන් ශරොශහේද 

කියලා තමුන්නාන්ශසේලාට ශහොයන්න බැරිද  ජාතයන්තර 

ශපොලීසය මඟින්? ශහොයලා ශගශනන්න බැරිද? ශ් ශරන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාට නිදහස් ශවන්න බැහැ. ශ් ශරන් අග්රාමාතයතුමාට 

නිදහස් ශවන්න බැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා අර්ජුන මශහේන්ද්රන් 

ශගශනන එරට තවදුරටේ රල් මර-මරා ඉන්නවා කියන්ශන්  

අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ශගන්වා ගේශේම ශ්  වැශඩ්ටයි කියන එර 

තහවුරු ශවනවා කියන එරයි.  
 

ගු ම න්ත්රීවරපයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்ெினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඉල්ලීමක් රරන්න. 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ඉල්ලී්  රර රර ඉන්න බැහැ. රවදා ශගවා ඉවර රරන්න 

ුනළුවන් ණයරටද  අපිව ණය රරලා තිශබන්ශන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අපි දන්නවා  වාණිජ 

බැිංකුවකින් රුපියල් ලක්ෂයර නිවාස ණයක් ගැනීශ්  ජ ය්  

ුනද්ගලශයක් ඇපයට අේසන් රරනවා න්   එම ුනද්ගලයා ඒ රශට් 

ුනරවැසශයක් ශවන්න ෑනෑ බවේ  එම ුනද්ගලයාට බැිංකු ගිණුමක් 

තිශබන්න ෑනෑ බවේ. 

රුපියල් උ11,000ර නිවාස ණයක් ගන්න, සව්යිං රැකියාවක් 

රරන්න රුපියල් උ4,000ක් ගන්න, බැිංකු ගිණුමක් තිශබන්න 

ෑනෑ; ග්රාම නිලධාරිශේ සහතිරය ෑනෑ. එදා තමුන්නාන්ශසේලා මහ 

බැිංකුව වාර දුන්ශන්, ශ්  රශට් ුනරවැසශයකුේ  ශනොවන 

ශරශනකුට; බැිංකු ණයක් ගැනීශ්  ජ ඇපරාරශයක්වේ ශවන්න 

බැරි මිනිශහකුට; සමූපරාර බැිංකුවර ඇපරාරශයක්වේ ශවන්න 

බැරි මිනිශහකුට. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ණයරරුවා මිය 

ගිශයොේ, ණය ශගවා ගන්න බැරි තේේවයට ණයරරුවා ඔේපළ 

වුශණොේ, බුන් වේ වුශණොේ, ශමොරද ශවන්ශන්? ඇපරාරයා ඒ 

ණය ශගවන්න ෑනෑ. තමුන්නාන්ශසේලා මහ බැිංකු අධිපතිවරයා 

ශලස අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ව පේ රළා න් , අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ව 

ශහොයා ගන්න බැරි න් , පේ රළ අය ඒරට වග කියන්න ෑනෑ. 

අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ව පේ රශළේ අපි ශනොශවයි. මහ බැිංකු අධිපති 

තනතුරට අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ව පේ රශළේ, රනිල් විරමසිංහ 

අගමැතිතුමා න් , ජනාධිපතිතුමා න් , පේ රළ ශරනා ඒරට වග 

කියන්න ෑනෑ; රර අරින්න බැහැ. ඒරයි අපි කියන්ශන්. අපි 

කියන්ශන් අගමැතිතුමාට ශ්  වග කීශමන් නිදහස් ශවන්න බැහැ; 

ජනාධිපතිතුමාටේ ශ්  වග කීශමන් නිදහස් ශවන්න බැහැ. 

උේසවවල ජ විතරක් සයහ පාලනයස පිබඳබකව නන් ශදොඩවලා 

හරියන්ශන් නැහැ. යහ පාලනය මනින ලිට්මස් පරීක්ෂණය තමයි, 

මහ බැිංකුව බිකුන මහ ශහොරුන්ට දඬුව්  ශදන එර. මහ බැිංකුව 

බිකුන මහ ශහොරුන්ට දඬුව්  ශදන එර තමයි පරීක්ෂණය. එශහම 

රරලා, තමුන්නාන්ශසේලා සයහ පාලරශයෝස කියලා ඔප්ුන රරලා 

ශපන්වන්න. එශහම රරන්ශන් නැතුව, ශේදිරාවල නිර්  නන් 

ශදොඩවලා වැඩක් නැහැ. ශේදිරාවල විතරක් නන් ශදොඩවා වැඩක් 

නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
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අද ජාතිර ශල්ඛ්නාරක්ෂර ශදපාර්තශ් න්තුවට ජනාධිපති 

විමර් න ශරොමිෂන් සවාශවන්  ජලා තිශබන්ශන් ඡායා පිටපේ. 

ජාතිර ශල්ඛ්නාරක්ෂර පනත අුවව ඡායා පිටපේ වාර ගන්න 

බැහැ; වාර ගන්න ුනළුවන් මුල් පිටපේ. බැඳු් රර විංචාව පිබඳබකව 

පරීක්ෂා කිරීම සකහා පේ රළ ජනාධිපති විමර් න ශරොමිෂන් 

සවාව ඉදිරිපේ රරුන වාර්තාශේ මුල් පිටපේ ජාතිර 

ශල්ඛ්නාරක්ෂර ශදපාර්තශ් න්තුශේ නැහැ. එම ශල්ඛ්න ආබද්ධ 

රරලා නැහැ; ඒ ශරෝෂ්ඨාගාරවල නැහැ. එතැන තිශබන්ශන් ඡායා 

පිටපේ. ශහට දවශසේ නක්වක් දාලා මුල් පිටපේ ඉල්ලුශවොේ 

ශරොශහොමද? මුල් පිටපේ ඉල්ලුශවොේ රවුද ශදන්ශන්? ශදන්න 

ශරශනක් නැහැ. මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුල් පිටපේ 

නැතුව අධිරරණය පිබඳගේශේ නැති වුශණොේ, "මුල් පිටපේ 

නැතුව අපට ශ් වා පිබඳගන්න බැහැස කියා අධිරරණය කිේශවොේ, 

ශමොරද රරන්ශන්? ඉතාම සැලසු්  සහගතව මුල් පිටපේ 

අතුරුදහන් රරලා තිශබනවා. මුල් පිටපේ රා ළඟද තිශබන්ශන් 

කියලා අපි දන්ශන් නැහැ. සිංගප්පූරු ුනරවැසයා ශගනැල්ලා මහ 

බැිංකු අධිපතිවරයා බවට පේ රරලා, එයාව ඒ රටට පන්නලා, 

"ශගන්නනවා, ශගන්නනවා; එන්න කිේවා; ඉල්ලීමක් රළාස 

කියමින් බලාශගන ඉන්නවා. එශලස රල් මරමින් ඉන්න එශරන් 

පැහැදිලියි, තමුන්නාන්ශසේලා ශමය ඉතාම සැලසු්  සහගතව රළා 

කියලා. සඑශහම ශනොශවයිස කියලා ුනළුවන් න්  තමුන්නාන්ශසේලා 

ඔප්ුන රරන්න. එශසේ ඔප්ුන ශනොරරනවා න් , අපි ශ්  උේතරීතර 

සවාශවන් ඉල්ලීමක් රරනවා- මහ බැිංකු අධිපති තනතුරට අර්ජුන 

මශහේන්ද්රන්ව පේ කිරීශ්  ජ ඇපරාරශයෝ ශවච්ච අය ඒරට අදාළ 

දඬුවම විඳින්න ෑනෑ. ශයෝජනා රරුන අය, ඇපරාරශයෝ ශවච්ච 

අය, පේ රරුන අය හා අුවමත රරුන අය ඒරට වන්දි ශගවන්න 

ෑනෑ. අුවමත රරුන අය පවා වන්දි ශගවන්න ෑනෑ. ඒ සකහා ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුවට වග කීමක් තිශබනවා. අර්ජුන මශහේන්ද්රන් මහ 

බැිංකු අධිපති බවට පේ කිරීශ්  ජ අගමැතිතුමා ඇපවුණා. ඒ වගකීම 

ඇපරාරශයෝ ගන්න ෑනෑ. අගමැතිතුමා ඇප වුණා න් , පේ රළා 

න් , පේ වීම අුවමත රළා න් , ඒ වග කීශමන් 

තමුන්නාන්ශසේලාට නිදහස් ශවන්න බැහැ. එශහම වුශණොේ තමයි  

COPE එර බලවේ ශවන්ශන්. නැේන්   COPE එර නිර්  

ශමෝස්තරයට වාර්තා ඉදිරිපේ රරන, ශමෝස්තරයට රැකවන, 

ශමෝස්තරයට මාධයයටේ නිදහස් වන ආයතනයක් බවට පේ 

ශවනවා. ඒර විහිළුවක් බවට පේ ශවනවා. දැන් එය විහිළුවක් 

බවට පේ ශවමින් තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

COPE වාර්තාශේ ඇතුළේ වී අශළවි මඩුඩලශේ සදු ශවච්ච 

පාක්ව බලන්න. 01උ4-01උ) වී අශළවි මඩුඩලය වී කිශලෝවක් 

රුපියල් 14ට අරශගන රුපියල් 01ට සේේව ආහාරවලට 

විකුණුවා. ශ්  පිබඳබකව  COPE එර විමර් නය රරලා ශහොයා 

ගේතා වාශේම, ශ්  පිබඳබකව අපි අල්ලස් ශහෝ ූෂෂණ ශචෝදනා 

විමර් න ශරොමිෂන් සවාවට පැමිණිල්ලක් අරශගන ගියා. රුපියල් 

14ට ගේතු වී කිශලෝව, රුපියල් 01ට සේේව ආහාරවලට 

විකුණලා, ශරෝටි 018ර පාක්වක් සද්ධ රර තිශබනවා. දැන් 

ශමොරද රශළේ? ශමය 01උ4-01උ) ජ වුශඩු. දැන් ශ් රට 

අමාතයාිං  ශල්ර් වරයා වග කියනවාද? වී අශළවි මඩුඩලය වාර 

අදාළ අමාතයවරයා ශ් රට වග කියනවාද? නැහැ. 

අපි අල්ලස් ශහෝ ූෂෂණ ශචෝදනා විමර් න ශරොමිෂන් සවාවට 

දමුන පැමිණිල්ල ස් බන්ධශයන් අශපන් රටඋේතරයක්වේ 

ගේතාද? තවම නැහැ. එශහම න් , COPE එශරන් වාර්තා හදා 

වැඩක් තිශබනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ් ර ඉතා 

පැහැදිලියි. මුවෂය ආහාරයට ගත හැකි රුපියල් 14ට ගේ ශහොක වී 

කිශලෝ එරක් තමන්ශේ ශහිංචයියන්ලාට සේේව ආහාර කියලා 

රුපියල් 01ට විකුණා තිශබනවා. ශ්  ගුවශදුවශවන් රුපියල් 

ශරෝටි 018ක් පාක් සද්ධශවලා තිශබනවා. ඒ රුපියල් ශරෝටි 

018න්, රුපියල් ශරෝටියක් පමණ අදාළ ඇමතිවරුන්ශේ, ඒරට 

වග කියන අයශේ සාක්කුවලට ගියා කියලා අපට පැහැදිලියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්  වනශරොට ලිංරාශේ 

ඒරුනද්ගල සහල් පරිශවෝජනය අක් ශවලා, ඒරුනද්ගල පාන් පිටි 
පරිශවෝජනය වැඩි ශවලා තිශබනවා. පාන් පිටි රනවා, දියවැඩියාව 

හැශදනවා; පාන් පිටි රනවා, gastritis හැශදනවා; පාන් පිටි 
රනවා, ජාතිය ශලඩ ශවනවා; පාන් පිටි රනවා, ඇශමරිරාවට 

ශදවියන්ශේ පිහිටයි! කියලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ ආදායම තරශවනවා. 
නමුේ, පාන් පිටිවලට බදු සහන ලැශබනවා. වී කිශලෝ එර රුපියල් 

14ට අරශගන රුපියල් 01ට සේේව ආහාරවලට විකුණනවා. 

මිනිසුන් පාන් පිටි රන එර වැඩිවනවා. හාල් මිල වැඩිවන නිසා 
මිනිසුන් බේ රන එර අක් වනවා. කුකුළන් රනවා, හාල්; ශ්  

රශට් මිනිසුන් රනවා, පාන්. ෑර ශන්ද ශවලා තිශබන්ශන්? වී 
අශළවි මඩුඩලශේ ශ්  ගුවශදුවව පිටුපස තිශබන අනික් තිේත 

ඇේත ශමොරක්ද? කුකුළන් රනවා, හාල්; මිනිසුන් රනවා, පාන්. 
එතශරොට COPE  එශරන් වාර්තා ඉදිරිපේ රරලා අපි ශමතැන 

වාද විවාද රරලා වැඩක් නැහැ. ශ් රට වහාම වග කියන්න ෑනෑ, 

ඒ අදාළ අමාතයවරයාේ, අමාතයාිං  ශල්ර් වරයාේ. COPE 

එශක් වාර්තා  ජලා මාස තුනක් ඇතුළත ඒ අදාළ නිර්ශද්  

ක්රියාේමර ශනොරරනවා න් , ඔවුන්ශගන් ඒ වගකීම ඉෂ්ට 
වන්ශන් නැේන් ,  වරරසාද පනත යටශේ ඒ ශල්ර් වරුන්ව, ඒ 

අදාළ ආයතන රධානීන්ව වරරසාද රමිටුවට රැකවා ඊට අදාළ 
ක්රියාමාර්ග ගන්න ෑනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, COPE  

වාර්තාව අර්ාාන්විත වන්ශන් එශහම වුශණොේ විතරයි. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. 

අද COPE එර ශමපමණ ශද්වල් විමර් නය රරද්දිේ; 
ආයතන රැකවමින් ශතොරතුරු ශහොයද්දිේ; ඒ පිබඳබකව වාර්තා 
ඉදිරිපේ රරලා විවාද රරද්දිේ, අද COPE එර හෑල්ලු ශවලා 
තිශබන ආරාරය තවදුරටේ මම ශපන්වන්න් . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක් තිශබනවා. 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන 

අධිරාරිය ගේශතොේ අද මහා ශ ෝෂාවක් රරනවා, ශගවල් හදනවා 
- හදනවා කියලා. ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිය ශගවල් හදන 
විධිය අපි ශපන්වන්න් . 01උ4, 2016, 2017, 2018 යන අවුරුදු 
හත ර තුළ ජම ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිය හදා තිශබන්ශන් 
ග් මාන උ)0යි. ග් මාන කියන්ශන් ශ් වා සඊනියා ග් මානසයි. 
ශ්  ග් මානවල තිශබන්ශන් ශගවල් උ4යි, 16යි, 17යි, 18යි, 20යි, 

22යි, 25යි. ශ්  ග් මානයක් කියලා කියන්ශන් ශගවල් 04යි. ශ්  
ග් මානවල තිශබන එර ශගයරට රුපියල් ලක්ෂ 1ර ණයක් 
ශදනවා. ඒ ග් මානවල හදා තිශබන ශගවල් උ)0ම හදන්ශන් 
මිනිසුන්. ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශයන් රවදේ රශළේ 
ණයක් ශදන එරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්  ඊනියා 
ග් මාන උ)0 ඇතුශළේ තිශබන්ශන් ශගවල් 1,025යි. රුපියල් ලක්ෂ 
1 ගණශන් ලබා  ජලා හදා තිශබන්ශන් ශගවල් 1,025යි. නමුේ, ශ්  
සකහා ගිය රචාරර වියදම කීයද? ශමන්න බලන්න, 2015 වසශර් 
රචාරර වියදම රුපියල් මිලියන 0.9යි. 01උ) වසශර් රචාරර 
වියදම රුපියල් මිලියන 3.4යි. ඒරට රමක් නැහැ. 01උ7 වසශර් 
රචාරර වියදම රුපියල් මිලියන උඋ9යි. එන් , රුපියල් ශරෝටි 
උඋයි. 01උ8 වසශර් රචාරර වියදම රුපියල් මිලියන 093යි. එන් , 

රුපියල් ශරෝටි 09යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්  අවුරුදු 
1ට ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ රචාරර වියදම රුපියල් 
ශරෝටි 1උයි. ශගවල් 1,025ක් සකහා රචාරර වියදම ශවුවශවන් 
රුපියල් ලක්ෂ 1,100ක් වියද්  රරනවා. ශරොශහොමද වැශඩ්? ඒ 
අුවව, එර ශගයරට රචාරර වියදම රුපියල් උඋඋ,800යි. ශ් ර 
ශහොකයිද? ශමශහේ COPE එර රැසව්නවා. එර ශගයරට රචාරර 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

වියදම රුපියල් උඋඋ,800යි. ඒ, ඇමතිවරයාශේ රතිරූපය ඉහළ 
නිංවන්නයි. ශරොශහොමද වැශඩ්? ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව රාජය මුදල් 
වගකීම උසුලනවා. අපි COPE එර රැකවනවා. ඇමතිවරයාශේ 
රතිරූපය ුන් බන්න එර ශගයරට රචාරර වියදම සකහා රුපියල් 
111,800ක් වියද්  රරනවා. ශ්  මුදලින් අසරණ මිනිසුන්ට තව 
ශරොපමණ ණය රමාණයක් ශදන්න ුනළුවන්ද?   

සශමන්ති ටිර දා ගන්න විධියක් නැතිව, රපරාරු රර ගන්න 
විධියක් නැතිව -රුපියල් ලක්ෂයක් නැතිව- ශේ අරික්රාලට, 

රාලට, වාගයට, තුන්රාලට හදාගේ මිනිස්සු හූල්ල හූල්ල 
ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු වැස්ස එනශරොට බයයි. වහිනශරොට බයයි 
ශේ ඇතුළ ශතශමයිද කියා. ශතශමයිද කියා බශේ දරුශවෝ ශපොේ 
ටිර අරශගන ශේ වශට් එශහේට ශමශහේට දුවනවා. සමහර ශගවල් 
රාලටයි හදා තිශබන්ශන්. තව සමහර ශගවල් වාගයටයි හදා 
තිශබන්ශන්. තවේ සමහර ශගවල් අරික්රාලටයි හදා තිශබන්ශන්. 
අ් මා රට යනවා ශේ හදාගන්න. අ් මා රට ගිහිල්ලා එන ශරොට 
තාේතාශගන් දුව ූෂෂණය ශවලා. ශේ හදා ගන්නයි අ් මා රට 
යන්ශන්. නෆීක් කියන දැරිය රට ගියා ශේ හදාගන්න සල්ලි 
ශසොයන්න. ෂරියා නීතිය අුවව ශබල්ල රපා ඇයව මැරුවා. ශේ 
පැල අටවා ගන්න විධියක් නැතිව, රපරාරු රර ගන්න බැරිව, 

සශමන්ති ටිර දා ගන්න විධියක් නැතිව, ශදොර ජශනල් ටිර දා 
ගන්න විධියක් නැතිව, උළු ටිර තියා ගන්න විධියක් නැතිව එවැනි 
අනන්ත දුක් විඳිමින් සටින තේේවයක් ඇතුශළේ ශරෝටි 1උක් 
වියද්  රරනවා රතිරූපය නිංවන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ජාතිර නිවාස සිංවර්ධන 
අධිරාරිශේ අුවමත රාර්ය මඩුඩලය- 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තවේ විනාඩියර රාලයක් තිශබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට තවේ ශපොඩි ශවලාවක් -චූටි ශවලාවක්- ශදන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2019 ශපබරවාරි 10වන දාට 

නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ අුවමත රාර්ය මඩුඩලය කීයද? 

2019 ශපබරවාරි 10වන දාට නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ අුවමත 

රාර්ය මඩුඩලය උ,728යි. ඒ දිනට අුවමත රාර්ය මඩුඩලය 

1,728යි, ගරු සවානායරතුමනි. දැන් කීයක් ඉන්නවාද?  දැන් 

4,470ක් ඉන්නවා. CTB එර රඩා වැටුශඩුේ ඒ වාශේ  රාරණා 

හින්දායි. නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ දැන් ඉන්නවා. 1,770 

ශදශනක්.  
 

ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,- 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රබීර් හෂී්  අමාතයතුමනි, point of Order එරක්ද?  
 

ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

නැහැ. ශමතුමාශේ රරා යට ශපොඩි මැදිහේ වීමක්, පැහැදිලි 

කිරීමක් රරන්නයි මා හදන්ශන්.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා නිවාස ඇමතිතුමා ගැන දැන් 

කියාශගන ගියා. නමුේ මා තමුන්නාන්ශසේශගන් ර ්නයක් අහන්න 

රැමැතියි. විමල් වීරවිං  මහතා එම අමාතයාිං ශේ ඇමතිවරයා 

හැටියට සටින විට -01උ1 වර්ෂශේ සට 01උ1 වර්ෂය දක්වා- 

හැදුශේ ශගවල් එක්ලක්ෂ ගණනක් විතරයි. ශ්  අවුරුදු තුන 

ඇතුළත සජිේ ශරේමදාස මහේමයා ශගවල් ශදලක්ෂ පනස්දහසක් 

හදා ඉවරයි. අන්තිමට බලන්ශන්, මිනිසුන්ට තිශබන ශගවල් 

රමාණයයි. තමුන්නාන්ශසේලා අප හදාුන ශගවල් රපරාරු රරලා, 

ශබෝඩ් ලෑලි ශවනස් රරලා නැවත විවෘත රළා පමණයි.  

 
ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ් ර පැහැදිලි කිරීමක් ශන්. 

මට මශේ ශවලාව ශදන්න.  

 
ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

අර ශපොදු ඉඩ්  ටිර ඔබතුමන්ලා පවරා ගේතා බශලන්.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ශවලාව ඉවරයි. රතාව 

අවසන් රරන්න.  
 

ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ග් උදාවල මිනිසුන්ශේ ඉඩ්  ටිරේ පවරා ගේතා. ශමතැනට 

ඇවිල්ලා මහ ශලොකුවට රතා රරනවා. 

 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ගරු අමාතයතුමනි, මා තමුන්නාන්ශසේට ගරු රරමින් 

කියන්ශන් ශමයයි. සජිේ ශරේමදාස මැතිතුමාට මම ආරාධනාවක් 

රරනවා. ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමා කියනවා අප ශගවල් හැදුශේ 

නැහැ කියලා. එතුමා ශගවල් හැදුවාද, අප ශගවල් හැදුවාද කියලා 

දැනගන්න, එතුමා හදුන ශගවල් ශපන්වන්න, අප හදුන ශගවලුේ 

ශපන්වන්න ෑනෑම මාධයයර අපේ එක්ර රසද්ධ විවාදයරට 

එන්න කියලා මම සජිේ ශරේමදාස මැතිතුමාට ආරාධනා රරනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගිහින් 

ඒ පණිවුඩය කියන්න. 

 

ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මම එන්න් . 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමා ශනොශවයි. සජිේ ශරේමදාස මහේමයාට එන්න 

කියන්න.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, රතාව අවසන් රරන්න. 
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ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා රතාව අවසන් රරන්න් . 

ඇමතිතුමා මශේ රාලය ගේ හින්දා මට තවේ විනාඩි ශදරක් 

ශදන්න.  

01උ9 ශපබරවාරි  10වන දාට නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ 

අුවමත රාර්ය මඩුඩලය උ,728යි. දැන් කීශදශනක් ඉන්නවාද? 

දැන් ඉන්නවා 1,770 ශදශනක්. ඒ 1,770න් අුවමත රාර්ය 

මඩුඩලශේ සිංඛ්යාව අක් වුණාම 0,306යි. 0,306 ශදශනක් වැඩියි.  
කීයක් වැඩිුනර ශගවනවාද, මාසයරට? රුපියල් ශරෝටි 8ක් වැඩිුනර 

ශගවනවා. රුපියල් ශරෝටි 8ක් වැඩිුනර ශගවනවා, හ් බන්ශතොට 
දිස්්රික්රශේ ඡන්දදායර පවුල්වලට නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ 

සල්ලිවලින්. ශ් වා ශබොරුවටද කියන්ශන්? හ් බන්ශතොට 

රාර්යාලශේ අුවමත රාර්ය මඩුඩලය 77යි.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් අවසන් රරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මට තවේ විනාඩියක් ශදන්න. හ් බන්ශතොට රාර්යාලශේ 

අුවමත රාර්ය මඩුඩලය 77යි. හ් බන්ශතොට දිස්්රික්රශේ 

ඉන්නවා උ,427ක්. හ් බන්ශතොට දිස්්රික්රශේ නිවාස සිංවර්ධන 

අධිරාරිශේ රාර්යාලශේ තිශබන්ශන් ුනටු 77යි, ශ් ස 77යි. එර 

ුනටුවරට උ8යි. එර ශ් සයරට උ8යි. වැසකිබඳයට යන්න බැහැ, 

ශපෝලිම. අල්ලුන රඩවලටයි ඒරට යන්ශන්. අද හ් බන්ශතොට 

දිස්්රික්රශේ නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරිශේ රාර්යාලයට කියන්ශන් 

“NHD Apparel” කියලායි.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, රතාව අවසන් රරන්න. 
 

ගු ජයන්ා ්ම රවීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு ஜயந்த சைரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
අද එයට එශරහිව රටුතතු රරනවා, ශසේවරශයෝ. නිවාස 

සිංවර්ධන අධිරාරිය සුරැකීශ්  සිංවිධානය හදාශගන ශසේවරශයෝ ඒ 

රාරණයට එශරහිව අද රටුතතු රරනවා. නිවාස සිංවර්ධන 

අධිරාරිය ගිලා බහිනවා; වැනශසනවා. ඒර වළක්වන්න වැඩ 

රරන ශසේවරයන්ශගන් තුන්ශදශනක් අදේ interdict රරලා. 

ශසේවරයන් උ4ශදනකුශේ වැඩ තහන්  රළා. අන්න 

රජාතන්වාදය, සජිේ ශරේමදාස මහේමයාශේ. අන්න 

තමුන්නාන්ශසේලා ශේ යහ පාලනය. ශසේවර දඩයම ශරශරනවා. අද 

අපි කියනවා, ශ්  ආඩුක්ශේ තිශබන ූෂෂිතම අමාතයාිං ය නිවාස 

හා ඉදිකිරී්  අමාතයාිං යයි කියලා; නාස්තිරාරම අමාතයාිං ය 

නිවාස හා ඉදිකිරී්  අමාතයාිං යයි කියලා. නාස්තිරාරම 

ආයතනය, නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරියයි. ූෂෂිතම ආයතනය, 

නිවාස සිංවර්ධන අධිරාරියයි කියලා අපි කියනවා. එශහම නැහැ   

කියනවා න්  රසද්ධ විවාදයරට එන්න කියා අපි ආරාධනා 

රරනවා. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට, ගරු ඉරාන් විරමරේන රාජය අමාතයතුමා. ගරු රාජය 

අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි 04ර රාලයක් තිශබනවා.        

[අ.වා. 0.13] 
 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා (මුදල් රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன-நிதி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාව විමර් නය රළ ආයතන උ7ක් පිබඳබකව වාද විවාද රරන අද 

දවශසේ ශ්  වාර්තාවට ස් බන්ධ නැති රරුණක් ස් බන්ධශයන් මා 

මුලින්ම සකහන් රරන්නට ෑනෑ. ඒ රරුණ ශමයයි. සජිේ 

ශරේමදාස නිවාස ඇමතිතුමා හදුන ශගවල් ගැන දැන් සකහන් වුණා. 

එතුමා හදුන ශගවල් ගැන පාර්ලිශ් න්තු මන්ත්රීවරු එක්ර වාද විවාද 

රරන්න කියලා එතුමාට අභිශයෝගයක් එල්ල වුණා. මා හිතන 

හැටියට එතුමා ඒ වාශේ ශදයරට  රාලය නාස්ති රරන එරක් 

නැහැ. ශ්  අවුරුද්ද අවසන් වන්නට රාමශයන් ශ්  රශට් ජනතාව 

තීරණයක් ගනීවි  එතුමා ශගවල් හැදුවාද නැද්ද කියලා. ඒ 

ඇමතිතුමා ශගවල් හැදුවාද නැද්ද කියන රාරණය පිබඳබකව ශ්  

අවුරුද්ද අවසන් වන්නට රාමශයන් ඔබතුමන්ලාට හිතලා 

බලන්න ුනළුවන්.  

අද අශප් සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා -ශපොදු වයාපාර 
පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපතිතුමා- ශ්  වාර්තාව ගැන  ජර් ව 
රාා රළා.  ශ්රී ලිංරන් ගුවන් ශසේවාව ගැන සකහන් රරුන රාරණා 
ස් බන්ධශයන් මාේ රරුණු කීපයක් එරතු රරන්නට රැමතියි. 
පළමුශවන්ම ශ්  A350-900 අහස් යාා ශනොගැනීමට තීරණය 
කිරීම හා ඒ  ගිවිසුම අවලිංගු කිරීම පිබඳබකව රරුණු කීපයක් 
සකහන් වුණා. COPE  වාර්තාශේේ ඒ පිබඳබක ර ්න ගණනාවක් 
සකහන්ශවලා තිශබනවා මා දැක්රා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!   

ශ්  අවස්ාාශේ ජ රවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයකු ගරු බිමල් 

රේනායර මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සකහා ශයෝජනා 

රරන්න. 

 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"ගරු බිමල් රේනායර මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත 

ුතතුයසයි මා ශයෝජනා රරනවා. 
 
ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු ාාරක බාලසූරිය ම හාා මූලා්නපයන් ඉවත් 

වුපයන්  ගු බිම ල් රත්නායක ම හාා මුලා්නාරූඪ විය. 
அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு தொரக்க ெொலசூொிய அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு  ெிைல் ரத்நொயக்க 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. THARAKA BALASURIYA left the Chair, 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 

 
ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්  A350-900 ගුවන් යානා 

ශනොගැනීමටේ  ඒ ගිවිසු්  අවලිංගු කිරීමටේ එදා ඒ අධයක්ෂ 

මඩුඩලයට තීරණයක් ගන්න සදු වුණා. මා හිතන හැටියට 

Skyworks කියන consultancy company එරක් ඒ අයට ඒ 

ශවලාශේ ජ ශයෝජනා තුනක් ඉදිරිපේ රළා.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

පළමුවැනි ශයෝජනාව ශමයයි. ශ්  A350 ගුවන් යානා තුනක් 

තබාශගන  ුතශරෝපයට යන ගමන් වාර එශහමම තියාශගන  ඒ 

අය ශේ business model එර හදා ගන්න ශයෝජනාවක් තිබුණා. ඒ 

ශයෝජනාව ක්රියාේමර රළා න්  ඒශගොල්ලන්ශේ අලාවය - 

operating earnings margin -  සයයට 00ක් විතර වනවා කියලා 

කිේවා. ශදවැනි ශයෝජනාවක් ඉදිරිපේ රළා  ඒ අුවව  A350 ගුවන් 

යානා තුනක් තියාශගන  A333 ගුවන් යානා තුනක් නැවත ඒ 

leasing company එරට බාර ශදන්න ුනළුවන් කියලා. එතශරොට 

ය් කිස රමාණයකින් අලාවය අක් වනවා කියන ශයෝජනාවකුේ 

ඉදිරිපේ රළා. තුන්වුවව ඉදිරිපේ රරුන ශයෝජනාව තමයි  A350-

900 ගුවන් යානා එරක්වේ  ශනොශගන  තිශබන වන්දි මුදල් 

ශගවලා  ශ්  ආයතනය නැවත රතිසිංස්රරණය කිරීම. එතශරොට 

වන අලාවය සයයට හතරරට විතර පහළට යනවාය කියන  

ශයෝජනාව. ඒ ශයෝජනා තුන තමයි ඉදිරිපේ රශළේ. එදා අධයක්ෂ 

මඩුඩලය  A350-900 ගුවන් යානා නැවත බාර   ජශ්   තීරණයට ඒ 

වාර්තා තුන තමයි පදන්  රර ගේශේ. ශ්  ගිවිසු්  අවලිංගු රරලා  

ශමපමණ වි ාල මුදලක් වන්දි මුදල් හැටියට ශගේශේ ඇයි කියන 

රාරණා සයල්ලම අද පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රරලා තිශබන 

ශ්  වාර්තාශේ තිශබනවා. ඒ නිසා  ඒ ගැන මා නැවතේ කියන්න 

යන්ශන් නැහැ. ඇේතටම  ශ්  A350-900  කියන  ගුවන් යානා 

ගේශේ ඇයි? ශ්  ගුවන් යානා ගන්න ශහේතුව ශමොරක්ද? 

සීමාසහිත ශ්රී ලන්රන් ගුවන් ශසේවා සමාගශ්  ගුවන් යානා ඇණිය 

රතිස්ාාපනය කිරීම ස් බන්ධශයන් පාර්ලිශ් න්තුශේ ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ ඉල්ලීම පරිදි විගණරාධිපති විසන් 

ඉදිරිපේ රරුව ලබන විශ ේෂ විගණන වාර්තාව තමයි අද සුනිල් 

හඳුන්ශනේති සවාපතිතුමා විසන් ශ්  ගරු සවාවට ඉදිරිපේ රශළේ. 

මා හිතන හැටියට ශ්  වාර්තාශේ පිටු 741ක් පමණ තිශබනවා.  

ශමම වාර්තාශවන් ශරොටසක් ශහෝ ශරොටස් ශදරක් උුනටාශගන 

මා  කියවන්න් . ශ්  ගුවන් යානා මිල ජ ගන්න යන ශවලාශේ  ජ 

වි ාල වාද විවාදයක් තිශබන්න ඇති. ශමවැනි වි ාල ගුවන් 

යානාවලට wide-body කියලා කියනවා. ුතශරෝපයට යන්න   ජර්  

ගමන් යන්න වි ාල ගුවන් යානාවන් අව යද  නැද්ද  ශ්රී ලිංරා 

ගුවන් ශසේවාව ආසයාශේ මැද ශපරදිග  ශසේවාවක් විය ුතතුද  ඒරට 

narrow-body එශහම නැේන්  ආසනවලින් අක් අහස් යාාවන් 

තිබිය ුතතුද  නැද්ද කියලා වාද විවාද රරන්න ඇති. ශ්  විශ ේෂ 

විගණන වාර්තාශේ 1)වන පිටුශේ 7.7.0.7 යටශේ ශමශසේ සකහන් 

ශවනවා: 

"සමාගම විසන් ඉදිරිපේ රළ අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වී්  වාර්තා අුවව 

සමාගම විසන් සාමානයශයන් අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම ශරොළඹ පිහිටි 

ශලෝර ශවළක මධයස්ාානශේ ජ හා ශ්රී ලන්රන් එයාර්ලයින් සමාගශ්  

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වී්   ාලාශේ පවේවන නමුේ එශලස 01උ3 

ශපබරවාරි 08 දින සරස් රරන ලද අධයක්ෂ මඩුඩල ප්රිරාව 

බේතරමුල්ල රාානායර නිල නිවශසේ 01උ3 මාර්තු 1උ දින පැවති විශ ේෂ 

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමර ජ සාරච්ඡා රර තිබුණි. (ඇමුණුම උඋ ස  

ශමය විගණරාධිපතිතුමාශේ වාර්තාශවුවයි මා කියවන්ශන්. 

ශ්  වාර්තාව COPE එරට  ජලා තිබුණා. එපමණක් ශනොශවයි. 

ශමතැන ගැටලුවක්  ර ්නයක් ඇති ශවනවා. ඇේතටම  ශමය 

හදිස තීරණයක්ද  හදිසශයන් මිල ජ ගන්න ෑනෑ ශදයක්ද   නිල 

නිවශසේ අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම පැවැේවූශේ ඒ නිසාද කියන 

ර ්නය එළශඹනවා.  

ඊට අමතරව ශ්  වාර්තාශේ 83වන පිටුශේ සකහන් ශවනවා  

ශ්  සකහා රැබිනට් අුවමැතියකුේ තිබුශඩු නැහැයි කියලා. ශ්  

විශ ේෂ විගණන වාර්තාශේ හැටියට ශ් වා නැවත ලීසිං 

සමාග් වලට  ජලා වන්දි මුදල් ශගවීම ස් බන්ධශයන් අක්පාක් 

තිශබනවා වශගයි. ඒ රාරණය තමයි ශ්  වාර්තාශේ සකහන් 

වන්ශන්. නමුේ ඒවා මිල ජ ගැනීශ්   ජේ වි ාල අක්පාක් සදු වී 

තිශබනවාය කියලා සකහන් ශවනවා. ශ්  වාර්තාශේ 83වන පිටුශේ 

8.උඋ.4 යටශේ ශමශසේ සකහන් ශවනවා:  

"අිංර උ3/1117/414/117 දරන අමාතය මඩුඩල ප්රිරාව අමාතය 

මඩුඩලය ශවත 01උ3 මාර්තු 07 දින ඉදිරිපේ රර තිබූ අතර එය සාරච්ඡා 

කිරීම රල් තබා තිබූ නමුේ  එයින් පසු ශ්  පිබඳබක අමාතය මඩුඩලය 

විසන් සාරච්ඡා රර තිබූ බවට ශතොරතුරු අනාවරණය ශනොවීයස  

ඒර අමාතය මඩුඩලශේ සාරච්ඡා රර නැහැ. විගණරාධිපති 

කියනවා  එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාශේ රැබිනට් 

මඩුඩලශේ සාරච්ඡාවක් වුණු බවට ශතොරතුරු අනාවරණයශවලා 

නැහැයි කියලා. ඒ සාරච්ඡාව සදුශවලා තිශබන්ශන්  එතුමාශේ 

ස ශහෝදරයාශේ -එවරට එතුමා අශප් පාර්ලිශ් න්තුශේ 

රාානායරතුමා- නිවශසේ  ජ විතරයි. සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා රාා රරනශරොට කිේවා  ඇේතටම ශල්ඛ්න අුවව 

තමයි අපට රාා රරන්න සද්ධශවලා  තිශබන්ශන් කියලා. ශල්ඛ්න 

අුවව පමණයි මමේ රාා රරන්ශන්. නමුේ එතුමා වැදගේ 

රරුණක් කිේවා. එතුමා කිේවා  ඇේතටම රවුද ඒ සාරච්ඡාවට 

ආශේ කියන එර CCTV cameras බලා තීරණය රරන්න 

ආඩුක්වක් හැටියට අපට වග කීමක් තිශබනවාය කියලා. ඒර 

තීරණය රරන්න ෑනෑ. ඇේතටම ඒ සාරච්ඡාවට ආශේ රවුද  

එතැන සාරච්ඡාවක් තිබුශඩු ඇයි  ඒ සාරච්ඡාවට ඇවිල්ලා එම 

තීරණය ගේශේ ඇයි කියන එරේ තීරණය රරන්න ෑනෑ. ඒ 

ස් බන්ධශයන් දැන් ජනාධිපති ශරොමිෂන් සවාවකුේ පේරර 

තිශබනවා. මා වි ්වාස රරනවා  ඒ රරුණු ශසොයා බලා ඉදිරිපේ 

ශවයි කියලා.  

ඊට අමතරව එම වාර්තාශේ 83වන පිටුශේම 8.උ0.0 යටශේ 

ශමශසේ සකහන් රර තිශබනවා: 

"01උ)/01උ7 වර්ෂශේ ජ රල් බදු පදනම මත ලබාගත ුතතු වූ A350-900 
ගුවන් යානා 11 ආර්ිකර රළමනාරරණය පිබඳබක අමාතය අුව රමිටුශේ 

තීරණයක් අුවව මිල ජ ගැනීම අවලිංගු රර තිබුණි. ශ්  ශහේතුශවන් ඒ 

සකහා රු. මිලියන උ) 901ර වන්දියක් ශගවීමට සදු වී තිබුණි. අදාල 

ගිවිසු් වලට එළඹීශ්  ජ ගිවිසු්  අවසන් කිරීම පිබඳබක ශරොන්ශද්ස ඇතුලේ 

රර ශනොතිබුණි.ස  

ශ් ර ගන්න ශරොට ශරොන්ශද්සයක් හදනවා. ෑනෑම 

වාඩුඩයක් ගන්න ශරොට ශරොන්ශද්සයක් හදන්න ෑනෑ. ඒ 

ශරොන්ශද්සය හදන ශරොට සකහන් ශවන්න ෑනෑ   ශ්  ගිවිසුම 

ස් පූර්ණ රරන්න බැරි වුශණොේ   අපි ඒ ර ්නය නිරාරරණය රර 

ගන්ශන් ශරොශහොමද කියලා.  ෑනෑම ගිවිසුමර එවැනි රාරණා 

තිශබන්න ෑනෑ; රම සහ විධි තිශබන්න ෑනෑ.  ගිවිසුම ස් පූර්ණ 

රරන්න බැරි වුශණොේ අපි ශ් ශරන් ගැලශවන්ශන් ශරොශහොමද  

අශප් වගකීම ශමොරක්ද   වන්දියක් ශගවන්න තිශබනවා න්   ඒ 

වන්දිය ශගවන්ශන් ශරොශහොමද   ඒර  තීරණය ශවන්ශන් 

ශරොශහොමද කියලා සකහන් ශවන්න ෑනෑ. එදා ශ්  A350-900 

ගන්නශරොට  එවැනි ගිවිසු් වලට එළශඹද් ජ  ගිවිසු්  අවසන් කිරීම 

පිබඳබකව ශරොන්ශද්ස තිබුශඩු නැහැයි කියලා කියනවා.  ශ් ර 

කියන්ශන් විගණරාධිපති. මම ශනොශවයි කියන්ශන්.  අද අපි රාා 

රශළේේ  ඔය ගිවිසුමට ඇතුළේ ශවනශරොට ර ්න කීපයක් ඇති 

ශවලා තිශබනවා කියන එර ගැන තමයි ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාශේ වාර්තාශේ සකහන් ශවලා තිශබන්ශන්. නමුේ  

මුලින්ම ශලොකු ගැටලුවක් තිශබනවා. අපි රවදාවේ ඉතිහාසශයන් 

පාඩ්  ඉශගන ගන්ශන් නැහැ. අපි මුලින්ම රරුන වැරැදි තමයි 

පස්ශසේ ගිහිල්ලේ රරන්ශන්. ශමතැනේ ඒ අක් පාක්ව සදුශවලා 

තිශබනවා.  

84වැනි පිටුශේ ශබොශහෝම වයානර ශදයක් සකහන් ශවලා 

තිශබනවා. 81වැනි පිටුශේ  8.උ3හි සකහන් ශවනවා  ගිවිසු් වලට 
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එළශඹන ශරොට  ගිවිසු් වලට එළශඹන්න ඒ අයට අුවමැතිය 

තිබුණා ද  නැද්ද කියලා. එහි ශමශසේ සකහන් ශවනවා: 

"7.8.3 ශේදය පරිදි A 350-900 වර්ගශේ ගුවන් යානා 1ක් හා A 330-300 

වර්ගශේ ගුවන් යානා )ක් මිල ජ ගැනීශ්  ගිවිසු්   A 330-300 වර්ගශේ 

ගුවන් යානා )ක් විකුණා නැවත රල්බදු ගැනීශ්  ගිවිසුම හා A 350-900 

වර්ගශේ ගුවන් යානා 1ක් ශමශහුත්  රල්බදු රමයට ලබා ගැනීශ්  

ගිවිසු් වලට එළඹීශ්  ජ සමාගම ශවුවශවන් තනි තනිව ශහෝ හවුල් වී 

අේසන් කිරීශ්  බලය සාිංගමිර වයවස්ාාවලියට අුවූලල ශනොවන අුතරින් 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවා සමාගශ්  නිලධාරින් උ4ශදශනකු ශවත ලබා  ජ 

තිබුණි.ස   

ශමතැන ජ විගණරාධිපතිතුමා කියා තිශබනවා  සකිසම 

අුවමැතියක් ශනොමැතිව නිලධාරින් ඒර අේසන් රරලා තිශබනවා. 

ශ් ර ශ්රී ලිංරා ගුවන් ශසේවා සිංගමශේ වයවස්ාාවලියට පටහැනියිස 

කියලා. එම නිසා ශ් ශක් මුල ඉකලාම ගැටලු  ර ්න තිශබනවා. 

වි ාල ගැටලු  ර ්න තිශබනවා. ඉස්ශසල්ලාම A350-900 ගුවන් 

යානා අව යද  නැද්ද කියන ගැටලුව තිශබනවා. එම ගුවන් යානා 

ගැනීම අව ය න්   ඒවා ගන්නා තීරණයට එළඹුශඩු ශරොශහොමද   

ඒ තීරණය ගේශේ රවුද   ඒ සකහා අුවමැතිය තිබුණාද   ශගවිය 

ුතතු රමාණය හරියට ශගේවාද; නැද්ද   හරි මිල තීරණය වුශඩු 

ශරොශහොමද   ඒර ශගේවාද; නැද්ද කියන රාරණා පිබඳබකවේ 

ර ්න ඇති ශවනවා. එතශරොට ෑනෑම සාමානය මුවෂයශයකුශේ 

ඔළුවට ඉශේටම එන්ශන්  ශමතැන ශමොරක් හරි අරමිරතාවක් 

ඇතියි කියන එරයි. ශමොරද  ශවශළක ශපොළ මිලයි  ගේත මිලයි 

අතශර් ශලොකු ශවනසක් තිශබනවා න්   එතශරොට ඉශේටම 

හිශතනවා  රාටහරි කීයක් හරි ශගවලා තිශබනවා කියලා. එශහම 

හිශතන එර සාධාරණයි. ශමොරද  ශමතැන වි ාල අරමිරතාවක් 

සදුශවලා තිශබනවා. ඊට පස්ශසේ තමයි ශ් ර නැවත ලබා ශදන්න 

තීරණය රරලා තිශබන්ශන්.  

නමුේ  මම අද රාා රරන්ශන් ශ්  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාශේ අරමිරතාවන් ගැන  ලැබුණු තීරණ ගැන පමණක් 

ශනොශවයි. ශ් ශරන් ඔේබට ගිහිල්ලා  අපි ශරොශහොමද ශමවැනි 

ර ්න විසකා ගන්ශන් කියන තැනට යන්න ෑනෑ. අන්න ඒ හරහා 

තමයි යන්න ෑනෑ. ඒශක් ශදරක් නැහැ. ශහොරුන්ට දඬුව්  

ශදන්නේ ෑනෑ. දැන් ටිරරට ඉස්ශසල්ලා බැඳු් රරය ගැන 

සකහන් රළා.  ශ්  සවාව දන්නවාද කියලා මම දන්ශන් නැහැ  

විගණරාධිපති මුලින් රාා රරන ශරොට දුන්ුව බැඳු් රරශේ 

අලාවශේ සිංඛ්යාවට වඩා  ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවාශේ 01උ8 

අලාවය පමණක් 31 ගුණයරට වඩා වැඩි බව. ශඩොලර් මිලියන 

උ84යි ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවාශේ පාක්ව. දැන් අපි 01උ0 සට 01උ7 

දක්වා ශ්  අවුරුදු 4 දිහා බැලුශවොේ   රාජය වයවසාය ආයතනවල 

වි ාල අලාව තිශබන බව අපි දන්නවා. ශ්  වාශේ ආයතන සය 

ගණනක් තිශබනවා. නමුේ  ආයතන 4කින් තමයි රාජය 

වයවසාශේ මුළු අලාවශයන් සයයට 91ක්ම එන්ශන්.  එම ආයතන 

4 තමයි විදුලිබල මඩුඩලය  ලිංරා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත සිංස්ාාව  

CTB එර  Mihin Lanka සහ SriLankan Airlines ආයතනය. 

ශ් වායින් මුල් ආයතන තුන ගැන අපි රල්පනා රර  බලමු. 

ඛ්නිජ ශතල් ගැන රල්පනා රශළොේ  ශපොදු රවාහනය ගැන 

රල්පනා රශළොේ  නැේන්  විදුලි බිල ගැන රල්පනා රශළොේ  

ඒවා ශ්  රශට් හැශමෝටම බලපාන ශද්වල්. සමහර ශවලාවට 

සිංස්ාාව අලාව ලබලා  ඒශරන් රශට් ජනතාවට ලාවයක් ශදන්න 

ුනළුවන්. ශමොරද  අලාවයක් ලබාශගන  අක් මිලරට ඉන්ධන 

ශබදන්න ුනළුවන්; විදුලිය - electricity - ශබදන්න ුනළුවන්; ශපොදු 

රවාහනය ශදන්න ුනළුවන්. ඒ තර්රශේ ය් කිස සාධාරණේවයක් 

තිශබනවා. නමුේ ශ්රීලිංරා ගුවන් ශසේවාවට ඇේතටම එශහම 

සාධාරණ තර්රයක් තිශබනවාද? මශේ මතය න්   සාධාරණ 

තර්රයක් නැහැය කියන එරයි. මම මුල ඉකලාම කිේශේ  ශඩොලර් 

එරරට ශහෝ ශ් ර විකුණලා ශදමු  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 

වුණේ දුන්නාට රමක් නැහැය කියායි. මට එදා රවුරු ශහෝ කිේවා  

සඑශහම කියන්න එපාස කියා. ුතවාන්වලට වුණේ ශදන්න කියන 

එර තමයි කිේශේ. ඉතින් මම එදාේ කිේශේ ඒරයි  අදේ මශේ 

මතය ඒරයි. ශ් ර රජශේ අශනක්  ආයතන වාශේ ශනොශවයි  ශ්  

රශට් ශපොදු ජනතාවට යහපතක් ශවන්න ෑනෑ. අලාවයක් ඇති 

ශවනවා න්   ශපොදු ජනතාවට  ශ්  රශට් දුප්පේ අයට ය් කිස 

ලාවයක් තිශබන්න ෑනෑ. නැේන්  රාජය වයවසායක් තියන්න 

බැහැ. ඒර තමයි ශමතැන තිශබන ගැටලුව වන්ශන්.  

 මීය ට වඩා ගැඹුරින්  අපි ශ්  ර ්නය දිහා බලමු. ශ් ර රවුරු 

රළේ වැරදියි කියනවා ශන්. Air Ceylon කියා ගුවන් ශසේවයක් 

තිබුණා. Air Ceylon එර රරශගන ගිහින්  ඒර අලාව ලබලා  ඊට 

පසුව අලුේ එරක් ආර් ව රළා  Air Lanka කියා. Air Lanka එර 

රරශගන ගිහිල්ලා රලරට පස්ශසේ -ඒර වැහුශේ නැහැ.- 

SriLankan Airlines කියා ඒරට අලුේ නමක් දමලා  අලුශතන් 

රරශගන ආවා. ශ් ර අවුරුදු හැේතෑවර රාාවක්. නමුේ 

ශවනසක් නැහැ ශන්. අලාවයි  අලාවයි  ශවනසක් නැහැ. 

එතශරොට ශ් රට අපි රවුරු ශහෝ පේ රළාම කියනවා  සආ  

රනිල් විරමසිංහ අගමැතිතුමාශේ මියකුශේ සශහෝදරශයක් තමයි 

ඊශේ ශපශර්දා ශ් ශක් රධාන විධායර නිලධාරියා හැටියට පේ 

රර තිබුශඩුස කියා. ඊට පස්ශසේ අපි  තර්ර රරලා කියනවා  සඑදා 

දමලා තිබුශඩු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ බෑනා  නි ාන්ත 

විරමසිංහස කියා.  මම ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශවන් අහන්ශන් ශ් රයි. 

ශ්  වාශේ ර ්න විසකන්න අමාරුයි. ශමොරද  රජයට බහුතර 

අයිතිය තිශබනවා න්   ශද් පාලනඥයාට වගකීම තිශබනවා න්   

ශ් වා දිගින් දිගටම සදු ශවනවා. ඉතින් අපි ශරොශහොමද ශ්  

තේේවය අවම රරන්ශන් කියන මූලිර ර ්නය තිශබනවා. අපි 

ශ් ර විසකා ගන්න ෑනෑ. ශ් ර විසකන්න න්  ශද් පාලනශයන් 

ශතොර තීරණ ගන්න ුනළුවන් ශවන්න ෑනෑ. විශ ේෂශයන්ම වාණිජ 

ආයතනවල. ජනාධිපතිතුමා මෑතර ජ රමිටුවක් පේ රළා. එතුමා 

රමිටුවක් පේ රර කිේවා  සරතිපේතිමය මට්ටශමන් ශ්  

ආයතනය පිබඳබකව අපි ශමොනවාද රරන්න ෑනෑ කියන එර ගැන 

මට ය් කිස මඟ ශපන්වීමක් ශදන්නස කියා. එතුමා මාව ඒ 

රමිටුශේ සවාපති හැටියටේ පේ රළා. අපි එතුමාට වාර්තාවක් 

 ජලා තිශබනවා. එතුමා ඒ වාර්තාව කියවා බලා එක්ශරෝ එය 

පිබඳගනියි  ඒ අුවව ක්රියා රරයි  නැේන්  රසද්ධිශේ ඒර 

විශේචනය රරන්නේ ුනළුවන්. ඒර එතුමාශේ අයිතියයි. එතුමාට 

අපි ඒ වාර්තාව  ජලා තිශබනවා.  

ඒ වාර්තාශේ මම පැහැදිලිව සකහන් රර තිශබනවා  රවුරු 

රජශේ හිටියේ; ශමොන පක්ෂය ආඩුක් රළේ  රජශේ බහුතර 

අයිතිය තියාශගන ශ්  වාණිජ ආයතනශේ ඒ රටුතතු රරන්න බැරි 

බව. ශ්  රශට් ශපොදු ජනතාවටේ ඒශරන් වාසයක් නැහැ කියන 

ර ්නය තමයි ශමතැන තිශබන්ශන්. ශ්  බදු ශගවන අශප් දුප්පේ 

අ් මලා  අක්රලා ශවශළක ශපොළට ගිහිල්ලා හැම වාඩුඩයරටම 

මුදලක් ශගවනවා ශන්. ඒ බදුවලින් ශරොටසක් ශන්  ඔය 

SriLankan Airlines එරට දමන්ශන්. ඒර රරන්න බැහැ. ඒ නිසා 

ශ් රට රජශේ අයිතිය ශවුවවට ශ්රී ලාිංකිර අයිතිය තියාගන්න 

ුනළුවන්. සයයට 4උර ශ්රී ලාිංකිර අයිතිය තියාගන්න ුනළුවන්. ඒර 

එතශරොට රජශේ ශවන්න ුනළුවන්; ශ්රී ලාිංකිර ුනරවැසයන්ශේ 

ශවන්න ුනළුවන්. ඒර ර ්නයක් නැහැ.  ඇේතටම අපි ශ්  ර ්නය 

විසකන්න යනවා න්  රජශේ ශද් පාලන බලපෑම අපි අක් රරන්න 

ෑනෑ.   

ශමම ආයතනශේ හිටුන අධයක්ෂ මඩුඩලවලට  ශසේවරයන්ට 

සාධාරණය ශවන්නේ මා රරුණු කීපයක් කියන්න ෑනෑ.  

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවාවට කිසම රජයක් අවුරුදු තිහ-හතබඳහරට 

රාේධනය ශයොදවා නැහැ. ෑනෑම වයාපාරයක් තිශබනවා න්   

රාේධනය තිශබන්න ෑනෑ  ණය තිශබන්න ෑනෑ. රාේධනය 

නැතිව ණයවලින් විතරක් වයාපාරයක් සාර්ාරව රළ ශනොහැකියි 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

කියන එර ෑනෑම ශරශනක් දන්නවා. එශහම රරන්න බැහැ. 

රාේධනය දමලා නැහැ. 

අනාගතශේේ රජයරට ශ්  සකහා රාේධනය ශයොදවන්න 

ුනළුවන් බවක් මට න්  ශප්න්ශන් නැහැ. ශමොරද  රාේධනය හීන 

ආර්ිකරවල අපි මූලිරව රාේධනය ශයොදවන්ශන් ශපොදු ජනතාවට 
යහපතක් ශවන තැන්වලටයි. එවැනි රටවල් ශසෞඛ්යයට  

අධයාපනයට සහ බැිංකු පද්ධතියටයි රාේධනය ශයොදවන්න ෑනෑ. 
ඉතිරියක් තිශබනවා න්  ශවන ශවන වාණිජ ආයතනවලට 

ශයොදවන්න ුනළුවන්. නමුේ මූලිරව එවැනි ආයතනවලටයි 
රාේධනය ශයොදවන්න ෑනෑ. ඉතින් අශප් රටට  රාේධනයක් 

නැහැ. රවුරු ආඩුක් රලේ ශමතැන මූලිර ර ්නයක්  ගැටලුවක් 

තිශබනවා. ශ් රට අපට රාේධනය අව යයි. රාේධනය ලබා 
ගන්න රම  විධි තිශබනවා. ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය  ඇශමරිරාන් 

ශඩොලර් මිලියන උ84ර අලාවයක් ලැබුවේ  SriLankan Catering,  
Ground Handling, Engineeringවලට - තවම Engineering න්  

profit centre එරක් ශවලා නැහැ.- අනාගතයක් තිශබන බව 
ශපශනනවා. ශමොරද  ශ් වා ලාවයක් ලබනවා. පසුගිය වසශර් 

පමණක් SriLankan Catering  සහ Ground Handlingවලින් 

මිලියන 81ර පමණ ලාවයක් අපි ලැබුවා. සමූහ වයාපාරයක් 
හැටියට ගේශතොේ   ඒශක්  ඇශමරිරාුව ශඩොලර් මිලියන උ14ර 

පමණ අලාවයක් තිශබනවා. නමුේ ශමහි ජ බැලුශේ මූලය 
පැේශතන් රතිලාවයක් නැහැය කියන එරයි.  

 රටරට ශමවැනි ශසේවාවක් ගැන මූලයමය පැේශතන් විතරක් 
බලන්න බැහැ කියා අපි දන්නවා. රටක් ශමවැනි වයාපාර ගැන 

ආර්ිකරමය පැේශතුවේ බලන්න ෑනෑ. සමහර අය තර්ර 

රරනවා  සිංචාරරයන් පැමිශණන ශ්  රටට තමුන්ශේම ගුවන් 
ශසේවාවක් තිබීශමන් ලාවයක් තිශබනවාය කියා. ඒශක් ශදපැේතක් 

තිශබනවා  සමහර අය ඒ තර්රය පිබඳගන්නවා  සමහර අය ඒ 
තර්රය පිබඳගන්ශන් නැහැ. අපි ඒ තර්රය පිබඳගනිමු. ශමොරද  

පසුගිය අවුරුදු තුනට පමණක් ශ්  රටට පැමිණි සිංචාරරයන් 
රමාණය ලක්ෂ 9රට වැඩියි. ශ් ර දිගින් දිගටම වැඩි ශවමින් 

යන්න ුනළුවන්. රටරට තමුන්ශේම ගුවන් ශසේවාවක් තිශබනවා 

න්  point to point යන්න ුනළුවන්. ඒශරන් ලාවයක් තිශබන්න 
ුනළුවන්  වැඩිශයන් සිංචාරරයන් එන නිසා. ඒ නිසා  රශට් විශද්  

සිංි තයේ ඉහළ ගිහින් තිශබනවා. 01උ1 ජ ඇශමරිරාුව ශඩොලර් 
බිලියන 0.1ර  0.4ර පමණ විශද්  සිංි තයක් තමයි අපට 

තිබුශඩු. ශ්  අවුරුද්ද වන විට එය ඇශමරිරාුව ශඩොලර් බිලියන 
1.0යි. ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමාේ දැන් ශ්  ගරු සවාශේ 

ඉන්න නිසා මම ශ්  රාරණය කියන්න ෑනෑ. ශද් පාලන 

කුමන්ණය තිබුශඩු නැේන්   ඒ දවස් 4උ තුළ ජ අක්ම තරමින් 
තව ඇශමරිරාුව ශඩොලර් මිලියන 041ක් රටට එනවා. 

අවාසනාවරට අපිට ඒර අහිමි වුණා. එශහම ශනොවුණා න්  අශප් 
මුදල් සිංි තය තව තව වැඩි ශවනවා.  

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය පවේවාශගන යන්න ආර්ිකරමය 
ශහේතු තිශබන්න ුනළුවන්. ආර්ිකරමය ශහේතු තිශබනවා න්   ඒ 

අලාවය ගුවන් ශසේවාශවන්ම පියවන්න බැහැ. අපි ඒ සකහා රමයක් 

හදන්න ෑනෑ  එක්ශරෝ රජශයන් පියවන්න  නැේන්  තව 
ආශයෝජරයන් ශගනැල්ලා ඒ අය ශගශනන රාේධනය ශයොදවලා 

ඒර පියවා ගන්න ෑනෑ. රළමනාරාරිේවය එක්ර සාරච්ඡා 
රරනශරොට ඒ අය කියන ශද්වල් මම දන්නවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදරක් 

තිශබනවා. 

ගු ඉරාන් වික්රම රත්න ම හාා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මම රාාව අවසන් රරන්න්   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ඒ අය  lease එශක් rental එර ගැන කියනවා; ශවශළක ශපොළ 

මිලට වඩා වැඩියි කියා කියනවා. එශහම නැේන්  fleet to route  

එර හරියට නැහැය කියා ශලොකු වාද විවාද තිශබනවා. ඒ අය 

ඛ්නිජ ශතල් සිංස්ාාවට ශතල්වලට ශගවන මිල වැඩියි. ආසයාශේ 

තව එර රටක් හැශරන්න ලිංරාව තමයි ආසයාශේ රටවල ගුවන් 

ශසේවාවලින් ශතල්වලට වැඩිශයන්ම ශගවන්ශන්. හැබැයි ඒශක් 

ශදපැේතක් තිශබනවා. එර පැේතකින් අපිට ගුවන් ශසේවාව 

අයිතියි. අශනක් පැේශතන් ඛ්නිජ ශතල් සිංස්ාාවේ අශප් රජයටම 

තමයි අයිති. රලට ශවලාවට බිල ශගවන්ශන් නැතිශරොට ඒශක් 

අලාවයේ යන්ශන් ඛ්නිජ ශතල් සිංස්ාාවට ශන්. ඉතින් මම හිතන 

විධියට ශ්  වාද විවාදවලින් එර පැේතක් අරශගන ශ් ර 

විසකන්න බැහැ. ඒ වාශේම වැටුප් අධිරයි කියන ගැටලුවේ 

ඉදිරිපේ රළා.  

රස් පාදන ක්රියාවලිය ගැන බලන ශරොට  අද රජය තුළ 

තිශබන රස් පාදන රමශේදය වාණිජ වයාපාරවලට ශයොදවන්න 

බැහැ. එමිශර්ට්ස් ගුවන් යානයක් ශටෝකිශයෝවල සට සිංගප්පූරුවට 

එනවා කියා අපි හිතමු. ඒ එන අතශර් අහස් යාාශේ ර ්නයක් 

ඇතිශවලා  telephone call එශරන් ඒ බව සිංගප්පූරුවාට කිේවා 

න්   සිංගප්පූරුවට එනශරොට ඒ අයට අව ය පහසුර්  ටිර එර 

පාරින් ලබා ගන්න ුනළුවන්. අශප් රස් පාදන රමශේදය තුළ 

එශහම රරන්න බැහැ. අශප් අමාතයාිං යටේ ඒර එනවා. 

අමාතයාිං ශේ ඉන්න අපි ශමොනවාද ඒර ගැන දන්ශන්?  

අපි ශ්  ශද්වල්වලින් ඔේබට ගිහින් ස්ිකරසාර විසඳුමරට යන 

රම ශසොයා ගත ුතතු නිසායි මම ශ්  රරුණු ඉදිරිපේ රරන්ශන්. 

ශමය ශද් පාලනශයන් ස්වාධීන ශවන්න ෑනෑ. ශ්  ආයතනය 

වසා ශනොදැ් මේ  මම ශයෝජනා රරනවා Chapter 11 - 

Bankruptcy Law  වාශේ එරක් පාර්ලිශ් න්තුශවන් අුවමත රර 

ගන්න ෑනෑය කියලා. ඒ කියන්ශන්  රාජය ආයතනයක් වහන්න 

ෑනෑ වුශණොේ ඒශරන් රජයට වාසයක් තිශබනවා. ඒ වාසය අපි 

ඇති රර ගන්න ෑනෑ. අපට ුනළුවන්  ශ් ශක් අවයන්තර 

රාේධනයක් ඇති රරලා  ශරොටස්රරුවන්වේ ශගනැල්ලා ඒ 

රමයට ශ් ර අලුේ රරලා  රතිසිංස්රරණය රර ඉදිරියට ශගන 

යන්න.  

අපි අලුශතන් හිතමු. ශ්  සවාශේ ඉන්න අයට ශ්  ගැන 

මතයක් තිශබනවා න්   ඒ මතයේ ඉදිරිපේ රරන්න. මමේ 

අහශගන ඉන්න රැමැතියි. ස්තුතියි.  

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟ ට  ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මන්ත්රීතුමා. 

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සකහා 

මට අවස්ාාව ශදන්න. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට අවස්ාාව ලබාශදනවා. 
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ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගිවිසුශ්  අවසානාේමර වගන්ති නැති වීම ගැන 

විගණරාධිපතිතුමාශේ වාර්තාශේ තිශබනවාය කියා ගරු රාජය 

ඇමතිතුමාශේ අදහස් දැක්වීශ්  ජ කිේවා. ඒර ශමම ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවා වාර්තාශවහි උ07වන පිටුශේ තිශබනවා. ඒශක් 

වැදගේම ශදයක් තිශබනවා. එහි අපි ශ්  ගැන සකහන් රර 

තිශබනවා. අධයක්ෂ මඩුඩලය අපට කිේශේ  ශවනේ රටවල 

එවැනි ගිවිසු් වල ශමවැනි අවසානාේමර වගන්ති නැහැ කියායි. 

ඒ නිසා අපි ඔවුන්ට කිේවා  ශවනේ රටවල එවැනි වගන්ති නැති 

බවට උදාහරණ  තිශබන සාක්ෂි ඉතා ඉක්මනින් අපට ඉදිරිපේ 

රරන්න කියා. නමුේ අද වනතුරු ඔවුන් එවැනි සාක්ෂි අපට 

ඉදිරිපේ රර නැහැ. ඒ නිසා අපි  -ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාව- එදා පිබඳගේශේ නැහැ  අවසානාේමර කිරීශ්  වගන්ති 

නැතිව ශමවැනි මිල ජ ගැනීශ්  ගිවිසු්  පවතිනවා කියන එර. එය 

ශ්  වාර්තාශේේ අපි සකහන් රර තිශබන බව ඔබතුමාට පැහැදිලිව 

කියන්න ෑනෑ. 

 
ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා (ම හාම ා්තග හා ම ා්තග ්ංව්තධාන ්හ 

ඛියජ පාල් ්ම්පත් ්ංව්තධාන අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அெிவிருத்தி ைற்றும் தெற்பறொலிய வளங்கள் அெிவிருத்தி 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මටේ රාරණයක් කියන්න 

තිශබනවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න  ගරු ඇමතිතුමනි.  

ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා අසුන් ගන්න. 

මම ඔබතුමාට නැවත ශවලාව ලබා ශදන්න් . 

 
ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

 ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමා කිේශේ  මිල ජ 

ගැනීශ්  ගිවිසුම සකහා ශන්. A350-900 කියන ගුවන් යානා මිල ජ 

ගන් න එශක් ර ්නය නිසා ලිංරාවට ශමච්චර දඩයක් ශගවන්න සදු 

වුශඩු  -ඒර ඇේතටම ුනදුමයි.- ඒවාශේ මිල ජ ගැනීම සහ බදු 

ගැනීශ්  ගිවිසු්  ශදශක්ම Airbus සමාගමේ එක්ර සහ ඒ බදු 

ගැනීශ්  ඒ ආයතනයේ එක්ර පිටේ වීශ්  ශරොන්ශද්ස  නැේන්  

Exit Clause එරක් ශරොශහේවේ දමලා නැති වීම නිසායි. ඒ 

කියන්ශන්  අපිව හිර රර තිශබනවා. කිසශසේේම අපට ඒ 

ගුවශදුවව රරන්න බැරි වුණා න්  දඩයක් එක්ර මුළු රටටම පාක් 

රරලා ඒර ශගවන්න ශවනවා. ශ් ර ුනදුම වැඩක් කියන්ශන්  

රවුරුවේ ශරොශහේවේ ශමවැනි ගිවිසුමක් අේසන් රරන්ශන් 

නැහැ. ඔබතුමා අහුන ර ්නය හරි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is  Hon. Douglas Devananda. You 

have 15 minutes.  

[ெி.ெ. 2.30] 

 

ගු ඩේල්ථ පද්වානන්දා ම හාා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கபள, 

இன்மறய தினம் எட்டொவது ெொரொளுைன்றத்தின் மூன்றொவது 

கூட்டத்ததொடருக்குொிய அரசொங்கப் தெொறுப்புமுயற்சிகள் 

ெற்றிய குழுவின் முதலொவது அறிக்மக ததொடர்ெொன சமெ 

ஒத்திமவப்புபவமள விவொதத்தில் கலந்துதகொண்டு எனது 

கருத்துக்கமளயும் ெதிவு தசய்வதற்கு வொய்ப்பு 

வழங்கப்ெட்டமை ததொடர்ெில் முதலில் எனது நன்றிமயத் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்பறன்.  

01.07.2017 முதல் 30.09.2017 வமரயிலொன குழுவின் 

முதலொவது அறிக்மகயில் 19 அரச நிறுவகங்கள் குறித்து 

குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. அபநகைொன இந்த அரச 

நிறுவனங்களின் தசயற்ெொட்டு முன்பனற்றைின்மைக்கொன 

கொரணங்கள் ைற்றும் தமடகள், விமனத்திறன், குமற நிமறகள் 

பெொன்ற விடயங்கள் ெற்றி அபநகைொகப் பெசப்ெடுகின் 

றபெொதிலும், அந்தந்த அரச நிறுவனங்களினூடொன 

தெொதுவொன ைக்கள் ெயன்ெொடுகள் ததொடர்ெிலும் அவதொனம் 

தசலுத்தப்ெட பவண்டிய நிமலமை பவண்டும் என்பற நொன் 

நிமனக்கின்பறன். இந்த அரச நிறுவனங்களின் முமறபகடுகள், 

ஊழல், பைொசடிகள், முன்பனற்றத் தமடகளுக்கொன கொரணிகள் 

என்ென ததொடர்ெில் ெல்பவறு விடயங்கள் முன்மவக்கப் 

ெடுகின்றன. அவற்றின்  உண்மை நிமல என்ெது அதன் 

அறிக்மககளின் மூலைொகத் ததளிவொகபவ முன்மவக்கப் 

ெடுகின்ற நிமலயில், இந்தக் குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்ற ஒரு 

சிலர் தங்களது சுய அரசியல் இலொெம் கருதி, தெொய்யொன 

குற்றச்சொட்டுகமள ைக்கள் முன்ெொகப் ெரப்ெி வருகின்ற ைிகத் 

துச்சைொன கொொியங்களிலும் ஈடுெட்டு வருகின்றனர் என்ற 

விடயத்மதயும் நொன் இங்கு அவதொனத்திற்குக் தகொண்டுவர 

விரும்புகின்பறன். 

நொன் ெொரம்ெொிய மகத்ததொழில்கள் ைற்றும் சிறுததொழில் 

முயற்சிகள் அெிவிருத்தி அமைச்சரொகச் தசயற்ெட்டிருந்த 

கொலகட்டத்தில், அந்த அமைச்சின் கீழிருந்த ெமன 

அெிவிருத்திச் சமெ ததொடர்ெிலொன பைற்ெடி ‘பகொப்’ 

குழுவினது அறிக்மகயில், ெமன அெிவிருத்திச் சமெயின் 

கீழிருந்த திக்கம் வடிசொமலயில் ஊழல், பைொசடிகள் 

நமடதெற்றிருந்ததொகவும் அது ததொடர்ெில் என்ைீது 

குற்றஞ்சொட்டப்ெட்டுள்ளதொகவும் இந்தக் குழுவில் அங்கம் 

வகிக்கின்ற தைிழ் நொடொளுைன்ற உறுப்ெினர் ஒருவர் கூறித் 

திொிகிறொர். இப்ெடிபய தெொய்யொக எமதயொவது கூறித் திொிந்பத 

எல்பலொமரயும் குழப்புகின்ற குணம் தகொண்ட இந்தக் 

குழப்ெவொதப் பெொதகர் கூறியமதப் பெொன்று அவ்வொறொன 

முமறபகடுகமள, ஊழல், பைொசடிகமள நொம் இமழக்கவும் 

இல்மல. பைற்ெடி அமைச்சுப் தெொறுப்ெிமன நொன் ஏற்றிருந்த 

கொலகட்டத்துக்குள் அத்தமகய குற்றச்சொட்டுகள் எதுவும் 

இடம்தெற்றதொக இந்த ‘பகொப்’ குழுவின் அறிக்மகயிலும் 

இல்மல என்ெமதயும் நொன் ைீண்டும் இந்தச் சமெயிபல 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்பறன். எனபவ, எம்ைீது தெொய்யொன 

விடயங்கமளபய பசொடித்து இந்தக் மகயொலொகொதத் தைிழ் 

அரசியல்வொதிகள் கருத்துக்களொகத் திணிக்கப் ெொர்க்கிறொர்கள் 

என்ெமதயும் இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்பறன்.  

அடுத்ததொக, இந்த அரச நிறுவனங்களின் ஊடொன 

தவளிப்ெொடுகளின் ெயன்கள் எைது ைக்களுக்கு உொிய 

முமறயில் எடுத்துச் தசல்லப்ெடுகின்றனவொ? என்ற 

பகள்வியொனது, இத்தமகய நிறுவனங்கள் ெலவற்றின் 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

தசயற்ெொட்டு முடக்கங்கபளொடு தவளிப்ெடுகின்ற ஒரு 

பகள்வியொகும். அந்த மவகயில், இங்பக பதசிய ெயிலுநர் 

ைற்றும் ததொழிற்ெயிற்சி அதிகொரசமெ ெற்றிக் 

குறிப்ெிடப்ெடுகின்றது. ததொழிற்ெயிற்சி அதிகொரசமெயின் 

ெயிற்சி நிமலயங்கள் நொடளொவிய ொீதியில் தசயற்ெட்டு 

வருகின்ற நிமலயில் வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்கள் தவிர்ந்த 

ஏமனய தைிழ் தைொழிமூலப் ெொிச்சயம் ைொத்திரம் தகொண்ட 

ைக்கள் வொழுகின்ற ைொவட்டங்களில் தைிழ் தைொழிமூலைொகத் 

ததொழிற் ெயிற்சிகமள வழங்குவதற்குத் ததொழில் ெயிற்சிப்  

பெொதனொசிொியர்கள் பெொதியளவில் இல்மல என்பற ததொிய 

வருகின்றது.  இத்தமகய நிமலயில், தற்பெொமதய ததொழிற் 

சந்மதயில் பவமலவொய்ப்புக்கள் இன்றிய நிமலயிலிருக்கின்ற 

தைிழ் தைொழிப் ெொிச்சயம் தகொண்டவர்கள் ததொழிற்ெயிற்சிகமள 

நொடுகின்ற நிமலயில், அவர்களுக்கொன தைொழிமூலப் ெயிற்சிப் 

பெொதமனகள் இல்லொவிட்டொல், அந்தப் ெயிற்சி 

நிமலயங்களொல் எைது ைக்களுக்கு எவ்விதைொன ெயனும் 

இல்மல.  

ததொழிற்ெயிற்சி அதிகொர சமெயொனது கடந்த 2018ஆம் 

வருடம் ஏப்ரல் ைொதத்தில் 26 துமறகள் சொர்ந்த தைிழ் 

தைொழிமூலப் ெயிற்சிப் பெொதனொசிொியர்களுக்கொன தவற்றிடங் 

களுக்கொன விளம்ெரதைொன்றிமன தவளியிட்டிருந்தது. 

இதனூடொக எத்தமனப் பெொதனொசிொியர்கள் இமணத்துக் 

தகொள்ளப்ெட்டொர்கபளொ ததொியொது. அந்த விளம்ெரம் 

ததொழிற்ெயிற்சி அதிகொரசமெயின் உத்திபயொகபூர்வ 

இமணயத்தளத்தில் இன்னமும் அகற்றப்ெடொைல் 

இருக்கின்றது. அந்த வமகயில், எந்ததவொருவரும் தைிழ் 

தைொழிமூலப் ெயிற்சிப் பெொதனொசிொியர்களொக இதுவமர 

இமணத்துக் தகொள்ளப்ெடவில்மலயொ? என்ற சந்பதகபை 

எழுகின்றது. 

அடுத்தது, தநற் சந்மதப்ெடுத்தற் சமெயொனது உொிய 

கொலபெொகங்களில் தநற் தகொள்வனவிற்கு ஏதுவொன 

ஏற்ெொடுகமள பைற்தகொள்ளொததன் கொரணைொக விவசொயிகள் 

ெொொிய ெிரச்சிமனகளுக்கு உட்ெடுத்தப்ெடுவதுடன், தங்களது 

உற்ெத்திகமளக் குமறந்த விமலயில் தனியொருக்கு விற்க 

பவண்டிய நிமலக்கும் தள்ளப்ெடுகின்றனர். இத்தமகய 

நிமலமைமய வடக்கு ைொகொணத்தில் ைிக அதிகைொகக் 

கொணக்கூடியதொக இருக்கின்றது. கடந்த கொலங்களில் 

தநல்மலப் தெற்று ைதுெொன உற்ெத்திச்சொமலகளுக்கு 

வழங்கியிருந்த இந்தச் சமெயின் தசயற்ெொடுகள் 

கொரணைொகபவ இந்த நொட்டில் அொிசிக்கொன 

தட்டுப்ெொடுகமளயும் கடந்த கொலத்தில் எைது ைக்கள் 

எதிர்தகொண்டிருந்தனர்.  

தநற் சந்மதப்ெடுத்தற் சமெயின் பசமவகள் எமவ எனப் 

ெொர்த்தொல் தொனியங்கமளக் தகொள்வனவு தசய்தல், விற்றல், 

விநிபயொகித்தல், ெகிர்ந்தளித்தல் என்தறல்லொம் 

கூறப்ெடுகின்றது. இந்தச் சமெயொனது இந்த நொட்டு 

விவசொயிகளுக்கு இந்தச் பசமவகமள எல்லொம் தசய்து 

வருகின்றதொ? என்ற பகள்வி தெொதுவொகபவ எைது ைக்கள் 

ைத்தியில் எழுகின்றது. இத்தமகய பசமவகமள இந்தச் சமெ 

ஒழுங்குற நிமறபவற்றியிருந்தொல், தநற் பசதங்கள் 

ஏற்ெட்டிருக்கொது. விவசொயிகள் பெொதியளவில் ெயன் 

தெற்றிருப்ெொர்கள். எனபவ, இந்த நொட்டு ைக்களது 

ெணத்திமனக் தகொண்டு, தசயற்ெடுத்தப்ெடுகின்ற இத்தமகய 

அரச நிறுவனங்கள் ததொழில் நியைனங்கமள வழங்குவதற்கும் 

ஊழல், பைொசடிகள், முமறபகடுகமளச் தசய்வதற்கும்தொன் 

இருக்கின்றனதவனில், அவற்றொல் எைது ைக்களுக்குச் சுமைபய 

தவிர, நன்மைகள் இல்மல என்றொல், இத்தமகய நிறுவனங்கள் 

பதமவயற்றமவ என்ற நிமலப்ெொட்டிற்பக 

வரபவண்டியுள்ளது.  

அடுத்ததொக, இலங்மகப் பெொக்குவரத்துச் சமெ ெற்றிக் 

குறிப்ெிடப்ெடுகின்றபெொது, சொரதிகள் ைற்றும் நடத்துநர்கள் 

ைிமகயொக இருப்ெதொகவும், சில சொமலகளில் அவொா்களுக்குப் 

ெற்றொக்குமற நிலவுவதொகவும் குறிப்ெிடப்ெடுகின்றது. வடக்கு 

ைொகொணத்மதப் தெொறுத்தவமரயில் ெற்றொக்குமறகள் 

கொணப்ெடுகின்ற அபதபவமள, அங்கு தெொதுைக்களது 

பெொக்குவரத்துத் பதமவகமளப் பெொதியளவு பூர்த்தி 

தசய்வதற்பகற்ெ ெஸ் வண்டிகளின் பெொதொக்குமறயும் 

கொணப்ெடுகின்றது. இலங்மகப் பெொக்குவரத்துச் சமெக்கு 

அதிக வருைொனத்மத ஈட்டித் தருவதில் வடக்கு ைொகொணம் 

முன்னிற்ெதொக முன்னொள் பெொக்குவரத்து அமைச்சர் நிைல் 

சிறிெொல டி சில்வொ அவர்கள் இந்தச் சமெயிபல எனது 

பகள்விதயொன்றுக்குப் ெதிலளிக்மகயில் கூறியிருந்தொர். 

அத்தமகய வருைொனத்மத ஈட்டித் தருகின்ற வடக்கு 

ைொகொணத்தில் பெொதிய ெஸ் வண்டிகள் இல்லொைல் எைது 

ைக்கள் நடந்து தசல்கின்ற நிமல இன்றும் ெல ெகுதிகளில் 

கொணப்ெடுகின்றன. எனபவ, புதிய ெஸ் வண்டிகமளக் 

தகொள்வனவு தசய்கின்றபெொது, தெொதுைக்களின் பதமவ 

அடிப்ெமடயில் ைொவட்ட ொீதியில் அமவ ெகிரப்ெட பவண்டும் 

என்ெமதயும் ெழுதமடந்துள்ள ெஸ் வண்டிகமள 

உடனுக்குடன் திருத்தி ெொவமனக்கு விடுவதற்கொன விமரவுப் 

தெொறிமுமறதயொன்று வகுக்கப்ெட பவண்டும் என்ெமதயும் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்பறன். அபதபநரம், வட 

ெிரொந்திய இலங்மகப் பெொக்குவரத்துச் சமெயின் யொழ்ப்ெொண 

சொமலப் ெிரொந்திய முகொமையொளர், தனது ெதவிமயப் 

ெொதுகொத்துக் தகொள்வதில் ைொத்திரம் அவதொனத்மதச் 

தசலுத்திக் தகொண்டிரொைல், அமனத்துப் ெணியொளர்கமளயும் 

அரவமணத்து, அவர்கமள ஊக்குவிக்கின்ற வமகயிலொன 

வழிமுமறயில் தசல்கின்ற ஒரு பெொக்கிமனக் தகொண்டவரொக 

இருப்ெின் அந்தச் சொமலமய பைலும் தவற்றிகரைொக 

முன்பனற்ற முடியும் என நொன் நிமனக்கின்பறன். 

பதசிய கொல்நமட வளங்கள் அெிவிருத்திச் சமெ ெற்றிக் 

குறிப்ெிடுமகயில், தற்பெொது நொட்டில் கொல்நமடகள் வளர்ப்பு 

ததொடர்ெில் எதிர்பநொக்கப்ெடுகின்ற ைிக முக்கிய 

ெிரச்சிமனயொனது பைய்ச்சல் தமரகளின்மையொகும். பைய்ச்சல் 

தமரகள் உொிய முமறயில் இல்லொத கொரணத்தினொல் தற்பெொது 

நொட்டில் சில ெகுதிகளில் கொல்நமடகள் அடிக்கடி 

இறந்துவிடுகின்ற நிமலமைகளும் ததொடர்கின்றன. இந்த 

வமகயில் அண்மைக்கொலைொக 1,000க்கும் பைற்ெட்ட 

கொல்நமடகள் இறந்துள்ளன. இந்த நொட்டில் ெொலுற்ெத்திமய 

பைலும் ெரவலொக விருத்தி தசய்ய பவண்டுைொனொல், பதசிய 

கொல்நமட வளங்கள் அெிவிருத்திச் சமெக்கு அது ததொடர்ெில் 

தெொறுப்புகள் நிமறயபவ இருக்கின்றன. குறிப்ெொக, இந்த 

நொட்டு ைக்களில் தெரும்ெொலொனவர்கள் ெொல்ைொவுக்கு 

ெழக்கப்ெட்டுள்ள நிமலயில், தற்பெொதுகூட இறக்குைதிப் 

ெொல்ைொ ததொடர்ெில் ைீண்டும் சர்ச்மசகள் எழுந்துள்ளன. 

இத்தமகய நிமலயில் பதசிய கொல்நமட வளங்கள் 

அெிவிருத்திச் சமெயொனது சில நல்ல ெயனுள்ள ெணிகமள 

ஆற்றிவருகின்ற அபதபவமள, பதசிய கொல்நமடகள் 

அெிவிருத்தி ததொடர்ெில் பைலும் ெல ஆக்கபூர்வைொன 

நடவடிக்மககமள எடுத்தொல், இந்த நொட்டின் நுகர்வுத் 

பதமவயில் பெொதியளவிமன ஈடுதசய்ய முடியும் என்ெதுடன், 

சர்ச்மசகளுக்குொிய ெொல்ைொ வமககளுக்குச் சிறந்த ைொற்றொக 

எைது உற்ெத்திகமளக் தகொண்டுவர முடியும் என்ெமதயும் 

இங்கு சுட்டிக்கொட்ட விரும்புகின்பறன்.  
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வடக்கு ைற்றும் கிழக்கு ைொகொணங்கமளப் 

தெொறுத்தவமரயில், அதற்பகற்ெப் புற்றமரகமள அமைத்து, 

ெரொைொித்து, ெருவ கொலநிமலகளுக்கு ஏற்ெ அவற்மறப் 

ெதப்ெடுத்தி எக்கொலத்திற்கும் ஏற்ற வமகயிலொன ெயன்கமளக் 

கொல்நமடகளுக்கு வழங்குவதற்கொன எற்ெொடுகள் 

முன்தனடுக்கப்ெடல் பவண்டும். அபதபநரம், ைகொவலி 

அெிவிருத்தித் திட்டைொனது வடக்கு ைொகொணத்மத பநொக்கி 

வருைொக இருந்தொல், அதன் மூலைொக எைது ெகுதியில் மூன்று 

பெொகப் ெயிர்ச் தசய்மககமள பைற்தகொண்டும், கொல்நமட 

உற்ெத்தி அெிவிருத்தியிமன முன்தனடுத்தும் அந்த 

ைொகொணத்திற்கு ைட்டுைன்றி, முழு நொட்டுக்கும் தெொிதும் 

ெயனுள்ளதொன தெொருளொதொர ஈட்டல்கமள பைற்தகொள்ள 

முடியும். 

வடக்கு ைொகொணத்தின் அரச நிறுவனங்களுக்கொன 

ஊழியர்கள் ைற்றும் சிற்றூழியர்களுக்கொன தவற்றிடங்கமள 

நிரப்புகின்றபெொது, அந்தந்த ைொகொணங்கமளச் சொரொத பவறு 

ைொகொணங்களின் ஆட்கமளக் தகொண்பட தெரும்ெொலும் அந்த 

தவற்றிடங்கள் தற்பெொது நிரப்ெப்ெட்டு வருகின்றன. இவ்வொறு 

அந்த தவற்றிடங்களுக்கொக நியைனம் தெறுகின்றவர்கள் 

தைொழி ைற்றும் சூழல் ெொிச்சயைற்ற நிமலயில் தொங்களும் 

அவஸ்மதப்ெட்டு ெயனொளிகளொன ைக்கமளயும் சிரைங்களுக்கு 

ஆளொக்கி வருகின்றனர்.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes.   

 
ගු ඩේල්ථ පද්වානන්දා ම හාා 
(ைொண்புைிகு டக்ளஸ் பதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
அத்துடன், இவ்வொறொன நியைனங்கமளப் தெறுபவொர் ஒரு 

குறுகிய கொலம் வடக்கு ைொகொணத்திபல ெணியொற்றிவிட்டு, 

ெின்னர் அவரவர் ைொகொணங்களுக்கு இடைொற்றம் தெற்றுச் 

தசன்றுவிடுகின்றனர். இதன் கொரணைொக, வடக்கு ைொகொண 

அரச நிறுவனங்களில் ெணிகமள பைற்தகொள்வதற்கு ஆட்கள் 

இல்லொத நிமலயும் ஆட்கமள இமணத்துக் தகொள்வதற்கு 

தவற்றிடங்கள் இல்லொத நிமலயும் ஏற்ெட்டு வருகின்றது. 

அபதபநரம், ததொழில்வொய்ப்புக்கள் அற்ற நிமலயில் ைிக அதிக 

எண்ணிக்மகயொபனொர் இன்னமும் வடக்கு ைொகொணத்திபல 

ெொதிக்கப்ெட்டு வருகின்றனர். எனபவ, இந்த விடயங்கமள 

அவதொனத்திற்தகொண்டு, வடக்கு ைொகொணத்தில் அந்த 

ைொகொணத்மதச் பசர்ந்தவர்கமள அந்த ைொகொண அரச 

நிறுவனங்களின் தவற்றிடங்களுக்கொக நியைனங்களுக்குத் 

பதர்ந்ததடுக்கப்ெடல் பவண்டும் என்ற விடயத்மத ைீண்டும் 

நொன் அவதொனத்திற்குக் தகொண்டுவர விரும்புகின்பறன்.  

ஆகபவ, வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்கமளப் 

ெிரதிநிதித்துவப்ெடுத்துகின்ற தைிழ் அரசியல்வொதிகள் தங்களது 

வயிற்றுப் ெிமழப்புக்கொன சுயலொெ அரசியமலக் மகவிட்டு, 

எைது ைக்களது இன்பனொரன்ன ெிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்ெதற்கு 

இப்பெொதொவது முன்வர பவண்டும் என்ற பகொொிக்மகயிமனயும் 

இங்கு முன்மவக்க விரும்புகின்பறன்.  

பைலும் சில அரச நிறுவனங்கள் இங்பக பைற்ெடி குழுவின் 

அவதொனிப்புக்களுக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டு, அமவ ததொடர்ெில் 

விளக்கங்கள் வழங்கப்ெட்டுள்ளன. இவற்றுள் அபநகைொனமவ 

அவற்றின் ைக்கள் நலன்சொர் ெணிகமள விடுத்து, ஒரு சிலரது 

சுயங்கமளக் கருதியதொன தசயற்ெொடுகளுக்பக ததொடர்ந்தும் 

வழிவிட்டுக் தகொண்டிருப்ெமத அவதொனிக்க முடிகின்றது. 

எனபவ, அரச நிறுவனங்கள் ததொடர்ெில் அரசொங்கப் 

தெொறுப்புமுயற்சிகள் ெற்றிய குழு ெொிந்துமர தசய்திருக்கின்ற 

விடயங்கள் ததொடர்ெில் அந்தந்த நிறுவனமும் அது சொர்ந்த 

அமைச்சின் உயரதிகொொிகளும் அதிக கவனதைடுத்து, அந்த 

விடயங்கமள நமடமுமறப்ெடுத்த முன்வர பவண்டுதைனக் 

பகட்டுக்தகொண்டு, பைற்ெடி குழுவின் தமலவர் நொடொளுைன்ற 

உறுப்ெினர் தகளரவ சுனில் ஹந்துன்தனத்தி அவர்களுமடய 

சிறப்ெொன ஆய்வு ைற்றும் தசயற்ெொடுகளுக்கு 

ெொரொட்டுதல்கமளத் ததொிவித்து, அதற்கொக அவருடன் 

பசர்ந்துமழத்த அங்கத்தவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, 

விமடதெறுகின்பறன். நன்றி. வணக்கம். 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට ස්තුතියි. Next, the Hon. Kabir Hashim. You 

have 12 minutes.  
 

[අ.වා. 0.1)] 

 

ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා (ම හාම ා්තග හා ම ා්තග ්ංව්තධාන 

්හ ඛියජ පාල් ්ම්පත් ්ංව්තධාන අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம் - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அெிவிருத்தி ைற்றும் தெற்பறொலிய வளங்கள் அெிவிருத்தி 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways and Road 
Development and Petroleum Resources Development)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සුනිල් හඳුන්ශනේති 
මන්ත්රීතුමා විසන් අද විවාදය ආර් ව රළා. COPE රමිටුශේ 

සවාපතිවරයා හැටියට එතුමා ඉතා රාර්යක්ෂමව පසුගිය රාලශේ 
රටුතතු රරශගන ඇවිල්ලා තිශබනවා කියලා මම හිතනවා. ඒරට 

විශ ේෂශයන්ම ර ිංසා රරන්න ෑනෑ. මම එර ශදයක් මතක් 
රරන්න ෑනෑ . ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ පසුගිය රාල පරිච්ශේදය තුළ 

COPE රමිටු කිහිපයක් තිබිලා තිශබනවා. නමුේ   මම හිතන්ශන් 

අද ශවනතුරු  ශ්  ආඩුක් රාලය හැර  මීය ට රලින් කිසම දවසර  
COPE වාර්තාවක් විවාදයට ලක් ශරරුණා මිස  කිසම 

ක්රියාමාර්ගයක් ගේශේ නැහැ. පළමුශවනි වතාවට ශ්  රජය 
යටශේ COPE වාර්තාව හරහා ශරබඳන්ම ශරොමිෂන් සවා පේ 

වුණා. ඒ වාශේම නීතිමය ක්රියාමාර්ග ක්රියාේමර වුණා. ඒ වාශේම 
ඇමතිවරු සකහා ර ්න රරන්නට ඉඩ හැදුණා. ඒ වාශේම ඉතා 

විනිවිදවාවශයන් ුතතුව ඒ රමශේදය ඉස්සරහට ගියා. ඒර 

ශබොශහෝ ශදශනක් අමතර රරනවා. අවුරුදු 01ක් තුළ ශ්  COPE 
වාර්තාව ශනොශවයි  ශවනේ ෑනෑම ශදයක් රාා රළාට කිසම 

දවසර කිසම ක්රියාමාර්ගයක් ගේශේ නැහැ. ඒ නිසා ශ්  ගේ 
ක්රියාමාර්ගය ශලොකු ජයග්රහණයක් හැටියටයි අපි දකින්න ෑනෑ. 

ශ්  ගේ ක්රියාමාර්ගය මදි ශවන්න ුනළුවන්. ශ්  COPE  රමිටුශේ 
හයිය අපි තවේ වැඩි රරන්න ෑනෑ. පසුගිය රාලශේ  මහින්ද 

මහේතයාශේ ආඩුක්ව රාලශේ  COPE රමිටුශේ සවාපතිරම 

දුන්ශන් ඇමතිවරශයක් ට. ඒර හරියට කුකුල් ූලක්ව නරිශයක්ට 
ආරක්ෂා රරන්න ශදනවා වාශගයි. අපි ඒර විපක්ෂයටම වාර 

දුන්නා. ඉතින් ශ් වා සුළු ශවනස්ර්  කියලා සමහර අය හිතන්න 
ුනළුවන්. නමුේ ශ් ශරන් ශහොක රතිලල අද ඇවිේ තිශබනවා 

කියන එර මම විශ ේෂශයන්ම මතක් රරන්න රැමැතියි. මට 
ුනදුමයි! ශ්  ර ්න ඉදිරිපේ රරනශරොට  ඒරාබද්ධ විපක්ෂය ශ්  

වැරදි ශපන්වීමට යෑම හරියට මට න්  ශපශනන්ශන් අඩිය නැති 

බාල්දියකින් තමන්ශේ නිරුවත වහශගන අුවන්ශේ ඉරුණු ඇඳුම 
දිහා බලලා ඇඟිල්ල දික් රරලා එර එර ශද්වල් කියනවා වාශේ 

ශදයක්. ඉස්ශසල්ලා තමන්ශේ නිරුවත වසා ගන්න ෑනෑ. ඒ නිසා 
ශමතැන සමහර අයට රාා රරන්න ුනළුවන්; සමහර අයට රාා 

රරන්න බැහැ. ඒර තමයි යාාර්ාය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා 

අද ශ්රී ලිංරන් ගුවන් ශසේවය ගැන දිගටම රාා රරුන නිසාේ  මම ඒ 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

විෂය වාරව හිටුන ඇමතිවරයා හැටියට  ඒ ගැන රාා කිරීමට මශේ 

ුතතුරමක් තිශබනවා කියලා මා හිතුවා. ඇේතව ශයන්ම ශ්  

A350-900 ගුවන් යානා 1ක් මිල ජ ගැනීම සහ ගුවන් යානා තුනක් 

බදු රමයට ලබා ගැනීශ්  ක්රියාව අපි දැක්ශක් අශප් රටට සදු ශවන 

ශලොකු පාක්වක් හැටියටයි. ඒ නිසායි ශ් ර අවලිංගු කිරීමට ය්  

තීන්දුවක් ගන්න ෑනෑ කියලා අදහස් රශළේ. එශහයින් ශ්  

ගුවශදුවව ක්රියාේමර කිරීශ්  ජ ශමොරක්ද සදු වුශඩු කියන එර 

දිගටම ශ්  විවාදශේ ජ එර එක්ශරනා රාා රළා. ශමතැන ජ මම 

කියන්න ෑනෑ  පියිංරර ජයරේන මැතිතුමා සවිල් ගුවන් ශසේවා 

අමාතයවරයා හැටියට ඉන්න රාලශේ එතුමා 01උ3 මාර්තු මාසශේ 

ශ්  A350-900 ගුවන්යානා පිබඳබකව රැබිනට් ප්රිරාවක් ඉදිරිපේ 

රළා. එතුමා ඒ රැබිනට් ප්රිරාව ඉදිරිපේ රරන්ශන් මාර්තු 

පළමුශවනිදා තිබුණු රාා බහට ලක් ශවන අධයක්ෂ මඩුඩලශේ 

රැස්වීශමන් පසුවයි. අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම තිබුශඩු 

රාානායරතුමාශේ ශගදර. කිස දවසර රාානායරතුමාශේ 

ශගදර අධයක්ෂ මඩුඩලශේ රැස්වීමක් තියන්ශන් නැහැ. ශ්  

අධයක්ෂ මඩුඩලශේ ඉන්ශන් ඒ වන විට රාානායර ව ශයන් 

රටුතතු රළ චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතශරොට එතැන ජ Board 

of Directors විධියට හිටිශේ සවාපති නි ාන්ත විරමසිංහ  රපිල 

චන්ද්රශසේන  නිහාල් ජයමාන්න   මින්ද්ර රාජපක්ෂ  ලක්ෂ්මි 

සිංගක්රාර යන අයයි. ශ්  අය තමයි එදා Board of Directors 

විධියට ගිහිල්ලා තිබුශඩු. ශමතැන ජ ගන්නා තීරණ අුවව ශ් ශක් 

 රයතා වාර්තාවක්  පසුබි්  වාර්තාවක්  නැතිව  ශ් ර අපට 

ගැලශපනවා ද  නැද්ද කියලා බලන්ශන් නැතිව හරියට  three-

wheelers ගන්නා විධියට ශ්  ගුවන් යානා ටිර ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම කියන්න රැමතියි  A350-900 

කියන ගුවන් යානය පැය උ0-උ7රට වැඩි රමාණයක් එරවර 

දිගටම යන්න ුනළුවන් ගුවන් යානයක් බව. 

SriLankan Airlines එශක් දිගම ගුවන් ගමන තිශබන්ශන් 

ශරොළඹ සට ලන්ඩන් නගරය දක්වායි. ඒ සකහා ගත වන රාලය 

පැය දහයයි. අපි ඊට වැඩිය දුර  යන්ශන් නැහැ. අපි  

රැන්ක් ර්ට්වලට  පැරිස්වලට    ශරෝමයට ගිය එශරන්  ඒ වන විට 

මාසයරට ශඩොලර් මිලියන හයක් පාක් ශවලා තිබුණා. එවරට පැය 

උ7ක් එර දිගට ගමන්රළ හැකි ගුවන් යානයක් ගැනීශ්  

අව යතාවක් අපට තිබුශඩු නැහැ. අපි ඇ ශමරිරාවට ගිශේ නැහැ. 

එම නිසා ශ් ර ුනදුම ගිවිසුමක් අේසන් කිරීම සකහා ගේ 

ක්රියාමාර්ගයක් හැටියටයි අපි දකින්ශන්.  

ඉන් පසුව රැබිනට් ප්රිරාව දැ් මා. ඒ රැබිනට් ප්රිරාශේ 

කියනවා  ශ්  ගුවන් යානා හත බදු පදනම යට ශේ ගන්නවා 

කියලා; ඒ වාශේම ශමහි එර ගුවන් යානයරට VIP kit එරක් සවි 

රරන්න ෑනෑ කියලා. ඒ කියන්ශන් රජ සැප විඳීශ්  ආ ාශවන් 

ශවන්න ුනළුවන්. ඒ ශේලාශේ පාලරයින්  තමන්ශේ ගජ මිතුරන් 

එක්ර යන්න ශ්  ගුවන් යානයට වයාපාරිර පන්ති සහ සාමානය 

පන්ති අඩක් පමණ ඉවේ රර  ඒ  ශවුවවට සුපිරි පහසුර්  සහිත 

නිදන රාමර   ාලාවක්  රෑම රාමර ආ ජ ශරොටස් සවි කිරීමට 

ශඩොලර් මිලියන උ4ක් ශමයට ඇතුළේ රර තිශබනවා. ශමය සවි 

කිරීමට දවස් හතරක් ගත ශවනවා; ගැලවීමට දවස ්තුනක් යනවා. 

එර ගුවන් යානයක් පැයක් බිම තිබුණාම  ශරෝටි ගණනක් රටට 

පාක් ශවනවා. ශමශහම තමයි ඒ ශේලාශේ ජ තීරණ අරශගන 

තිශබන්ශන්.  

පියිංරර ජයරේන මැතිතුමා විසන් ශමම රැබිනට් ප්රිරාව 

ඉදිරිපේ රළ පසුව  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  මුදල් ඇමතිවරයා 

හැටියට  01උ3 අශරේල් මාසශේ අමාතය මඩුඩල සන්ශද් ය 

යවනවා. ඒශක් ශමොරක්ද කියන්ශන්? මම ශ්  කියවන්ශන් 

නිරීක්ෂණ. සශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම ස්වාධීන අධයක්ෂ 

මඩුඩලයක් යටශේ පාලනය වන  සමාග්  පනත යටශේ 

සිංස්ාාපනය රරන ලද ශපොදු සමාගමක් වන අතර  ගුවන් යානා 

ඇණිය රතිෂ්ඨාපනය කිරීම  මීය ට රාම ගුවන් යානා ඇණිය 

රතිෂ්ඨාපනය රළ පරිදි සදු කිරීම සවාපති  රධාන විධායර 

නිලධාරි හා අධයක්ෂ මඩුඩලශේ වගකීමක් බව නිරීක්ෂණය 

රරමි. ගුවන් යානා ඇණිය රතිෂ්ඨාපනය කිරීම මුලයමය ව ශයන් 

ගුවන් සමාගම  ක්තිමේ වන අුතරින් සහ රාේධනීරරණය 

 ක්තිමේ වන අුතරින් සදු කිරීමට අධයක්ෂ මඩුඩලය වග බලා 

ගත ුතතු බව වැඩි දුරටේ නිරීක්ෂණය රරමි.ස රැබිනට් 

මඩුඩලශේ අුවමැතියක් අව ය නැහැ  තමන්ට ශ්   තීන්දුව 

ගන්න ුනළුවන් කියලා තමයි ශ්  කියන්ශන්. ඒ නිසා තමයි මම 

ළඟ ජ මාධයයටේ කිේශේ  ශ්  ගුවශදුවවට රැබිනට් අුවමැතියක් 

හරියට ලැබුශඩු නැහැ කියලා. රැබිනට් ප්රිරාවක් දමලා ඇති. 

නමුේ මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

කියනවා රැබිනට් අුවමැතියක් අව ය නැහැ කියලා. ඒ කියන්ශන් 

ශඩොලර් මිලියන ගණනර ගුවශදුවවක් ගැන රැබිනට් 

මඩුඩලයටවේ කියන්න අව ය නැහැ කියලා කියනවා.  

2015 ශ්  රජය බලයට පේ වූ පසුව  අපි Skyworks කියන 

ජාතයන්තර උපශද් ර සමාගම ශගන්වලා උපශදස් ගේතා. ඒ 

ශේලාශේ ඒ අය කිේශේ A350-900 එර ගැනීශ්  ජ ශලොකු පාක්වක් 

සදුවන බවයි. මාසයරට ශඩොලර් මිලියන උ.1 බැගින් අවුරුදු 

ශදොළහර බද්දරට ශ්  ගුවන් යානා තුන ගේතාම  අපට ඒ අවුරුදු 

ශදොළශහේ රාලය තුළ ශඩොලර් මිලියන උ 390ර සමස්ත පාක්වක් 

විඳින්න සද්ධ ශවයි කියලායි  ඒ ශගොල්ලන් කිේශේ. ඒ වාශේම 

Skyworks කියන උපශද් ර සමාගශමන් ලබා දුන් උපශදස් මත 

අපි ශ්  ගිවිසුම අවලිංගු රළශහොේ  සමහරවිට ශඩොලර් මිලියන 

101ර තරශ්  පාක්වරට මුහුණ ශදන්න සදු ශවයි කියා ඒ 

ශගොල්ලන් වාර්තා රර තිශබනවා. නමුේ අන්තිමට ගිවිසුම 

අවලිංගු රරන්ශන් ශඩොලර් මිලියන 98රට. එම මඩුඩලය 

සාරච්ඡා මාර්ගශයන් එය උපරිම රමාණශයන් අක් කිරීමට 

උේසාහ රර තිශබනවා. ඒ වාශේම A350-900 ගුවන් යානා 

ශවුවශවන් බදු ගිවිසුම අේසන් රරලා තිබුශඩු එර මාසයරට 

එර ගුවන් යානයරට ශඩොලර් මිලියන උ.1ක් ශලසයි. නමුේ ඒ 

ශේලාශේ  ශව ශළක ශපොශළේ තිබුණු මිල ගණන් අුවව එම වර්ගශේ 

ගුවන් යානයක් ශඩොලර් මිලියන එර ගණශන් ගන්න තිබුණා. ඒ 

කියන්ශන් ශඩොලර් ලක්ෂ 1ක් වැඩිුනර ශගවන්න සදු ශවලා 

තිශබනවා. ශඩොලර් ලක්ෂ 1ක්  එර ගුවන් යානයරට  එර 

මාසයරට වැඩිුනර ශගවනවා. ගුවන් යානා තුනරට මාස උ0රට 

බලලා  ඒර අවුරුදු ශදොළශහන් වැඩි රළාම ඒශක් පාක්ව  ඒ 

කියන්ශන් වැඩිුනර බදු කුලී හැටියට ශගවන්න සදු ශවන ගණන 

ශඩොලර් මිලියන උ 70ක් ශවනවා. ශ් ර රාටද ගිශේ  ශරොහාටද 

ගිශේ කියලා අපි දන්ශන් නැහැ. ශහොක ශේලාවට අපි ගිවිසුම 

අවලිංගු රශළේ. ගුවන් යානයක් ශඩොලර් මිලියනයරට බදු ගන්න 

තිබුණු රමය  ශඩොලර් මිලියන උ.1 බැගින් අවුරුදු ශදොළහරට 

අේසන් රරලා තිශබනවා.  

ඒ ගුවන් යානා ටිර අපි අරශගන තිබුණා න්   දුවලා තිබුණා 

න්  රළමනාරරණ පාක්ව ඒ වාශේම නඩේතු පාක්ව ඒ වාශේම 

බදු ගිවිසුශ්  තිශබන පාක්ව ඔක්ශරෝම එරතු රළාම සමස්ත 

පාක්ව විධියට ශරෝටි ගණනර පාක්වක් ශ්  රටට සද්ධ ශවනවා. ඒ 

වාශේම අේසන් රරලා තිබුණු ගිවිසුශ්  පිටේ වීශ්  

ශරොන්ශද්සයක් - Exit Clause - එරක් තිබුශඩු නැහැ.  ඒර නිසා 

අශප් රජය හිරශවලා තිබුශඩු. ඒ නිසා අපට සාරච්ඡා 

මාර්ගශයන්ම තමයි ශ් ර අවලිංගු රරන්න සද්ධ වුශඩු. ඒ නිසාම 

තමයි ඒ මඩුඩලශයන් තීරණය රරලා තිබුශඩු  ශ්  ගිවිසුම 

අවලිංගු රරන්න. ඒ නිසා තමයි ශඩොලර් මිලියන 98ක් ශගවන්න 

සද්ධ වුශඩු. ඒශක් රමශේදශේ ය්  අක් පාක්වක් සද්ධශවලා ඇති. 

නමුේ ඒ ශගොල්ලන් ගේතු තීරණය හරි.  
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අශප් අමාතයාිං ශේ මශේ ශල්ර් වරයා ඒ ශවලාශේ ජ ලිුතමක් 

යැවුවා  නීතිපතිවරයාශගන් උපශදස් ගන්න. ඒ ශවලාශේ 

නීතිපතිවරයා උපශදස්  ජලා තිශබනවා. එවරට මුදල් හා 

රමස් පාදන අමාතයවරයාව සටි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ 

අමාතය මඩුඩල සිංශද් යේ  නීතිපතිතුමාශේ ලිපියේ මම 

්ාාගා* රරනවා. 

නීතිපතිතුමා කියනවා  සුනළුවන් තර්  ශ් රට රජය ස් බන්ධ 

රර ගන්න එපා. නැේන්  ශ්  පාක්ව රජයට  රටක් හැටියට අපට 
වාර ගන්න සද්ධශවනවා. ඒ නිසා ශ් ර ශ්රීලන්රන් එරටම බාර 

ශදන්න.ස කියලා. රටට තිශබන හානිය  පාක්ව අවම කිරීම සකහා 

තමයි උපරිමශයන් අපි රටුතතු රශළේ. ඇමතිවරයා හැටියට මශේ 
ුනද්ගලිර මතයක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහේතයා ශ් රට 

රැබිනට් මඩුඩලශේ අුවමැතියක් ෑනෑ නැහැ කියලා තිබුණා. 
නීතිපතිවරයාේ කියලා තිබුණා  සශ් රට රැබිනට් මඩුඩලය  

අමාතයාිං ය ශහෝ ආඩුක්ව ස් බන්ධ ශනොවිය ුතතුයිස කියලා. 
නමුේ මශේ මතය වුශඩු  ශ්  ගැන රැබිනට් මඩුඩලය දැුවවේ 

ශවන්න ෑනෑ කියලායි. 

ඒ නිසා තමයි මම රැබිනට් ප්රිරාවක් සරස් රරලා ඒ සයලුම 

ශද්වල් පිබඳබකව දැුවවේ රශළේ කියා මම කියන්න රැමැතියි. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අමාතයතුමනි  ඔබතුමාට ශවන් වුණු රාලය අවසානයි. 

 
ගු කබී්ත හෂිම් ම හාා 
(ைொண்புைிகு கபீர் ஹொஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශමම ගුව ශදුවව ස් පූර්ණශයන්ම විංචාවක් හැටියටයි 

ගිහිල්ලා තිබුශඩු. එම විංචාව නතර රරන්න අපි ක්රියාමාර්ග 

ගේතා. රටට ඇති වන පාක්ව අපි ුනළුවන් තර්  අවම රළා කියන 

එර මට සහතිර රරන්න ුනළුවන්. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට ගරු රන්ජන් රාමනායර රාජය 

අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 08ර රාලයක් ශවන්රර 

තිශබනවා. 

 
[අ.වා. 0.47] 
 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා (ම හාම ා්තග හා ම ා්තග 

්ංව්තධාන රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க - தநடுஞ்சொமலகள், வீதி 

அெிவிருத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake - State Minister of Highways 
and Road Development) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශරෝප් 

රමිටු වාර්තාව පිබඳබක විවාදයට එක් වීමට ලැබීම මා ශගෞරවයක් 

ශලස සලරනවා. ඒ වාශේම ශරෝප් රමිටුශේ සාමාජිරශයක් වීමට 

ලැබීමේ මා ශගෞරවයක් හැටියට සලරනවා. මා මුලින්ම ඒ ශද් 

කියන්නට ෑනෑ. 

ඇේශතන්ම ශරෝප් රමිටුව රරබඳයට ආශේ මෑත ුතගශේ 

කියන එර ජනතාවට මතර ඇති. ශරෝප් රමිටුවක් ලිංරාශේ 

පාර්ලිශ් න්තුව තුළ තිබුණාද කියලාවේ ඇශහන්න සැලසුශඩු 

නැති වාතාවරණයක් තමයි ඒ රාලශේ තිබුශඩු. මම අපහාස 

රරනවා ශනොශවයි; පහේ ශරොට සලරනවා ශනොශවයි. අපට 

මතරයි  ඒ රාලශේ ශරෝප් රමිටුශේ සවාපතිවරු ශලස ආචාර්ය 

විජයදාස රාජපක්ෂ මහේමයා සටියා; ඒ වාශේම ඩිේ ගුණශසේරර 

වැනි මහේවරු සටියා. නමුේ  ඊට සක්රිය දායරේවයක් ලබා  ජ  

ශරෝප් රමිටුව කියන නම ඇසූ පමණින් බියට පේ වන  ශහොරු 

විමතියට පේ වන  ශනොසන්සුන්තාවට පේ වන තේේවයක් උදා 

රශළේ ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මහේමයාශේ රමුඛ්ේවශයන්  

ඔහුශේ සවාපති රයරශයන් පේවුණු ශරෝප් රමිටුවයි කියන එර 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්නට ෑනෑ. ඒ තමයි රශට් තිබුණු 

රජාතන්වාදය. යහ පාලනය තුළ ශරෝප් රමිටුශේ සාමාජිරයන් 

විසන් සහ අශනකුේ නායරවරු එරතු ශවලා JVP එශක් -ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශඩු- සුනිල් හඳුන්ශනේති මහේමයා ශරෝප් 

රමිටුශේ සවාපතිවරයා බවට පේ රළා. ඒර යහ පාලනය -good 

governance- කියන එරට ශහොක උදාහරණයක් කියන එර මා ශ්  

අවස්ාාශේ කියනවා. සුනිල් හඳුන්ශනේති මහේමයා වචනශේ 

පරිසමාප්ත අර්ාශයන්ම ශරෝප් රමිටු සවාපති රයරයට සුදුසු 

ුනද්ගලශයක් වුණා. දිවා රෑ ශවශහස ශවලා  රෑමක් බීමක් 

ශනොශගන  ඔහු ඔහුශේ භූමිරාව ඉටු රළා. ඔහු සමඟ රාම 

වතාවට අපි වැටලී් වලට පවා ගියා. අපිට මතරයි  expire වුණු 

ශබශහේ ගැන ශසොයන්න අපි ශසෞඛ්ය අමාතයාිං ශේ එක්තරා 

තැනරට ගිය ශවලාශේ අපට ය්  ය්  අභිශයෝග ආවා. ඊට පස්ශසේ 

විමල් වීරවිං  මහේමයා හිටුන අමාතයාිං යට අයේ ඉිංජිශන්රු 

සිංස්ාාශේ සමහර තැන්වලටේ අපි ගියා. අපට ර ්න ඇති වුණා. 

ශරෝප් රමිටුව මඟින් ශ්  වාශේ වැටලී්  පවා සදු රළා. ඒවා 

හරහා තමයි ශරෝප් රමිටුව කියන එර ගැන  ශරෝප් රමිටුශේ 

සවාපතිවරයා ගැන  එහි සාමාජිරයන් ගැන රටම රාා රරන්න 

පටන් ගේශේ. මාව ශරෝප් රමිටුවට ශයෝජනා රළ අගමැති ගරු 

රනිල් විරමසිංහ මහේමයාට මම නැවත නැවතේ ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. ඒ වාශේම ගරු රාානායර රරු ජයසූරිය මැතිතුමාටේ 

ශ්  අවස්ාාශේ මශේ ස්තුතිය ුනද රරන්නට රැමැතියි. ශරෝප් 

රමිටුශේ ශගෞරවය රකින  පැටිකිරිය ශහොක  චරිතය ශහොක අයව 

ශරෝප් රමිටුවට එවන්න කියන ඉල්ලීම මම ඒ අයශගන් රරනවා. 

ශමොරද  අපි ශරෝප් රමිටුශේ වාඩි ශවලා සටිය ජ අපට ඉදිරිශයන් 

සටින අයශේ මූණ බලාශගන ලේජා ශවන්න සදු ශවනවා න්   

ඒර ශලොකු ගැටලුවක්. එවැනි අය රමිටුවට එවන්න එපා. ශරෝප් 

රමිටුව හරහා විකුණුුව  ශරෝප් රමිටුශේ සටිය ජ මුදල් ගේත  

මුදල් ගේතා කියා පිබඳගේ අය ඉස්සරහා ුනටුවල තියන්න එපා. 

එතශරොට  සශ්  ශහොරු සමඟ ශහොරු අල්ලන්න යන්ශන් 

ශරොශහොමදස කියන විබඳලේජාව ශරෝප් රමිටුශේ ශගෞරවනීය 

සාමාජිරයන්ට ඇති ශවනවා. 

ඒ නිසා පක්ෂවලින්  පක්ෂ නායරයන්ශගන් අපි ඉල්ලීමක් 

රරනවා  ශගෞරවනීය  ශරෝප්  රමිටුවට සාමාජිරයන් න්  රරන 

ශරොට ශපොඩ්ඩක් ඒ අයශේ වේර්   බැරර්  ශචක්  රරන්න  

පැටිකිරිය ශචක් රරන්න   ඒ අය පිබඳබක පසුවිපරමක් රරන්න  ඒ 

අයශේ  Police reports  ගන්න කියලා.  ඒ වාශේම  ඒ අය ශරෝප්  

රමිටුශේ  සටිය ජ දුරරාන ඇමතු්  ශදන්ශන් රාටද  කියන එරේ  

ශසොයා බලන්න.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඔබතුමාේ 

දන්නවා ශ්  ගැන. සමහර චූදිතයන්ට ශරෝප්  රමිටුශේ වන 

සාරච්ඡා ඇශහන්න ඉඩ සලස්වුන රාලයක් තිබුණා. ඒ වාශේ 

තේේවයක් තිබුණා ඒ රාල ශේ. ඒ වාශේ ශද්වල් ශනොවිය ුතතුයි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. රශට් ජනතාව දැන ගන්න ෑනෑ තව 

රාරණයක් තිශබනවා. හැමදාම මම ය්  ශදයක් කියන්ශන්  සාක්ෂි 

ඇතිවයි;  සB" Reports ඇතිවයි රාා රරන්ශන්. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ූෂෂණයට විරුද්ධ නිසා අපට ශබොශහෝ අය එර 

457 458 

——————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශ් න්තුව 

එර  යිල්ස්  ශගනැවිේ ශදනවා. ඒ සමහර ඒවා සතය රාරණා.  

සමහර ඒවා අර්ධ සතය -සයයට 41ක්- රාරණා.  සමහර ඒවා 

සයයට 04ක් සතය  සයයට 74ක් සතය රාරණා. ඒ වාශේම සමහර 

ඒවා පූර්ණ අසතය රාරණා. ඒ නිසා අපි ලණු රන්ශන් නැතිව 

හරියටම අධයයනය රරලා තමයි ශහොශරකු ගැන  විංචාවක් ගැන 

කියන්න ෑනෑ. මම ඒ විධියට අමාරුශේ වැටුණු අවස්ාා 

ඉතිහාසශේ තිශබනවා. සමහර ශවලාවට අපට ශහොරා ගැන 

ශතොරතුරු දුන්ුව  ුනද්ගලයා ශහොරාශේ නිශයෝජිතශයක්. එශහම 

ශද්වල් සදු වුණු අවස්ාා තිශබනවා. ශරශසේ ශවතේ  මා ශ්  

කියන්න යන රාරණාව ලිංරාශේ ජනතාව දැන ගන්න ෑනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දවසක්  ශරෝප් රමිටුව අහවර 

ශවලා මම යද් ජ   රමිටුශේ සාමාජිරයකු වුණු ශේලු කුමාර් 

මන්ත්රීතුමාට  අවඩක්රලනාදන් කියන අශප් පාර්ලිශ් න්තු 

මන්ත්රීවරයා බණිනවා මම දැක්රා. ඒ ශදන්නාම ඉන්නවා. ෑනෑ 

න්  අහන්න ුනළුවන් මා ශ්  කියන්ශන් අසතයයක්ද කියලා. මම 

ටිරක් කිට්ටු වුණා  ඒ ශදබස ශමොරක්ද කියලා අහගන්න. 

අවඩක්රලනාදන් ශේලුට බණිනවා  සඋඹට පිස්සුද?ස - நீங்க 

தரொம்ெ மெத்தியைொ? -  කිය කියා.  මම බැලුවා ශමොරක්ද ශ්  

කියන්ශන් කියලා. අවඩක්රලනාදන් ශේලුට කියනවා   සඋඹ 

ඇයි ශරෝප් රමිටුශවන් අයින් වුශඩු  උශේ වටිනාරම උඹ 

දන්නවාද   එර ශරෝල්   එරරට ඇශලෝසයස් Rs. 1 million 

ශගවනවාශන්. අපරාශද්! උඹ අයින් වුශඩු. උඹ තව ටිර රාලයක් 

හිටියා න් ....ස කියලා. ශරෝප් එශක් සාමාජිරයන්ට 

ඇශලෝසයස්ශගන් මුදල් ලැබුණු රාලශේ ශ් ර වුශඩු.  ඔන්න  

මම ඒ න්  ශදරම කිේවා.  ෑනෑ න්  මට විරුද්ධව නක්වක් 

දමන්න.  අවඩක්රලනාදන් සහ ශේලු අතර වුණු ශදබසක් මම 

කිේශේ.  ඉතින්  ශමවැනි ශද්වල්  ශරෝප් එශක් සදු ශනොවිය ුතතුයි. 

ඒ නිසා මම නැවත නැවතේ කියනවා  ශපොදු ශද්ශපොළ ගැන 

ශචෝදනා තිශබන අය   ශලෝරයම පිබඳගේ  ශලෝර ශහොරු ශරෝප් 

එශක් ඉන්නවා න්    රඩුණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලලා 

ස්ශේච්ඡාශවන්  අයින් ශවන්න කියලා. ඒරට අපි කියනතුරු ඉන්න 

එපා.  ලිඛිතවේ මම  එවැනි ඉල්ලීමක් රරලා තිශබනවා.  නක් 

තිශබන අය  ඉවේ ශවන්න  කියලා කිේශවොේ  මාේ අහු ශවනවා. 

ශමොරද  මට විරුද්ධවේ නක් 01ක් තිශබන නිසා. ඉතින්  නක් 

තිශබන අය ඉවේ ශවන්න  කියලා  ශනොශවයි මම කියන්ශන්. 

ශපොදු ශද්ශපොළ ශහොරර්  කිරීම පිබඳබක ශචෝදනා  නක් තිශබන අය 

ඉවේ ශවන්න කියලායි මම කියන්ශන්.  මට විරුද්ධව වැඩිුනරම 

නක්  තිශබන්ශන් ශහොරුන්ට  බැණුන නිසායි.  අපහාස රළාය 

කියලා ශරෝටි 41  )1 ඉල්ලා දමුන නක් තමයි මට තිශබන්ශන්.  

ශපොදු ශද්ශපොළ ශහොරර්  කිරීම ස් බන්ධ නක් තිශබන අය සහ 

ශරෝප් එශක් වාඩි ශවන්න සුදුසු නැති අය ඉවේ  රරන්න කියලා 

මම නායරවරුන්ශගන් ඉල්ලීමක් රරනවා.  

ඒ වාශේම  තව ශදයක් කියන්න ෑනෑ.  ශරෝප්  සවාපති  අශප් 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා ශයෝජනා රර තිශබනවා   

ශරෝප්  රමිටුව මාධයයට විවෘත රරන්න කියලා. ඒර ඉතාම 

ශහොක ශයෝජනාවක්. එතශරොට  ශරෝප් එශක් සදු වන සාරච්ඡා 

 phonesවලින් විේතිරරුවන්ට ඇශහන්න සලස්වන ඒවාේ නතර 

ශේවි. ඒ නිසා මම ඒ ශයෝජනාව ස්ිකර රරන්න රැමැතියි.  ශරෝප්  

රමිටුශේ සයලු  සාරච්ඡා සහ සයලු  ක්රියාරාරර්  - activities - 

ජනතාවට දැන ගන්නට ඉඩ සලස්වන්න රටුතතු රරන එරට 

මශේ පූර්ණ සහශයෝගය තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  දැන් ශ්   ශරෝප්  එර ගැන 

සාරච්ඡා රරද් ජ  ශ්  සවාශේ   ඉන්න සාමාජිරයන්ශේ ශගෞරවය  

ඒ අයට ජනතාව තුළ තිශබන පිබඳගැනීම ගැනේ යමක් රාා  රළ 

ුතතුව තිශබනවා. ශ්  ශවලාශේ මම රැමැතියි  ඊශේ වුණු සද්ධියක් 

මතක් රරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඊශේ ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ලි ්ට් එරර හිර ශවලා   හුස්ම ගන්න බැරිව 

විමල් වීවරිං  මහේමයා ඇතුළු රඩුඩායමක් රෑ ගහුන 

රවෘේතියක් ලිංරාව ුනරා රචාරය වුණා. ඒර මාධය හරහා 

ජාතයන්තරයටේ ගියා. ශ්  රවෘේතිය ගැන සමාජ ජාල ශවේ 

අඩවිවල ශමොනවාද තිශබන්ශන්? සමහරු අහලා තිශබනවා  ස 

ලි ්ට් එර ඇරිය එරා  ඇයි ඒර ඇරිශේ?ස කියලා.  සශ්  අය ඒශක් 

තියලා මැරුශේ නැේශේ ඇයි?ස කියලාේ අහලා තිශබනවා.  සඇයි 

ශ්  අය එක්ර ඒර රඩා වැටුශඩු නැේශේ?ස කියලාේ තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ් ර ඉතාම වයානර 

තේේවයක්. අපට  ශ්  මන්ත්රීවරුන්ට තිශබන ශගෞරවය 

ශමොරක්ද?   මම ශ්  රාටවේ ශදොසක් කියනවා ශනොශවයි.  ගරු 

පාර්ලිශ් න්තුශේ මන්ත්රීවරු මැශරන්න ෑනෑ කියලා ජනතාව 

කියන ශලෝරශේ රටක් ගැන  මම ශරොශහේදිවේ අහලා නැහැ.  

ළඟදි මම facebook  එශක් දැක්රා  ශබෝ් බයක් ගහලා 

ගිනිබේ වුණු ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ  පින්තූරයක් දමලා තිශබනවා. 

ජනතාව comments දානවා  සශ් ර යාාර්ායක් ශවන්ශන් 

රවදාද  ශ්  004ම එක්ර ශ් ර කුක් ශවලා යන්ශන් රවදාද?ස 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රවුද ශ්  තේේවය  ඇති 

රශළේ? ශ්  තේේවයට රවුද වග කිවුතේශේ? අපි සයලුශදනාම 

අක් වැඩි ව ශයන් ශ්  තේේවයට වග කිවුතතුයි. රශට් බහුතර 

ජනතාවශේ රාර්ානය අප මිය යෑම  අප ලි ්ට් එශරන් වැටීම  

අපට ශබෝ් බ පහරක් වැ ජම  අප මරණයට පේවීම න්   අපි 

ශමොනවාද ශමච්චර රල් පාර්ලිශ් න්තුශේ රරලා තිශබන්ශන්? 

අශප් භූමිරාව ගැන ජනතාව ශදන සහතිරය ශමොරක්ද?  

ඒ නිසා  COPE එර ගැන රාා රරද් ජ මම නැවත නැවතේ 

අශප් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට කියන්ශන්  අපි හැශමෝටම ශ්  රාා 

අහන්න ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි කියන රාරණයයි. අපි දන්නවා 

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ අශප් දකුණුපසන් ඉන්න ුනද්ගලයා  කුක් 
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 වයාපාරිරශයක් කියලා. ව් පසන් ඉන්න ුනද්ගලයා රසප්ුන- 

 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වයාපාරිරශයක්;  
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

වයාපාරිරශයක්. ඉදිරිපස ඉන්න ුනද්ගලයා මාල රඩාගේතු ශරශනක්  ශහොශරක්  කුක්රාරශයක්, 
විංචාරාරශයක්  බූරු ගහන 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 -ශරශනක්. [බාධා කිරීමක්] ශමන්න! අශප් රාවින්ද ජයවර්ධන 

මන්ත්රීතුමා මතක් රරනවා -සපස් ශහොශරක්ස  
 

[මූලා්නපේ අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்ெடி அகற்றப்ெட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

-කියලා. අශප් ශගෞරවණීය පාර්ලිශ් න්තු මන්ත්රීවරුන් බවට පේ 

ශවලා තිශයන්ශන් ශලෝරයට එපා ශවච්ච අය. ඒ නිසා තමයි 

පාර්ලිශ් න්තුශවන් පිට ඉන්න ජනතාව උපරල්පනය රරන්ශන්  

රාර්ානය රරන්ශන්  සශ්  අය ලි ්ට් එශක් ජ හුස්ම හිරශවලා 

මැරියල්ලා. ශ්  අය ඉන්න ශවලාවට ලි ්ට් එර රඩාශගන 

වැටියල්ලා. ශ්  අයට ශබෝ් බ ගහපල්ලාස කියලා. 

459 460 

[ගරු රන්ජන් රාමනායර  මහතා] 
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ඒ රාලශේ හිටුන ජනාධිපතිවරු ශමොනවාද රශළේ? ය්  ය්  

ශවලාවට පාතාලශයන් උදවු ගේතා. තවේ ජනාධිපතිවරු 

ශමොනවාද රශළේ? පාතාලශයන් ය්  ය්  වැඩ ගේතා. Financial 

facilitator ශරනකු හැටියට සලරා ඒ අයශගන් ඡන්ද වැඩවලට 

රතිපාදන ලබා ගේතා. දැන් ශවලා තිශබන්ශන් ශමොරක්ද? ඒ 

පාතාලශේ අය හිතුවා  සඇයි අපි ශ්  අය පාර්ලිශ් න්තුවට 

යවන්ශන්  අපි යමු පාර්ලිශ් න්තුවටස කියලා. එශහම හිතලා 

පාතාලශේ අය ආවා පාර්ලිශ් න්තුවට. අද ඒරයි ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ජනතාව හැමතැනම කියනවා සශ්  ලි ්ට් 

රඩාවැටියල්ලාස කියලා. ඒර හරිම වයානර තේේවයක්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  නැවතේ COPE එර ගැන 

රාා රරන්න් . ගරු  සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා ශ්  සවාශේ 

ඉන්නවා. ඔබතුමාට මශේ ශගෞරවය හැම දාම ුනද රරනවා. පසුගිය 

දිනවල එතුමා සමඟ මාේ ශ්  වැටලී් වලට ගියා. මම ජපානශේ  

හිටිය ශවලාවර   බැඳු් රර ර න්ශේ ජ අේසන් රරන්න COPE 

එරට ආවා. අශන්  එතුමාට -මශේ මියාට- මම ශරෝල්  එරක් 

 ජලා කිේවා  සගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි  මම ලිංරාශේ 

ඉන්නවා. ඔබතුමාශේ ූෂෂණ විශරෝධී වැඩ පිබඳශවළට මම 

රැමැතියි  මශේ double salute,  මම ඇවිල්ලා ඒරට අේසන් 

රරන්නද?ස කියලා. මශේ මියා  ඒ ශරෝල් එර  අර ශගන කිේවා  

සමම ඒරට රැමැති නැහැස කියලා. මම හිතනවා එතුමා මා නිවැරදි 

රරයි කියලා. මම එතුමාශේ ශහොක ශගෝලශයක්. මම ශේවීපී එරට 

රශඩ් යනවා ශනොශවයි. නමුේ  එතුමා  සමඟ සටින වීශරෝදාර  

ශහොරර්  රරන්ශන් නැති සාමාජිරයන් ආරක්ෂා රළ ුතතුයි.  

එතුමා ශවුවශවන් අපි ශපනී සටිනවා. එතුමාේ සවාපතිතුමා 

හැටියට  අප ආරක්ෂා රරයි කියලා මම හිතනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද ශ්  සවාශේ වැඩිශයන්ම 

රාා වුශඩු ශමොරක්ද ගැනද? SriLankan Airlines ගැන. 

SriLankan Airlines එශක් ඒ විනා ය වුශඩු ඇයි  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි?  0118 ජ SriLankan Airlines අපට වාර ශදන 

විට  ලාව ලැබූ ආයතනයක්. SriLankan Airlines එශක් ශහොශරන් 

යන්න ුනළුවන්ද   ටිරට්ස් ශහොශරන් ගන්න ුනළුවන්ද  overload 

රරන්න ුනළුවන්ද  flight එරර යනශරොට ර ්නයක් ශවලා 

හදිසශේ බහින්න ුනළුවන්ද? එශහම බහින්න බැහැ  

aeroplanesවලින්. එතශරොට ශරොශහොමද SriLankan Airlines 

එර පාක් වුශඩු? ශ්  රශට් ජනතාවට දැනගන්න මම කියන්න්  

ශරොශහොමද SriLankan Airlines එර පාක් වුශඩු කියලා.  

එමිශර්ට්ස් එශක් Country Manager හැටියට හිටියා  පීටර් හිල් 

කියලා ුනද්ගලශයක්. ඒ ුනද්ගලයා තමයි   SriLankan Airlines එර 

ලාව ලබමින්  ශ්  ගමන ගිශේ. ඒ වාශේම  සජින් වාස ්ගුණවර්ධන 

කියලා තවේ ශරශනක් ඒ රාලශේ ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ හිටියා. 

වි ාල ව ශයන් ශහොරර් වලට ශචෝදනා ලැබූ  ශරශනක්. අපි 

ශරොච්චර ඔහුට විරුද්ධව ශචෝදනා රළාද කිේශවොේ  ඔහුට නාම 

ශයෝජනා ශදන්න බැරි තේේවයට පක්ෂය පේ ශවලා අද  ශගදරට 

ශවලා ඉන්නවා. ශ්  ුනද්ගලයා තමයි අවසාන ශමොශහොශේ පීටර් 

හිල්ට කිේශේ  සඉන්න සුද්දන් නැඟිට්ටවලා සීට්ස් 11ක් අපට ෑනෑස 

කියලා.  

අන්න  පීටර් හිල්ව ශගනැල්ලා හිටුන ජනාධිපතිතුමා බැණ 

වැදුණා. SriLankan Airlines එර එමිශර්ට්ස් එරට තිබුණා න්  - 

Direct flights තිබුණා  ශමල්බන්වලට; direct flights තිබුණා  

නිේශයෝක්වලට; direct flights තිබුණා  මිලාශනෝවලට. ඒ 

business ශසේරම නැති රරලා ශ් ර විනා  රශළේ ශවන රවුරුවේ 

ශනොශවයි  මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා රමුඛ් සජින් ද වාස ්

ගුණවර්ධනයි කියන එර මම ශ්  අවස්ාාශේ බය නැතුව කියනවා. 

ඒ ස් බන්ධ ෑනෑම විවාදයරට මම එන්න් . ඊට පසුව ශමම 

ආයතනයට පේ රශළේ රාවද? එතුමාශේ මස්සනා. ඒ  රවුද? 

නි ාන්ත විරමසිංහ. තමන්ශේ ්රිය බිරිකශේ මලණුවන්. අශන්  ඒ 

මුවස්සයා ශමොරක්ද රශළේ? ඔහුශේ ්රිය girl friendsලාට; ඔහුශේ 

ශප් වතියන්ට  -මතක් වුණු ශේලාශේ මම එර රාාවක් 

කියන්න් . එරවරක් මැශල්සයාශේ ක්වාලාලා් පූර්වලින්  

ලිංරාවට එන්න flight එරක් නැේගුවා. එම  flight  එශක් හිටුන 

අය සැ ජපැහැ ජ සටියා  සගමනට පැය හතරහමාරක්-පහක් යන 

නිසා  අපි ශපොඩි නින්දක් දමන්න ෑනෑසයි කියලා. එශහම set 

ශවලා සටිය ජ  අශන්! ශමන්න flight එර land රරන්න යනවා. 

ශරොශහේටද? සිංගප්පූරුවට. ශමොරක්ද  ශහේතුව? නි ාන්ත 

විරමසිංහ කියන ඒ සවාපතිවරයාශේ අනිය්  අඹුවක් ඉන්නවා  

සිංගප්පූරුශේ. ඇය කියනවා  සමට ශවන flights නැහැ. 

ක්වාලාලා් පූර්වල ඉකලා Colombo එන flight එර මට නඟින්න 

ශමහාට එවන්ශනස කියලා. ක්වාලාලා් පූර්වලින් එන රට්ටිය 

හිතුවා  emergency landing එරක්ද දන්ශන් නැහැ කියලා. 

එරවරම විනාඩි ගණනක් ඇතුළත ආශයේ flight එර බිමට 

බස්සනවා. සිංගප්පූරුවලට බැස්සුවාට පසුව ශදොර ඇරුණා. පද්ද-

පද්දා  වැනි-වැනී ආශේ රවුද? නි ාන්ත විරමසිංහශේ ශහොර 

අඹුව. ඇවිල්ලා ඉකගේතා. Flight එර ආශයේ ලිංරාව බලා 

එශහන් පිටේ වුණා. ශ් වාශේ landing charges,  take off රරන 

charges ශ්  සයලු ශද්වල් තමන්ශේ ශප් වතිය නිසා ශ්  

ුනද්ගලයා සදු රළා.  

අද ශ්  අය රාා රරනවා  එයාර් ලිංරා එශක් පාක්ව ගැන. ශ්  

ර ශට් තිබුණු වැදගේම  ජන්රියම  ලාව ලබුන  0118 ජ ශරෝටි 

ගණන් ලාව ලැබූ අශප් ජාතිර ගුවන් ශසේවය විනා  රශළේ  

ශවනින් රවුරුවේ ශනොශවයි; ශලනින් ශමොරායසුේ ශනොශවයි. 

ශ් ර රශළේ රවුද? ශ් ර රශළේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන එර මම 

පැහැදිලිව කියනවා. ෑනෑම විවාදයරට එන්න. අද සටින 

නායරයින්ට  සඑයාර් ලිංරා එර අශපන් ගනිල්ලා-ගනිල්ලාස 

කියලා අඬ-අඬා  හිඟා රරා රටවල් ගණශන් යන්න සදු ශවලා. 

එයාර් ලිංරා එර රවුරුවේ  ත පහරට ගණන් ගන්ශන් නැහැ. අද 

එයාර් ලිංරා එර ගන්න ගැුව් රාරශයක් නැහැ. ශමන්න 

ශමශහමයි ශ්  ජාතිර ගුවන් ශසේවය විනා  රශළේ. ශ් වා තමයි 

COPE එශක් සාරච්ඡා රශළේ. පසුගිය ටිශක් සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මහේමයා අනාවරණය රළා  ලක්ෂ ගණන් පඩි ගන්නා අය ගැන; 

ලක්ෂ ගණන්  ජමනා ගන්නා අය ගැන. ශ්  සයලු ශහොර නඩ එරතු 

ශවලා තමයි එයාර් ලිංරා එර විනා  රශළේ කියන එර මම ශ්  

අවස්ාාශේ  ජ කියනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එයාර් ලිංරා එශක් රැස්වී්  

පවේවා තිශබන්ශන් ශරොශහේද  කියා ශමතැන ජ රාා වුණා. 

රැස්වී්  පවේවා තිශබන්ශන් ගරු රාානායර නිල නිවශසේ. 

ශරොශහොමද  ශරබඳය? ගරු රාානායර නිල නිවස ඇතුශළේ තමයි 

රැස්වී්  පවේවා තිශබන්ශන්. ශමශහම කිේශවොේ රරු ජයසූරිය 

මහේතයාේ හසු ශවනවා. ඇේතටම චමල් රාජපක්ෂ මහේමයා 

රාානායර ව ශයන් සටි රාලශේ තමයි නිල නිවශසේ ශ්  සයලුම 

රැස්වී්  පවේවා තිශබන්ශන්. ඒශරන් ශේශරනවාශන්  ශරොශහොම 

ගැහිල්ලක්ද  ගහලා තිශබන්ශන් කියලා. SriLankan Airlines 

එශක් යද් ජ අපි දකිනවා  හැම දාම ශසනඟ පිරිලා; houseful. 

Flight එර හැම දාම houseful. නමුේ බිලියන ගණනක් පාක්යි. 

බිලියන ගණනක් පාක්යි. ශරොශහොම ගැහිල්ලක්  ගහලා ඇතිද? 

මම හිතන විධියට - [බාධා කිරීමක්] ඔේ   flight එරේ full.  ඉතින් 

එශහම වුණු flightsවලින් ශරොශහොමද  ශමශහම අලාව ශවන්ශන් 

කියන එර අපි හිතන්න ෑනෑ. ශ් ර අහශගන සටින බුද්ධිමේ 

ජනතාවට මම කියා සටිනවා  ශ්  ශද්වල් රරුන ශහොර නඩයම 

තමයි ආශයේ එන්න හදන්ශන්  ශ්  ශද්වල් රරගන්නට කියන 

එර. ඒ නිසා හසු ශවන්න එපාය කියන ඉල්ලීම විතරයි මට 

රරන්න තිශබන්ශන්. ඒ හැර අපට ශරොටලා  ශපොවන්නට බැහැ. 

නමුේ ලිංරාශේ ජනතාවශගන් මම ඉල්ලීමක් රරනවා.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්  ශහොරු අල්ලමින් තව 

ටිරක් ඉදිරියට යද් ජ FCID එශක් ර ්නය තිශබනවා. අපි FCID 

එර පිහිශටේශේ ශබොශහොම සද්වාවශයන්. ශහොරු අල්ලයි කියලා 

ශලොකු බලාශපොශරොේතු ඇතිවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   

FCID එරට අධයක්ෂ විධියට ශයෝජනා ශරරුශේ රාවද? රවි 

විදයාලිංරාර. අශප් ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා මුල් ශවලා තමයි ඔහුව 

ශයෝජනා රශළේ. අද ශමොනවාද  ශවලා තිශබන්ශන්? මහින්ද 

රාජපක්ෂ ඇතුළු නඩය අද රවි විදයාලිංරාරව මිල ජ අරශගන.  

ඒ ගැන "Sunday Observer" පේතශර් කියා තිබුණා. ඔහුට 
Monarch Residencis එශක් තිශබන ශගවල් ගැන, පිට රට 

තිශබන accounts ගැන එම පේතශර් කියා තිබුණා. ශමවැනි 
ශදයක් COPE එරට ශවන්න ශදන්න එපා, කියන එර තමයි මශේ 

එරම ඉල්ලීම. FCID එරට ඒ රාශල් ඩී.වී. උුනල් මහේතයා, 

එතුමාශේ ුන රේනය කිේශේ, "එය නීතයුවූලල නැහැ. අපි ශ්  
අයට ගල් ගසා මැරිය ුතතුයිස කියලායි. ඒ රාශල් ඒ විධියට 

ශයෝජනා රළා. හැබැයි, දැන් එශහම කියන්ශන් නැහැ. ශමොරද ශ්  
සටන ගැඹුරින් -deeply - විමර් නය රරුන ුනද්ගලශයක් හැටියට, 

අද FCID එරේ ශහොරුන්ට අහු ශවලා කියන එර මට ශබශහොම 
පැහැදිලියි. මට කියන්න රනගාටුයි, අපි දුන්ුව පැමිණිලි, අපි 

ඉදිරිපේ රළ ශචෝදනා pen drive එරර දාශගන ගිහිල්ලා මහින්ද 

රාජපක්ෂට, ශගෝඨාවයට ශදන DIGලා ඉන්න රටක් ශ් ර. ඒ අය 
tuition ගන්න ෑනෑ. STF එශක්  Senior DIG Latiff  වැනි 

ශලොක්රන්ශගන් ශ්  නිලධාරින් tuition ගන්න ෑනෑ. ශරොච්චර 
රැත වැඩක්ද? ශ්  රශට් ලක්ෂ හැටශදරහමාරර ජනතාවක් 

ඡන්දය  ජලා බලයට පේ රශළේ ශහොරු අල්ලන්න. අපි බලයට 
ආවාට පස්ශසේ ශහොරු අල්ලන්න ආයතනයක් පිහිටුවලා, ශචෝදනා, 

files, certified copies හා සබීස වාර්තා දුන්නාම ඒශක් ශලොක්රා 

ගිහිල්ලා චූදිතයාට ඒවා ශදනවා කියන්ශන්, ශ්  රට ශරොහාටද ශ්  
යන්ශන්? ඒ නිසා තමයි මම සුනිල් හඳුන්ශනේති මහේමයාට 

කියන්ශන්, COPE එශක් සවාපති හැටියට ඔබතුමාට පූර්ණ 
බලතල තිශබනවා. ඔබතුමා රවදාවේ COPE එශක් සාමාජිරයන් 

හැටියට ශහොරුන්ව පේ රරන්න ඉඩ තියන්න එපා. මම එදා 
ලිඛිතව දුන්නා; වාි රව දුන්නා. තවමේ තමුන් සල්ලි ගේතා 

කියන ශහොරු COPE එශක් වාඩි ශවලා ඉන්නවා. එතශරොට අපි 

ශරොශහොමද ශහොරුන්ව අල්ලන්ශන්? පසුගිය රාශල් ශචෝදනා 
එල්ල වනශරොට මම දිවුරු්  ශපේසමක් දුන්නා, "අර්ජුන් 

ඇශලෝසයස්ශගන් මම මුදල් ගේශේ නැහැස කියලා.  ගරු සුනිල් 
හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාශගන් මම ශ්  අවසා්ාශේ උේතරයක් 

බලාශපොශරොේතු වනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට  වාි රව 
කිේවා; ලිඛිතව දුන්නා. නමුේ, ඔබතුමා තීරණයක් ගේශේ නැහැ. 

COPE  එශක් සවාපතිවරයා  හැටියට - 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතුමා මශේ නම සකහන් 

රර උේතරයක් බලාශපොශරොේතු වන බව රරා  රළා.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාවට ඔබතුමා ඇතුළු පක්ෂවල නිශයෝජිතශයෝ න්  

කිරීශ්  වගකීම තිශබන්ශන් මට ශනොශවයි. මට වාර ශදනවා න්  

උ)ශදනාම න්  රර ගන්න කියලා, මට ඒර රරන්න ුනළුවන්. 

නමුේ, ඒ වගකීම තිශබන්ශන් පක්ෂ නායරයින්ට.  
 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අර්ජුන් ඇශලෝසයසශ්ගන් මුදල් ගේතා කියා 

පිබඳගේ ශදශදශනක් එම රමිටුශේ සටින බව ඔබතුමා දන්නවාද? 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දැන් ර ්නය වන්ශන්, අර්ජුන් ඇශලොසයස්ශගන් මුදල් 

ගේතාද, නැද්ද කියන එර ශනොශවයි.  

 
ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ අය පිබඳගේතා. 

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ, මුදල් ලබාගේ ශරශනකුශේවේ කිසදු බලපෑමරට COPE 

එර ඇතුශළේ අපි ලක් වුශඩු නැහැ. මුදල් අරශගනේ ඒ 

ශගොල්ලන්ට ුනළුවන්රමක් ලැබුශඩු නැහැ, COPE එශක් වාර්තාව 

ඇශලෝසයස්ට ෑනෑ විධියට හදා ගන්න. එශහම ඉඩක්  ජලා නැහැ. 

ඔබතුමාට ුනළුවන් න්  කියන්න, COPE එශක්-  

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, සමාශවන්න. මම අහන්ශන්, අර්ජුන් 

ඇශලෝසයස්ශගන් මුදල් ගේතා කියලා පිබඳගේ ශදශදශනක් සටින 

බවට ඔබතුමා දැුවවේද? 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒර ඔබතුමාේ දන්නවා; මමේ දන්නවා; රටම දන්නවා.  

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ ශදශදනා රවුද? 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒර ඔබතුමා දන්නවා.  ඔබතුමා කියන්න. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔබතුමා COPE එශක් සවාපති; අශප් ශලොක්රා. මට වඩා වය 

නැතිව ඔබතුමා කියන්න ෑනෑ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමා, රාාව රරශගන යන්න. 

 
ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, ශමවැනි අය එක්ර 

අපට ශ්  ගමන යන්න බැහැ. ඔබතුමාට මශේ  ර ිංසාව - full 

credit එර- ලැශබනවා. ඒ නිසා ගරු රාානායරතුමාට සහ පක්ෂ 

නායරයින්ට නැවත, නැවත කියන්න, "ශ්  අය එක්ර අපට 

වැටලී් වලට යන්න බැහැ. මිනිස්සු අපට හිනා ශවයි.   

463 464 

[ගරු රන්ජන් රාමනායර  මහතා] 
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ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ නිසා තමයි මම කියන්ශන්, ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාව මාධයයට විවෘත රරන්න කියලා. එතශරොට මාධය හරහා 

ජනතාවට ශපශන්වි සල්ලි අරශගන නිහඬ වන රට්ටියේ, සල්ලි 

අරශගන චූදිතයින්ශේ පැේතට රාා රරන රට්ටියේ රවුද කියලා. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අනිවාර්යශයන්. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මාධයයට විවෘත රරන්න. එතශරොට අපි රාශගේ ඇේත, 

නැේත ශපශන්වි. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒර ශහොක ශයෝජනාවක්. එතුමාශේ ශයෝජනාව මම හිස ්

මුදුනින් පිබඳගන්නවා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මශේ නම කියනවා ඇහුණා. මට ෑනෑ, රරුණු ටිර ශමොනවාද 

කියලා ශසොයා ගන්නයි. 
 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශමතැනදි -House එශක්- සාරච්ඡා වුණා, SriLankan 

Airlines එශක් රැස්වී්  ගැන. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

රාානායරවරයා ව ශයන් සටිය ජ රාානායර නිල නිවශසේ 

සාරච්ඡා පැවැතුණා කියලා. ඒර ඇේතද, ශබොරුද කියලා දැන 

ගන්න රැමැතියි. 
 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මම ගරු රන්ජන් රාමනායර රාජය අමාතයතුමාශේ රාාවට 

යන්ත්  ඇහු්  රන් දුන්නා. ඒ ශමොශහොශේම මම එදා CEO 

හැටියට හිටුන චන්ද්රශසේන මහේමයාට telephone රරලා ඇහුවා. 

එදා උශද් COPE එශක් රැස්වීමක් තිබිලා තිශයනවා. ඒ රැස්වීම 

හවසට රල් දාලා. ඊට පස්ශසේ එයා රාානායර නිල නිවසට 

ගිහිල්ලා, සාරච්ඡා රරලා තිශබනවා. හැබැයි, එදා ගේත 

decisions  ශමොනවාද කියලා මට papers ශපන්වන්න,  කිසම 

decisions එරක් අරශගන නැහැ. හවස් වනශතක් එතැන ඉකලා 

තිශබනවා. 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, දැන් උේතර ශදන්න 

ශවලාව ශහොකයි. 

 
ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

එදා එතැන තීන්දු අරශගන තිශබනවා න් , රරුණාරරලා මට 

ඉදිරිපේ රරන්න. මම ශහට මන්ත්රී රයරශයන් ඉල්ලා අස ්ශවනවා. 

දැන් ශපන්වන්න. තමුන්නාන්ශසේලාට එශහම ශචෝදනා රරන්න 

බැහැ. සද්ධිය ශමොරක්ද කියලා දන්ශන් නැතිව නිර්  ආවාට 

ගියාට ශචෝදනා රරන්න බැහැ. 

 
ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

COPE එශක් සවාපතිතුමා තමයි ශචෝදනාව රශළේ. 

 
ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ය්  තැනර එරතු ශවලා රාා රළා න් , එතැන ගේත තීන්දු 

තීරණ ඒ Minutesවල තිශයන්න ෑනෑ. රරුණාරරලා Minutes 

ටිර ඉදිරිපේ රරන්න.  

 
ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒර කියවන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා දැන් පිබඳතුර 

ලබා ශදනවාද? 

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ ඉල්ලීම පරිදි 

විගණරාධිපතිතුමා වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රර තිශබනවා. එම 

වාර්තාශේ ඉතා පැහැදිලිව තිශබනවා, "2013 මාර්තු 1උවන  දා 

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම පැවතුශඩු රාානායරතුමාශේ නිල 

නිවශසේයිස කියා. ඒ වාශේම එතුමන්ලා එතැනදි මතු රරන ර ්නය 

ශමයයි. සාමානයශයන් ස් රදායක් හැටියට ශ්රීලන්රන් ගුවන් 

සමාගශ්  අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වී්  පවේවන්ශන් ශලෝර ශවශළක 

මධයස්ාානශේ ශහෝ ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  රැස්වී්  

 ාලාශේයි. නමුේ, ගුවන් යානා මිල ජ ගැනීම පිබඳබක ශ්  වැදගේ 

විශ ේෂ රැස්වීම පවේවා තිශබන්ශන් රාානායරතුමාශේ නිල 

නිවශසේයි. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ඒ උපශද් ර සමාගම වන සසීබරි 

ආයතනයස PowerPoint presentation එරකුේ එතැනදි ඉදිරිපේ 

රර තිශබනවාය කියන එර විගණරාධිපතිතුමාශේ ශ්  වාර්තාශේ 

පැහැදිලිව සකහන් රර තිශබනවා. ශ්  අර්බුදයට ලක් වූ 

ගුවශදුවව පිබඳබක ර ්නශේ ජ විගණරාධිපතිතුමා කියනවා, "ශ්  

අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීම හිටුන රාානායරතුමාශේ නිල නිවශසේ 

පැවැේවීම ගැටලුරාරී තේේවයක්ස කියා. ඒ කියන්ශන් ශමම 

රැස්වී්  පැවැේවූශේ, "බේතරමුල්ල නිල නිවශසේ ජස කියලාම එම 

වාර්තාශේ සකහන්ව තිශබනවා. 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොකයි. 

ගරු රන්ජන් රාමනායර රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් 

රාා රරන්න. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

සාරච්ඡාව තිබුණා. ඒර ර ්නයක් ශනොශවයි. සාරච්ඡාශේ ජ 

ගේ තීන්දු තීරණ ඉදිරිපේ රරන්න. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ සාරච්ඡාව පිබඳබක විස්තර ශමම වාර්තාශේ තිශබනවා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ශහොකයි. එශහම න්  ඒවා ඉදිරිපේ රරන්න.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මට දැන් එය සවාගත රරන්න ුනළුවන්. සාරච්ඡාව පිබඳබක 

විස්තර ශමම වාර්තාශේ තිශබනවා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

"Minutes ටිර ශ් රයි, ශමන්න, ගේ තීන්දු තීරණස කියලා 

ඉදිරිපේ රරන්න ශරෝ.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ Minutes ටිර පාර්ලිශ් න්තුවට ලබා ශදන්න ුනළුවන්. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අපි තීරණය පස්සට දමමු. එතැනදි ය්  එරඟතාවරට ආවාද? 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මම දන්නවාද, එශහම එරක් වුණාද කියලා. ඒ අධයක්ෂ 
මඩුඩලශේ මශේ ුනශතකුේ හිටියා ශන්. එතශරොට 
පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ උශද් COPE එර තිබුණා. මශේ CEO 
මහේමයා කියුන ශද් තමයි මම දන්ශන්. මම ශ්  ස් බන්ධශයන්  
තව විස්තරාේමරව අහගන්න් . එතැන තිබිලා තිශබනවා, නමුේ 
තීන්දු අරශගන නැහැ. හවස් වරුශේ නැවත ශමහාට ඇවිේ 
තිශබනවා. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම පවේවන එරේ illegal ශන්ද? 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

එ තැන ඒ සාරච්ඡාව පවේවා, Minutesවල ඒ තීන්දු තීරණ 

ගේතාද කියන එරයි මට දැනගන්න ෑනෑ. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, ශ්  සාරච්ඡාව වැදගේ 

එරක් නිසායි මම ශමශහම අවස්ාාව ලබා ශදන්ශන්.  

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා රාානායර 

ව ශයන් රටුතතු රරනශරොට ඔබතුමාශේ නිල නිවශසේ 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමක් 

පැවැේවුණාද කියලා කියන්න. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ඒර මම දන්ශන් දැන් ශන්? 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ කියන්ශන් ඔබතුමාේ ශනොදැුවවේව රැස්වීමක් පවේවා 

තිශබනවාද?  CCTV camerasවලින් ශහොයන්න ෑනෑ, එතැන 

රවුද හිටිශේ කියා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ඒ පිබඳබකව මම දැුවවේ නැහැය කියා මම පැහැදිලිව කිේවා 

ශන්. මම හිටියා කියා ශහෝ මම ඒරට ස් බන්ධ වුණාය කියා ශහෝ, 

-  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතශරොට ඔබතුමා ඉකලා නැහැ? 
 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

එහි ජ ගේ තීන්දු තීරණ ඇතුළේ වාර්තාව මට ඉදිරිපේ 

රරන්න. එශහම තිබුණා න් , මම ඒ වරද පිබඳගන්නවා. මශේ ුනතා 

වුණේ, රවුරු වුණේ අධයක්ෂ මඩුඩලශේ ඉකලා මශේ නිල 

නිවශසේ ඒ රැස්වීම පැවැේවූවා න් , ඒශක් වරද මම පිබඳගන්නවා. 

නමුේ, වැදගේ වන්ශන් එහි ජ තීන්දු, තීරණ ගේතාද කියන එරයි.  
 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මශේ රාලය,- [බාධා කිරී් ] 
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ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අශපන් අහනවා, තීන්දු තීරණ 

ගේතාද කියා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මශේ අවසරයක් නැතිව; ශ්  ශමොශහොත වන ශතක් මා 

ශනොදැුවවේව රැස්වීමක් තිබුණා න් , ඒර වැරදියි.  

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ගැන ඔබතුමාට පැමිණිල්ලක් වුණේ 

දමන්න ුනළුවන්. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

පැමිණිල්ලක් දමන්නේ ුනළුවන්. පැමිණිල්ල ශරොයි එර 

වුණේ, මට ඒ වාර්තාව ශදන්න ශරෝ. එදා තියුන board meeting 

එශක් වාර්තාව  මට ශදන්න ශරෝ.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

COPE meeting එරක් ගැන ශනොශවයි අපි කියන්ශන්. ගරු 

චමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට වැරදිලා. COPE meeting 

එරක් පැවැේවූවාය කියා ශනොශවයි ශ්  කියන්ශන්. ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් සමාගශ්  අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමක් පවේවා තිශබනවා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

හරි, රැස්වීශ්  වාර්තාව ශදන්න ශරෝ. 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රැස්වීශ්  වාර්තාව ශනොශවයි. ඔබතුමා පිබඳගන්න ශරෝ, 

රැස්වීමක් පැවැේවූවාද, නැද්ද කියලා. ඒර කියන්න ශරෝ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශ්  රරුණ අව ය න්  ඉදිරියට ශගන යන්න. දැන් ශ්  විවාද 

කිරීම රමාණවේය කියා මා හිතනවා. ගරු රන්ජන් රාමනායර 

රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් රාා රරන්න. 

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, ඔබතුමාට මම ගරු රරනවා. 

මම කියන ශ්  රරුණ වැරදියට හිතන්න එපා. 

රසප්ුන ශපරුවාද කියලා අහද්දි නක් වාඩුඩ ඉල්ලනවා; හදුන 

ශබෝතලය ඉල්ලනවා. අපි කියනවා, "රසප්ුන ශපරුවා සකියා. 

එතශරොට කියනවා, "නැහැ, නැහැ, ශපරුන ශබෝතලය අපට 

ශපන්වන්න, අපට ශ් ර බීලා බලන්න ෑනෑස කියා. ශ් ර හරියට 

ශවොඩ්රාද, රසයාද, ශබොකුදිරාස් ද තිශබන්ශන් කියලා අහනවා 

වාශේ රාාවක්. අපට නක් වාඩුඩ ශනොශවයි ෑනෑ.  SriLankan 

Airlines එරට විවිධ තැන්වල විවිධ  ාලා ෑනෑ තර්  තිශබනවා; 

ශගොඩනැඟිලි තිශබනවා. මම කියන්ශන් ශ් රයි. එශහම න් , ඒ 

අය රාානායර නිල නිවශසේ හිටුන රාානායරට ශහොශරන් ඔය 

වාශේ රැස්වී්  කීයක් පවේවා ඇේද?  

එතුමා කියනවා, "වාර්තාව ශදන්නස කියා. මම වාර්තාව 

ඉදිරිශේ ජ ශසොයා ශදන්න් . එතුමා, මම ගරු රරන 

ශද් පාලනඥශයක්. නමුේ මා කියන්ශන් ශමයයි. එතුමාශේ 

සශහෝදරයාශේ බිරිකශේ -ශිරන්ති මැතිනියශේ-  මල්ලි SriLankan 

Airlines එර ශරොයි තර්  විනා  රළාද කියන එර මුළු ලිංරාවම 

දන්නවා. ඒ, ශලෝර පූජිත ශහොශරක්. නි ාන්ත විරමසිංහ 

කියන්ශන්, SriLankan Airlines එර රාුන ශරශනක්, ගරු චමල් 

රාජපක්ෂ මන්ේ රීතුමනි. අප සටන් රරන්ශන් පක්ෂ, පාට 

ශේදයකින් ශතොරවයි. 0118 වර්ෂශේ ජ ලාව ලබුන, ඉතා ජන්රිය 

ගුවන් ශසේවයක් අද ශ්  තේේවයට පේ වුශඩු පසුගිය ශරජිමශේ 

ආයර්වාදශයන්ය කියන එර මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශ්  අවස්ාාශේ තවේ 

රාරණයක් කියන්න ඉඩ ශදන්න. මම පසුගිය දවස් ටිශක් 

සශදරණස රූපවාහිනී නාබඳරාවට ගියා වැඩසටහනරට. එහි ජ කුක් 

පිබඳබක ශලොකු විවාදයක් ඇති වුණා. ඒ විවාදශේ ජ මම ශබොශහොම 

පැහැදිලිව කිේවා,-  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்ெினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවේ විනාඩි 4ක් ලබා ශදන්නය 

කියා ආඩුක් පක්ෂශයන් දන්වා තිශබනවා. එය ලබා ගන්නවාද?  

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகுரஞ்ஜன்ரொைநொயக்க) 

(The Hon. RanjanRamanayake) 

අනිවාර්යශයන්ම ගන්නවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.    

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்உறுப்ெினர்அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ අුවව, මම ආඩුක් පක්ෂශේ ශවනේ මන්ත්රීවරයකුශේ 

රාලය අක් රරනවා.    

 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ශහොකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මම පසුගිය දවස් ටිශක් සශදරණස රූපවාහිනී නාබඳරාවට ගිහින් 

සඅලුේ පාර්ලිශ් න්තුවස කියන programme එශක්, නිශයෝජය 

ශපොලිස්පති ශරෝහණ මහේමයා සහ තවේ 1ශදනකු සමඟ ශ්  කුක් 

ගැන සාරච්ඡාවක් පැවැේවූවා. එතැන ජ මම කිේවා, "නිමල් 

ලන්සාශේ ශගදර ගිහිල්ලා Police Narcotics Bureau එශරන් 

අල්ලුන ශවශල් ඔහු ශේරා ගේ සද්ධියක් ගැන කියද් ජ හිටුන 

ජනාධිපතිවරයකු රරුන රරා යක් එස්.බී. දිසානායර මහේමයා 

මට කිේවාස කියලා. එතුමා කියුන ශද්යි මම කිේශේ. සරන්ජන් 

ශ් ර වුශඩු ශමශහමයිස කියා එස්බී මහේමයා මට ඒ ගැන 

කිේවා. 'ඇයි ශ්  කුක්රාරයන් ආරක්ෂා රරන්ශන්?' කියා අහද් ජ 

හිටුන ගරු ජනාධිපතිතුමා කියුන රාාවක් එය. ස 'ඒ කියන 

ුනද්ගලයා කුක් ශගශනන්ශන් නැහැ, ශබදා හරින්නකු විධියට, 

පහසුර්  සපයන්නකු - facilitator ශරනකු- විධියට තමයි ඔහු 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

උදවු රරන්ශන්, අශනක් එර, ශ් ර වැඩිුනරම රරන්ශන් මුසල්ි්  

ජනතාව, ශබෝරා ජනතාව සහ ශදමළ ජනතාව, ඒ හින්දා අශප් 

සිංහල ජනතාව කුක් ශගනැල්ලා ශ් ශරන් ලාවයක් ලැබුශවොේ 

ශමොරක්ද වන වරද?' කියා තමාශගන් හිටුන ජනාධිපතිතුමා ඇසූ 

බව එස්.බී. දිසානායර මහේමයා කිේවාස කියා තමයි මම කිේශේ. 

මුස්ලි්  ජනතාවට මා ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න ෑනෑ, මා 

රශළේ කිසදු අුතරකින් ජාති ශේදය ඇති වන රරා යක් ශනොවන 

බව. ඒ රරා ය edit රරලා website එශක් අද දමලා තිශබනවා, 

"ග් පහ සිංහශයෝස කියන fake account එශරන්. මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහේමයා එස්.බී. දිසානායර මහේමයාට කියුන රරා ය 

තමයි එස්.බී. දිසානායර මහේමයා මට කිේශේ.  

රවුරුේ දන්නවා, පසුගිය රාලශේ කුක් ආශේ ශරොශහන්ද 

කියා. ඇ ් නිස්තානශයන්, ක්බායිවලින් ආශේ. සද්දික් මුසල්ි් . 

ශමොශහොමඩ් ෂියා්  Ward Place එශක්. අශනක් එක්ශරනා, මුජා. 

සමුජාස කියන්ශන් රවුද? "මුජාස කියන්ශන් අශප් හිටුන නළු 

නිබඳයන් රැසක් එක්ර ගිහින් ි පටයක් රරුන, මැශල්සයාශේ කුක් 

රශජක්. ඒ අය සමඟ තමයි ශගෝඨාවය රාජපක්ෂ මහේමයලා ශ්  

කුක් deal රශළේ. මම මුස්ලි්  ජනතාවශගන් නැවත නැවත සමාව 

ඉල්ලා සටිනවා. ජාති ශේදය ඇති වන ශදයක් ශනොශවයි මා 

කිේශේ. මා කිේශේ, හිටුන ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා 

එස්.බී. දිසානායර මහේමයාට කියූ ශදයක්. නමුේ එය edit රරලා 

දමන එර හරිම රැත, නින්දිත ක්රියාවක් බව සග් පහ සිංහශයෝස 

කියන website එරට මම කියනවා. එය නිවැරැදි රරන්න. වැරැදි 

විධියට සිංස්රරණය රරන්න එපාය කියන එරේ මම ඔවුන්ට 

කියනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, COPE එශක් භූමිරාව ගැන 

අපි නැවත නැවතේ රාා රරමු. මම කියනවා, COPE එශක් 

අනාගතයට FCID එරට වුණු ශද් සද්ධ ශවන්න ශදන්ශන් නැතිව, 

ඒ නිලධාරින් ටිර එරතු රරශගන, ඒ රමිටුශේ සාමාජිරයන් ශලස 

පිවිතුරු, පවි, පැටිකිරිය ශහොක අය එරතු රරශගන අපි ශරශසේ 

ශහෝ ශ්  ගමන යමු කියා. ශමොරද, අද "COPE" කියද් ජ බය 

හිශතන තරශ්  රතිරූපයක් ඇති ශවලා තිශබනවා.  

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, -  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ශන් 

ශමොරක්ද?  

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු චමල් රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා මතු රළ රාරණය ස් බන්ධවයි මා කියන්ශන්. ගරු 

විගණරාධිපතිතුමා ඉදිරිපේ රර තිශබන වාර්තාශේ 11වන පිටුශේ 

7.7.උ.3 යටශේ ශමශසේ සකහන්ව තිශබනවා: 

සඉහත 7.7.උ.උ හි දැක්ශවන අධයක්ෂ මඩුඩල ප්රිරාව 01උ3 මාර්තු 1උ 

දින බේතරමුල්ල රාානායර නිල නිවශසේ පවේවා තිබූ අධයක්ෂ මඩුඩල 

රැස්වීශ්  ජ ඉදිරිපේ රර තිබුණි. තවද ශමම ප්රිරාව සමඟ සීබරි සමාගම 

විසන් සරස ් රරන ලද 01උ0 - 2017 "Market Outlook" න්  වූ නව 

සැලැසුම ද විදුේ ඉදිරිපේ කිරීම (Power Point presentation) මඟින් 

ඉදිරිපේ රර තිබුණි. එදින අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීශ්  ජ ඉහත ප්රිරාශවහි 

සකහන් නිර්ශද්  ක්රියාේමර කිරීමට අධයක්ෂ මඩුඩලශේ පැමිණ සටි 

සාමාජිරයන් 14 ශදනා අුවමැතිය ලබා  ජ තිබුණි.ස         

විගණරාධිපතිතුමා විසන් ඉදිරිපේ රරන ලද විශ ේෂ විගණන 

වාර්තාශේ 80 වැනි පිටුශේ ශමශසේ සකහන් වනවා: 

"ඉහත 7.7.0.7 ශේදය අුවව ශමම විශ ේෂ තීරණාේමර රැස්වීම එම 

ස්ාානශේ පැවැේවීමට ශහේතු විගණනයට අනාවරණය ශනොශරරුණු අතර 

එවැනි ස්ාානයර අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමක් පැවැේවීශ්  ජ එම 

තීරණවල ස්වාධීනේවයට ය්  අහිතරර බලපෑමක් ඇති වූශේ ද යන්න 

ර ්නගත ශේ.ස 

ඇේතටම විගණනයට අනාවරණය ශවලා නැහැ  එවැනි 

විශ ේෂ තීරණාේමර රැස්වීමක් ඇයි රාානායරතුමාශේ නිල 

නිවශසේ පැවැේවූශේ කියා.  ඔබතුමා මශගන් අහන්ශන්  

සවිගණනයට අනාවරණය ශනොවුශඩු ඇයි?ස කියා න්  මටේ ඒ 

ගැන කියන්න බැහැ. මාර්තු මාසශේ  1උ වැනිදා රැස්වීම පවේවලා 

තිශබන්ශන්. එදා දවශසේ CCTV camerasවල තිශබන ශද්වල් 

බලා  forensic audit එරක් එශහම රර  ආුන අය රවුද කිය ු ා 

ශහොයා ගේශතොේ තීරණයක් ගන්න ුනළුවන්. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා ඔය විශ ේෂ විගණන වාර්තාශේ ශරොටස් හැන්සාඩ්ගත  

රරනවාද? 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විගණරාධිපතිතුමා විසන් ඉදිරිපේ රරන ලද විශ ේෂ විගණන 

වාර්තාශේ ශරොටස් මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ කිරීම සකහා 

්ාාගා* රරනවා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි - 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. 

 

ගු චම ල් රාජපක්ෂ ම හාා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜெக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ඒ minutes මමේ අරශගන ඇවිල්ලා ඒ පිබඳබකව ශවන 

අවස්ාාවර  රාා රරන්න් . 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොකයි. ගරු රන්ජන් රාමනායර මැතිතුමා  ඔබතුමාශේ 

රාාව අවසන් රළ ුතතුයි. ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදරයි 

තිශබන්ශන්. 

471 472 

[ගරු රන්ජන් රාමනායර මහතා] 

——————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 
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ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඇේශතන්ම ඉතාම පැහැදිලිව  
ඉතාම විවෘතව  ඉතාම විනිවිද ශපශනන විධියට ඔබතුමා  අව ය 
පාර් ්වවලට  රාලය ලබා දුන්නා. PEO TV  ශහෝ අන්තර්ජාලය 
පරිහරණය රරන සයලුම ශදනාට දැන් ශේශරනවා  SriLankan 
Airlines එශක් රැස්වී්  පැවැතුශඩු ශරොශහොමද කියා. රැස්වීම 
පැවැේවුණු තැන තිශබනවා  සහවාගී වූ සාමාජිරයන් ගණන 
තිශබනවා  ඒශගොල්ලන් විගණනයට අනාවරණය ශනොරරන 
වාර්තාවන් ශනො ජ හිංගලා තිශබනවා. ශ් ර  ශලොකු ර ්නයක්. 
එතශරොට Sri Lankan Airlines එර තමුන්ශේ ශපෞද්ගලිර 
බූදලයක් විධියටයි ශ්  අය පාවිච්ි  රර තිශබන්ශන්. ශමහි 
රතිලලයක් හැටියට ශ්  අය SriLankan Airlines එර පාවිච්ි  රර 
තිශබන්ශන් Rajapaksa Airlines විධියටයි. SriLankan Airlines 
ශනොශවයි  Rajapaksa Airlines. තමුන්ට ෑනෑ ෑනෑ විධියට 
රටුතතු රර තිශබනවා. 

රබීර් හෂි්  මැතිතුමා ශ්  ගැන කිේවා. ඉස්සරහ ෂීට් 31ක් 
ගලවනවා. ෂීට් 31 ගලවන්න දවස් ශදරක්  ගත  වනවා. ඊට පස්ශසේ 
එල්ඊඩී තිරයක් සහිත ටීවී එරක්  ශලොකු ඇකක් සවි රරනවා. ටීවී 
බල බලා  මදුවිශතන් සප්පාය්  ශවමින්  මහා රශජක් වාශේ රවුද 
හිටිශේ? මුව් මර් ගඩාෆී  සදා්  හුශසේන් වාශේ අය ශරොපි රරන්න 
ගිහිල්ලා තමයි SriLankan Airlines එරට  අද ශ්  තේේවය උදා 
වුශඩු.  SriLankan Airlines එර ශ්  තේේවයට පේ රර  තිබුණු 
එරේ නැති රරන්න ශ්  අය තව තවේ බලය ඉල්ලනවා. ශ් වා 
අහශගන ඉන්න කියා මා නැවත නැවතේ ශ්  රශට් ජනතාවට 
කියනවා. වි ාල ව ශයන් ලාව ලබුන  0118 ඉකලා ඉතාම ජන්රිය 
වුණු  සිංහල  ශබෞද්ධ සයලුම ශ්රී ලිංරාවාසීන් හැම විටම ශතෝරා 
ගේත  සිංග්රහයලී  ශලෝරශේ නම දිනා ගේත  ඉතාම ශහොක 
ස් මාන පවා දිනුන ගුවන් ශසේවයක් තමයි  SriLankan Airlines 
එර.  

එශලස පැවති SriLankan Airlines එර රාබාසනියා රරලා  
හිටුන රාානායරතුමන්ලාශේ ශගවල්වල සාරච්ඡා පවේවලා  
decisions අරශගන තිශබනවා. ඒ වාශේම එතුමාශේ බිරිකශේ 
මල්ලි තමයි සවාපති හැටියට හිටිශේ. නැවතේ ඒ ුතගය උදා 
ශවන්න ඉඩ තියන්න එපා කියා මා ඉල්ලා සටිනවා. විවෘත 
ශද් පාලනඥශයකු විධියට  වාශේම ශබොශහොම සෘජු 
ශද් පාලනඥශයකු විධියට චමල් රාජපක්ෂ මහේතයා පිබඳගේතා  
එතුමා  දැන ශහෝ ශනොදැන එතුමාශේ   නිල නිවශසේ සාරච්ඡාවක් 
පැවැේවූවා කියා.  මා ඒ ස් බන්ධශයන් චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. එශහම කිේවාට මදි  ශ්  ගැන අපි 
පරීක්ෂණයක් පවේවමු. අපි සතය රරුණු ශහොයලා ශ්  ශද් රරමු 
කියා කියමින් මශේ රාාව අවසන් රරනවා. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. මීය ළඟට  ගරු තාරර බාලසූරිය මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 01ර රාලයක් ශවන් රර තිශබනවා.  

ඊට රාමශයන්  රවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයකු ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමාශේ නම මූලාසනය සකහා ශයෝජනා රරන 

ශලස මා ඉල්ලා සටිනවා. 
 

ගු ලක්ෂථම න් කිරිඇල්ල ම හාා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත ුතතුයසයි 

මා ශයෝජනා රරනවා. 

ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

අනුරුව ගු බිම ල් රත්නායක ම හාා මූලා්නපයන් ඉවත් 
වුපයන්  ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා මුලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு ெிைல் ரத்நொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 

THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

     
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තාරර බාලසූරිය මන්ත්රීතුමා රාා රරන්න.  

 
[අ.වා.3.3)] 

 
ගු ාාරක බාලසූරිය ම හාා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க ெொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඇේතටම අශප් රන්ජන් 

රාමනායර අමාතයතුමා වාශේ සයල්ල දේ අමාතයතුශමකු රරුන 

රාාශවන් පස්ශසේ මශේ රාාව ශරොශහොම ශමශහය වන්නද කියා 

මටම හිතා ගන්න බැහැ.  මම ඉස්ශසල්ලාම අශප් COPE එශක් 

සවාපති සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාට ස්තුති රරන්න ශමය 

අවස්ාාවක් රර ගන්නවා. ඉතාම විශිෂ්ට ශලස හා දක්ෂ ශලස 

එතුමා ශමම පාර්ලිශ් න්තුවට ආදර් යක් වන විධියට එතුමාශේ 

රාජරාරි රටුතතු රර තිශබනවාය කියා මා වි ්වාස රරනවා. 

 ශමම COPE වාර්තාව දිහා බැලුවාම  බැඳු් රර වාර්තාශේ 

වාශේම ශමම වා ර්තාශේේ SriLankan Airlines එශක් සදු වී 

තිශබන අරමිරතා පිබඳබකව විග්රහ රර තිශබන බව ශපශනනවා. ඒ 

වාශේම වී අශලවි මඩුඩලශේ සදු වී තිශබන අරමිරතා පිබඳබකව 

සකහන් ශවනවා. ඒ වාශේම රාජය ෂෂධ නීතිගත සිංස්ාාව මගින්  

cancer ශරෝගය සකහා ශගන්වා තිශබන drug එරක් 

ස් බන්ධශයන් සදු වී තිශබන අරමිරතා පිබඳබකව සකහන් 

ශවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා වි ්වාස රරනවා  

පාර්ලිශ් න්තුශේ COPE එශක් තිශබන ස් රදාය ය් කිස 

විධියරට ශවනස් රර ගේශතොේ අශප් සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා වාශේ මන්ත්රීවරයකුට වුණේ මීය ටේ වඩා ශහොකට ශ්  

report එර ලියන්න ුනළුවන් ශවනවාය කියා.  

අපි දන්නවා  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව - COPE - 

1979 ජ තමයි පළමුවන වතාවට පිහිශටේශේ කියා. ඊට ශපර රජශේ 

ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාව - Public Accounts Committee - 

රටුතතු රර තිශබන බව අපි දන්නවා. උ977 වනතුරු අපි දැක්ශක් 

ශමොරක්ද? විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු තමයි රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාශේ සවාපති රයරය දැරුශේ. හැබැයි  උ977 ආඩුක්ශේ 

ශේ.ආර්. ජයවර්ධන මහේමයා පළමුවන වතාවට ආඩුක් පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරයකු රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති 

රයරයට පේරළා. ඒ විතරක් ශනොශවයි. ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාශේේ  අපි දැක්ශක් ශමොරක්ද? අශප් සුනිල් 

හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා ශ්  ආඩුක්ශවන් පේරරනතුරු උ979 

සට ආඩුක් පක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකු තමයි සවාපති රයරයට පේරර 

තිබුශඩු. මා වි ්වාස රරනවා  උ977ට ශපර තිබුණු ස් රදායට 

නැවතේ යන්න ෑනෑය කියා. අශප් රන්ජන් රාමනායර රාජය 

ඇමතිතුමා සුුනරුදු අන්දමටම එතුමාශේ ශද් පාලන රිංගනය 

රළා. අපි ශ් වා ශවනස් රරන්ශන් ශරොශහොමද කියන එර 

පිබඳබකව එතුමා සාරච්ඡා රශළේ නැහැ. එතුමාටේ අපිේ සමඟ 

එරතුශවලා  ය් කිස විධියරට නීති ශගනැවිේ - 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ගු රන්ජන් රාම නායක ම හාා  
(ைொண்புைிகு ரஞ்ஜன் ரொைநொயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මා එශහම වර්ණනා රර අසතය ශදයක් කිේශේ නැහැ. මා 

කියන්න ෑනෑ  ශමතැන ජ අපි මතු රළ ර ්නශේ ජ හිටුන 

රාානායර ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහේමයා තමන්ශේ ුනයා 

SriLankan Airlines එශක් අධයක්ෂ මඩුඩලශේ  සටියාය කියා 

පිබඳගේතාය කියා. ඇේතටම ඒරේ වැරැදියි ශන්. ඒ කියන්ශන් 

තමන්ශේ ුනයා අධයක්ෂ මඩුඩලයට පේරරන එර - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි  ඒ ස් බන්ධශයන් වාදයරට යන්න 

ෑනෑ නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා රාා රරන්න. 

 

ගු ාාරක බාලසූරිය ම හාා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க ெொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  එය point of Order එරක් 

ශනොශවයි.  ශරශසේ ශවතේ මා ශ්  පිබඳබකව විවාදයරට යන්න 

රැමැේතක් දක්වන්ශන් නැහැ. නමුේ ශපෞද්ගලිර අිං ශේ වැඩ 

රරුන ුනද්ගලයකු හැටියට මා දන්නවා  ුනහුණු වැඩසටහන් වැනි 

වැඩසටහන්වලට ශහෝටල්වලට යන බවේ  සමහර විට ඒ ුනහුණු 

වැඩසටහන්වලින් පස්ශසේ ඒ directorsලා  එශහම නැේන්  ඒ 

ඉහළ නිලධාරින් සමඟ සාරච්ඡා පවේවනවාය කියා. හැබැයි  එය 

සාරච්ඡාවක්. එය meeting එරක්ද  නැද්ද කියන්න මා දන්ශන් 

නැහැ. නමුේ එහි ජ ය් කිස විධියරට ඒ directorsලා හ් බ වුණාය 

කිේවාට  එයින් ශමොරක්  ශහෝ අරමිරතාවක් සද්ධශවලා 

තිශබනවාද කියන එර තමයි ශපන්වන්න ෑනෑ. ශරශසේ ශවතේ මා 

ඒ පිබඳබකව ශනොශවයි  රාා රරශගන ආශේ.                                                                                                                              

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා හිතන හැටියට COPE  එරර  

COPA එරර සවාපති රයරය විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරයකුට ශදන්න 

ෑනෑය කියා ය් කිස විධියරට රතිපේතියක්  එශහම නැේන්  

නීතියක් ශගනාශවොේ ශමය පහසුශවන්ම ශවනස් රරන්න ුනළුවන්. 

මා හිතන හැටියට රන්ජන් රාමනායර රාජය ඇමතිතුමාේ ඒ 

ශයෝජනාවට එරඟ ශවයි කියා මා වි ්වාස රරනවා. එතුමා ඒ ගැන 

අහශගන සටිශේ නැහැ. ඒ විතරක් ශනොශවයි  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. සාමානයශයන් COPE එරරට සවාපතිවරයකු 

පේරරනශරොටේ ඒ සවාපති රයරය ශදන්ශන් රාටද කියා බැලීශ්  

අව යතාවක් තිශබනවා. පාර්ලිශ් න්තුශේ COPE එශක් හිටුන 

සවාපතිවරුන් පිබඳබකව මා ශසොයා බැලුවා. ඒ සයලුශදනාම අවිංර  

ශහොක ශද් පාලන පසුබිමක් තිශබන අය කියා කියන්න බැහැ. 

COPE එශක් හිටුන සමහර සවාපතිවරුන්ට ශචෝදනා එල්ල වුණා. 

ශමය මඩ ගහන ශදයක් ශනොශවයි. ශරොළඹ 7 ඉඩමක් පිබඳබකව 

ශචෝදනාවක් එල්ල වුණා. ශමවැනි අය COPE එශක් සවාපති 

රයරයරට පේරශළොේ ශමොන වාශේ උදාහරණයක් ශදනවාද කියා 

අපි දන්ශන් නැහැ.  

COPE රමිටුවට පේ රරන මන්ත්රීවරුන් ගැනේ අපි ය් කිස 

විධියරට සැලකිල්ලක් දක්වන්න ෑනෑ. අශප් ගරු රන්ජන් 

රාමනායර මන්ත්රීතුමාේ දන්නවා  බැඳු් රර විංචාව පිබඳබකව 

COPE රමිටුශේ පරීක්ෂණ රරද් ජ  COPE රමිටුශේ හිටුන සමහර 

මන්ත්රීවරුන් ඒ විංචාවට ස් බන්ධ වූ අයට call රරලා තිබුණා 

කියලා වාර්තා වුණු බව.  එශහම වුණා කියලා ශමොරක්ද වුශඩු? ඒ 

පාර්ලිශ් න්තු මන්ත්රීවරු ඉල්ලා අස්වුණා ද? රවුරුවේ ඉල්ලා 

අස්වුශඩු නැහැ. අලුතින් COPE රමිටුව පිහිටුවන ශතක් ඒ 

මන්ත්රීවරු COPE රමිටුශේ රටුතතු රළා. එම නිසා COPE 

රමිටුශේ ඒ රාජරාරි හරියට සද්ධ ශවනවා ද කියලා අපි 

ශරොශහොමද ශපන්වන්ශන්? ඒ ගැනේ ශමතැන ජ ර ්න රරන්න 

ශවනවා.  

COPE රමිටුවට සාමාජිරයන් ශතෝරා ගන්නශරොට 

පාර්ලිශ් න්තුව නිශයෝජනය රරන ශද් පාලන පක්ෂවල 

මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඒරට ගැලශපන විධියට තමයි සාමාජිරයන් 

පේ රරන්ශන්. මම හිතන විධියට ශ්  රමයේ ශවනස ් ශවන්න 

ෑනෑ. COPE රමිටුව පේ රරද් ජ අපි නීතියක් ශේන්න ෑනෑ  

විපක්ෂශයන් සයයට 41කුේ  ආඩුක් පක්ෂශයන් සයයට 41කුේ 

මන්ත්රීවරු පේ රරන්න ෑනෑ කියලා. ශමොරද  විශ ේෂශයන්ම අපි 

COPE රමිටුශවන් බලාශපොශරොේතු වන්ශන්  ආයතනයර 

ය් කිස අරමිරතාවක් ශවලා තිශබනවා න්  ඒර ශහබඳදරවු  

කිරීමයි.  

අශප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා පාර්ලිශ් න්තු සැස 

වාරයර ජ කිේවා මට මතරයි  COPE රමිටුවර මූලිර වගකීම 

තිශබන්ශන්  සName and shame" කියලා. සName and shame" 

කියන්ශන්  ය් කිස විධියරට වරදක් ශවලා තිශබනවා න්   ඒ 

වරද රරුන ුනද්ගලයා ශහෝ පිරිස පිබඳබකව ශහබඳදරවු කිරීමේ  ඒ 

අයට  ලේජාවක් ශගන ඒමේ තමයි COPE රමිටුශේ තිශබන 

වගකීම. මම හිතන්ශන්  සName and shame" රරන්නේ අශප් 

මන්ත්රීවරුන්ට ලේජා වයක් තිශබන්න ෑනෑ කියලයි. රන්ජන් 

රාමනායර මන්ත්රීතුමනි  සමහර ඇමතිවරුන්ශේ ූෂවරු එර එර 

ශටන්ඩර්වලින් හ් බ රරනවා න්   ඒ අයට ලේජා වයක් 

නැේන්   COPE රමිටුවක් තිබුණා කියලා ශේරුමක් නැහැ. ඒ 

වාශේම අශප් ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා ශ්  වාර්තාශේ ජ 

කියා තිශබනවා  COPE රමිටුවට ය් කිස බලයක් තිශබන්න ෑනෑ 

කියලා. දැන් මිල්ශරෝ එශක් හිටුන මුණසිංහ කියලා ුනද්ගලයාව 

COPE රමිටුවට රැකවීමක් රරලා තිශබනවා. එතුමා COPE 

රමිටුවට එන්ශන් නැහැ. COPE රමිටුවට ශ්  විධිශේ බලයක් 

නැතිව රටුතතු රරනවා න්   ඒශරේ ශේරුමක් නැහැ.  

මම වි ්වාස රරනවා  COPE රමිටුශේ තවේ වැදගේ 

ශවනසක් රරන්න ෑනෑ කියලා. COPE රමිටුවට ුනද්ගලශයක් 

ශහෝ පිරිසක් රැකවන්න බලයක් තිබිය ුතතුයි. මම හිතන විධියට 

දැන් ශ් ශක් මූලිර ගැටලුවක් තිශබනවා. සාමානයශයන් 

පාර්ලිශ් න්තුශේ මෑතර ජ තිබිච්ච ආඩුක් දිහා බලන ශරොට වැඩිය 

මන්ත්රීවරු නැහැ; බහුතරයක් ඉන්ශන් ඇමතිවරු හැටියටයි. ඒ 

හින්දා මම වි ්වාස රරනවා  ශ් ශක් ය් කිස බලය ශවන් කිරීශ්  

රතිපේතියක් ඉදිරියට ශගනියන්න ෑනෑ කියලා. ඒ තමයි  

ඇමතිවරශයක් COPE රමිටුශේ සාමාජිරශයක් ශවන්න බැහැ 

කියන එර. එශහම වුශණොේ ශමොරක්ද ශවන්ශන්  ළබැඳියාශේ 

ගැටුමක් අනිවාර්ශයන්ම ඇති ශවනවා. මම රැබිනට් මඩුඩලශේ 

තවේ ඇමතිවරශයක් එක්ර රටුතතු රරනවා න්   ඒ 

ඇමතිතුමාශේ ක්රියාව පිබඳබකව COPE රමිටුශේ සාමාජිරශයක් 

හැටියට විමර් නයක් රරනවා න්   ඒර හරියට ශවන්ශන නැහැ  

ගරු රන්ජන් රාමනායර මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා අපි ශ්  වාශේ 

රතිපේතියක් ශේන්න අව යතාවක් තිශබනවා.  

එම COPE රමිටුවට විධායරශේ ඉන්න ෑනෑම ශරශනක්   

අගමැතිතුමා ද  රැබිනට් මඩුඩලශේ ඇමති ශරශනක් ද 

රැකවන්න බලයක් තිශබන්න ෑනෑ.  

පළමුවැනි බැඳු් රර විංචාව ශවන්න ඉස්ශසල්ලා අශප් ගරු 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා COPE රමිටුශේ සවාපති ශවලා 

හිටිශේ නැහැ. එතුමා COPE රමිටුශේ හිටියා න්   එතුමාට 

අගමැතිතුමාව රැකවලා අහන්න තිබුණා  සගරු රනිල් විරමසිංහ 

අගමැතිතුමනි  මහ බැිංකු අධිපතිවරයා විධියට අර්ජුන් 
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ඇශලෝසයස්ශේ මාමඩුඩි වන අර්ජුන මශහේන්ද්රන්ව පේ රශළොේ  

ශමතැන ළබැඳියාශේ ගැටුමක් නැද්ද; ශ්  පේ කිරීම ශහොකයි ද?ස 

කියලා. 01උ4 ශපබරවාරි 07වැනි දා පළමුවැනි බැඳු් රර විංචාව 

වුණාට පස්ශසේ   COPE රමිටුශේ සවාපති විධියට අලුතින් පේ 

වුණු ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාට අගමැතිතුමාව 

රැකවලා අහන්න තිබුණා  සදැන් අපි කියුන ශද් ශනොශවයි ශන් 

වුශඩු? ශමොරක්ද වුශඩු? ශමන්න  ශමච්චර ශලොකු විංචාවක් වුණා 

ශන්ස කියලා. එවැනි ක්රියාදාමයක් තිබුණා න්   ශමවැනි බැඳු් රර 

විංචාවක් ශදවැනි වතාවටේ සද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

අනිවාර්ශයන්ම ශමතැන ජ ඇමතිවරු වුණේ  අගමැති ශරශනක් 

වුණේ COPE රමිටුවට රැකවන්න බලයක් තිශබන්න ෑනෑ.  

විශ ේෂශයන්ම ඇශමරිරාශේ ශරොිංග්රස් එශක් subcommittee 

එරට ඇමති ශරශනක්ව රැකවන්න බලයක් තිශබන බව අපි 

දන්නවා.  

මම හිතනවා  ලිංරාශේ  COPE එරටේ ඒ වාශේ බලයක් 

ශදන්න අව යතාවක් තිශබනවා කියලා.  

 මම වි ්වාස රරනවා  ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති සවාපතිතුමා 

කියුන අන්දමටම   COPE එශක් අශනක්  ශරොටස්රරුවන් - 

stakeholders- ුනළුවන් තර්  ශ්  රමිටුවට ස් බන්ධ රරන්නට 

අව යතාවක් තිශබනවා කියලා.  

අපි ශමොරක්ද  ශ්   COPE එශරන් රරන්ශන්? රාජය ශද්ශපොළ 

අවවාවිතාවක් ශවලා තිශබනවාද නැද්ද කියලා ය් කිස 

නිරීක්ෂණයක් රරනවා න්   රාජය ශද්ශපොළවලට වගකීමක් 

තිශබන්ශන් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ඉන්න මන්ත්රීවරුන්ට විතරක් 

ශනොශවයි; ඒ ආයතනවල ශසේවරයන්ටේ වගකීමක් තිශබනවා. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි  ය් කිස විධියරට ඒ ආයතනවලින් යැශපන 

තවේ රවුරුන් ශහෝ සටිනවා න්  ඒ අයටේ වගකීමක් තිශබනවා. 

ඉතින් මම හිතනවා  අපි නිරීක්ෂණයක් රරනවා න්   ඒ 

ආයතනශේ පැවැේම පිබඳබකව සාරච්ඡාවක් රරනවා න්  

අනිවාර්යශයන්ම ඒ සයලුශදනාවම ස් බන්ධ රර ගැනීශ්  

අව යතාවක් තිශබනවා කියලා. මම හිතන විධියට ශ්  සකහා රළ 

ුතතු ශහොකම ශද් තමයි  සුනිල් හඳුන්ශනේති සවාපතිතුමා පැවසූ 

අන්දමටම  COPE රැස්වී්  live  telecast කිරීම. අපි ශ්  පිබඳබකව 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ජේ සාරච්ඡා රළා. ගරු රන්ජන් රාමනායර 

රාජය අමාතයතුමනි  live   telecast එරක් ශදනශරොට රඟපෑමක් 

රරන්නේ බැහැ. රඟපෑමක් රරලා රාට ශහෝ මඩ ගහලා 

ශද් පාලන වාසයක් ගන්න එර ශනොශවයි ශමතැන ජ රරන්නට 

ෑනෑ. අපි ශමතැන ජ සතය ගශේෂණයක් කිරීශ්  අව යතාවක් 

තිශබනවා. මම වි ්වාස රරනවා  අපි ශ්  ශවනස්ර්  රශළොේ 

අපට මීය ට වඩා ශහොක COPE එරක් හදා ගන්නට ුනළුවන් ශවයි 

කියලා. ඒ වාශේම අපට ලිංරාශේ ූෂෂණ ය් කිස විධියරට තුරන් 

රරන්නට අව යතාවක් තිශබනවා න්   ඒ සකහා රළ ුතතු මූලිරම 

ශද් තමයි ඒ ූෂෂණ ශචෝදනා තිශබන පිරිසට ඇති impunity එර 

නැති කිරීම. ඒ කියන්ශන් ඒ පිරිසට දඬුව්  ලබා ශනො ජම නැති 

රරන්නට ෑනෑ. එම නිසා අපි ශ්  නීති ශවනස් කිරීශ්  

අව යතාවක් තිශබනවා.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාට ශමම වාර්තාව ඉදිරිපේ 

කිරීම ගැන නැවතේ මාශේ සුබ පැතු්  එක් රරමින්  අපි එර 

එක්ශරනාට මඩ ගහන්ශන් නැතිව අපි සයලුශදනාම 

පාර්ලිශ් න්තුවක් හැටියට එරතුශවලා ශ්  ශවනස්ර්  සදු 

රශළොේ ය් කිස විධියරට ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශවන් ූෂෂණය තුරන් 

කිරීමට පියවරක් ගන්න ුනළුවන් ශවයි කියන රාරණය අවධාරණය 

රරමින් මශේ රාාව අවසන් රරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

[අ.වා.3.41] 
 

ගු ව්න්ා අලුවිහාප්ත ම හාා (කෘෂික්තම   වාරිම ා්තග ්හ 

ග්රාමීය ය ආ්තක ක ක ුතුර රාජය අම ාායුරම ා) 
(ைொண்புைிகு வசந்த அலுவிஹொபர -  கைத்ததொழில், 

நீர்ப்ெொசனம் ைற்றும் கிரொைியப்  தெொருளொதொர இரொஜொங்க 

அமைச்சர்) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture,  Irrigation and Rural Economic Affairs)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  COPE එශක් සාමාජිරශයකු 

ශලස එහි තුන්ශවනි සැසවාරශේ පළමුශවනි වාර්තාව පිබඳබකව 

අදහස් දැක්වීමට මා හට අවස්ාාවක් ලැබීම සතුටට රරුණක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  විපක්ෂය නිශයෝජනය රරන 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා 

COPE එශක්  සවාපති රයරයට පේ වුශඩු අපශේ ආයර්වාදය සහ 

එරඟතාව ඇතිවයි. අප එශසේ රශළේ රාජය ආයතනවල රටුතතු 

විධිමේව හා නිවැරදිව සදුශේදැයි යන්න පිබඳබකව COPE එර 

විසන් විධිමේව හා අපක්ෂපාතීව රරුණු විමසා බැලීම සදු විය ුතතු 

බව අපශේ රජශේ පරමාර්ාය වූ නිසායි. ඒ අුවව ශ්  දක්වා  

COPE එශක් රටුතතු ඉතාමේ විධිමේ ආරාරශයන් ශමශහයවා 

සතය හා නිවැරදි ශතොරතුරු පාර්ලිශ් න්තුවට වාර්තා කිරීමට 

රටුතතු කිරීම ස් බන්ධව මාශේ රෘතඥතාව එහි සවාපති ගරු 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමාට පළ රර සටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  අද විවාදයට ගන්නා ශමම 

වාර්තාවට රාජය ආයතන උ7ක් ඇතුළේ ශවනවා. ඒවායින් සමහර 

රාජය ආයතනවල සදු වී ඇති දුර්වලතා සහ අරමිරතා පිබඳබකව 

මම ශරටිශයන් සකහන් කිරීමට රැමැතියි.  

ශ්රී ලිංරා ගමනා ගමන මඩුඩලය. මම රාමශයන්ම ශ්රී ලිංරා 

ගමනා ගමන මඩුඩලය පිබඳබකව වාර්තා වූ රරුණු කිහිපයක් ගැන 

ශතොරතුරු ඉදිරිපේ රරනවා.   

අුවමත රාර්ය මඩුඩලය. 01උ7 වර්ෂශේ මාර්තු මාසය වන 

විටේ ගමනා ගමන මඩුඩලශේ අුවමත රාර්ය මඩුඩලය 

01 111ක් වූවේ  01උ4 වන විට 3) 111රට ආසන්න රාර්ය 

මඩුඩලයක් සටීම එම ආයතනශේ මූලය අර්බුදයරට රධානම 

ශහේතුව වී තිශබනවා.  

බස් රා අලුේවැඩියාව. සන්ධාන රජය විසන් ශවස්ශරෝ 

සමාගමට බස් රා උ13ක් අලුේවැඩියාව සකහා වාර  ජ ඇතේ  ශ්  

බස් රා උ13 තවමේ ආපසු ලැබී ශනොමැත. ශමය බරපතළ 

විංචාවක් ශමන්ම මඩුඩලයට සදු වූ වි ාල පාක්වක්.  

 අමතර ශරොටස් මිල ජ ගැනීම. 01උඋ - 01උ4 අතර රාල සීමාව 

තුළ රුපියල් මිලියන උ 411ර පමණ අමතර ශරොටස් ස්ටීල් 

ඉ් ශපක්ස් ආයතනශයන් මිල ජ ගැනීශ්  ජ පිබඳගේ රමශේදය 

අුවගමනය රර නැහැ. 

ශ්  සකහා රස් පාදන රමිටුශේ නිර්ශද්  ශහෝ අධයක්ෂ 

මඩුඩලශේ විධිමේ අුවමැතියද ලබා ශගන නැහැ. ශ්  

ස් බන්ධශයන් වැඩි දුර රරුණු විමසීශ්  ජ මඩුඩලශේ එවරට 

සටි සවාපති එ් .ඩී. බන්දුශසේන මහතා ශරෝප් රමිටුව ඉදිරිශේ 

රරා  රර ඇේශේ එවරට සටි ඇමතිතුමාශේ උපශදස් පරිදි ශමම 

මිල ජ ගැනී්  සදු රළ බවයි. ඇණවු්  රළ වාඩුඩ සයල්ලම 

ලැබුණු බවටේ  ඒවා ඩිශපෝවලට නිස පරිදි නිකුේ රළ බවටේ 

ලිඛිත සාක්ෂි ශරෝප් රමිටුවට ඉදිරිපේ වුශඩු නැහැ.  

දුුවශරොළ මිල ජ ගැනීම - 01උ1 වර්ෂශේ සට ුනද්ගලිර 

සමාගමකින් දුුවශරොළ මිල ජ ගැනීශ්  ජ රුපියල් මිලියන උ01ක් 

477 478 



පාර්ලිශ් න්තුව 

එම සමාගමට වැඩිුනර ශගවා ඇති බව හිටුන සවාපති  ෂී ශවල්ගම 

මහතා ශරෝප් රමිටුව ඉදිරිශේ පිබඳගේතා.  

ශනොමිලශේ ලැබුණු බස් රා - 01උ3- 01උ1 රාල සීමාව තුළ 

අශ ෝක් ශල්ලන්ඩ්  සමාගශමන් බස් රා 0 011ක් මිල ජ ගේ 

අවස්ාාශේ ශනොමිලශේ ලැබුණු බස් රා උ8ක් රළුතර රශද් ශේ 

පාසල්වලට පමණක් ශබදා හැර ඇති බවද ශරෝප් රමිටුවට 

අනාවරණය වී තිශබනවා. ශමම බස් රා උ8 රළුතර දිස්්රික්රශේ 

පාසල්වලට පමණක් ශබදා හැර තිබීම ඉතාමේ අසාධාරණ බව මා 

විශ ේෂශයන් සකහන් රරනවා.  

මතුගම නගරශේ පැවැති උේසවය - 01උ1 ජනවාරි 3උවැනි දින 

මතුගම නගරශේ පැවැති උේසවයක් සකහා රළුතර රාශද්ශිරශේ 

බස් රා 17ක් ගාස්තු අය කිරීමකින් ශතොරව ජනතාව රවාහනයට 

ශයදවීශමන් මඩුඩලයට සදුවී ඇති පාක්ව රුපියල් 791 111ක්. ශ්  

වාශේ වි ාල මුදලක් ශ්  බස් රා වාවිතා කිරීම තුබඳන් පාක් ලබා 

තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශමන්න ශ්  මුදල් ඒ 

අදාළ නිලධාරින්ශගන් අය රර ගැනීමටවේ ුනළුවන්රමක් නැහැ. 

ශ් වාට තමයි අපි නීති හදන්න ෑනෑ. පාර්ලිශ් න්තුවට පනේ 

ශරටු් පතක් ශගනැල්ලා  ඒ නීති හදලා ඒ වැරැදි රරුන 

නිලධාරින්ට දඬුව්  රරන්න ුනළුවන් වුශණොේ තමයි ශ්  ශරෝප් 

රමිටුශවන් අනාවරණය රරන හැම ූෂෂණයක්  අරමිරතාවක් 

ස් බන්ධශයන් අපට සාර්ාරව ඒ අයට විරුද්ධව පියවර ගන්න 

ුනළුවන් වන්ශන්. 

වී අශළවි මඩුඩලය - 01උ3 වර්ෂශේ අපනයනය සකහා සහල් 

බවට පේ කිරීමට වී ශමෝල් හිමියන්ට ලබා දුන් වී ශතොග සයල්ලම 

නිස පරිදි සහල් බවට පේ රර ලබා ශනො ජශමන් මඩුඩලයට සදු වී 

ඇති පාක්ව රුපියල් මිලියන උ13.)ක් ශවනවා. 01උ1 - 01උ4 මහ 

රන්නශේ සහ යල රන්නශේ කිශලෝවක් රුපියල් 14 බැගින් 

ශගොවීන්ශගන් මිල ජ ගන්නා ලද නාක් වී කිශලෝවක් රුපියල් 01 

බැගින් සේේව ආහාර සකහා විකිණීශමන් සදු වී ඇති අලාවය 

රුපියල් මිලියන 0 187.7කි. වි ාල පාක්වක් සද්ධශවලා තිශබනවා  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

රාජය ෂෂධ නිෂ්පාදන සිංස්ාාව - 0119 වර්ෂශේ සට 01උ1 

වර්ෂය දක්වා විධායර හා විධායර ශනොවන නිලධාරින්ට 

රළමනාරරණ ශසේවා ශදපාර්තශ් න්තුශේ අුවමැතිශයන් ශතොරව 

දිරි  ජමනා ව ශයන් රුපියල් මිලියන 14.4ක් ශගවා තිශබනවා. 

01උ1 අශගෝස්තු මාසශේ Gelatin Capsules මිල ජ ගැනීමට රුපියල් 

මිලියන 4.)ක් වැය රර ඇතේ  ඒවා නිස රමිතිශයන් ශනොවූ බව 

අනාවරණය වීශමන් පසුව අදාළ පාර් ්වයන්ශගන් අලාවය අය 

රර ගැනීමට සිංස්ාාව අසමේ වී තිශබනවා. 

ශ්රී ලිංරා ශටලිශරෝ  - උ 411ර පමණ ශසේවර අතිරික්තයක් 

තිබීශමන් ශටලිශරෝ  සමාගම උපයන ආදායශමන් සයයට 14ර 

ශසේවර වැටුප් හා රසාද  ජමනා ශගවීමට වැය වීම ශහේතුශවන් 

ශටලිශරෝ  සමාගම දැනටමේ මුහුණ  ජ සටින්ශන් වි ාල මූලය 

අර්බුදයරටය.  

 "මිල්ශරෝස සමාගම - ශපොශළොන්නරුව රර්මාන්ත  ාලාශේ 

සවිරරන ලද ශයෝගට් මිශ්ර කිරීශ්  යන්ය 01උඋ වර්ෂශේ ජ 

රුපියල් මිලියන උ11ක් වැය රර රස් පාදන උපශදස්වලට 

පටහැනිව මිල ජ ශගන ඇති අතර එම යන්ය ශ්  දක්වා වාවිතයට 

ශගන නැහැ. වටිනාරම රුපියල් මිලියන 41 ඉක්මවන ශමවැනි 

මිල ජ ගැනී්  විවෘත මිල ගණන් රැකවා අමාතයාිං ශේ රස් පාදන 

රමිටුව විසන් සදු රළ ුතතු නමුේ ශමම යන්ය මිල ජ ගැනීශ්  ජ 

එම ක්රියාපටිපාටිය අුවගමනය රර ශනොමැති බවද අනාවරණය 

වුණා. 01උ1 වර්ෂශේ දිගන හා අශේශවල රර්මාන්ත ාලා 

නවීරරණය සකහා  ජ තිබූ ශරොන්ාේ රාල සීමාව අවසන් වී 

තිබුණද  ගිවිසුශ්  ශරොන්ශද්සවලට අුවව රමාද ගාස්තු අය 

කිරීමකින් ශතොරව රකවා ශගන තිබුණු මුදල ස් පූර්ණශයන්ම 

නිදහස් රර තිශබනවා.  

2013 වර්ෂශේ සමාගම සතු නාරාශහේන්පිට රර්මාන්ත ාලාව 

බඩල්ගම ශවත ශගන යාශ්  ශරොන්ාේතුව Desmi Contracting 

Agenciesශවත රදානය රර ඇේශේ  අදාළ ඇගයී්  වාර්තාවට 

අුවව Bookard Food Furma Company ශවතට ශමම 

ශරොන්ාේතුව ලබා  ජම වඩාේ සුදුසු හා වාස සහගත බවට 

නිර්ශද්  රර තිබිය ජයි. 01උඋ වර්ෂයට සාශප්ක්ෂව 01උ0 වර්ෂශේ 

ශබදා හැරී්  පිරිවැය සයයට උ19ක් ඉහළ ශගොස් ඇතේ විකුණු්  

ආදායම ඉහළ ශගොස්  තිබුශඩු සයයට 0උ ක් පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  රුහුණු සිංවර්ධන බැිංකුශේ 

0118 වර්ෂශේ සට 01උඋ වර්ෂය දක්වා රාලසීමාව තුළ නිලධාරින් 

උඋ ශදශනක්  විසන් විංචා රර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන ).0ක් 

බව අනාවරණය වුණා. ඒ වාශේම 0113 වර්ෂශේ සසහන පියසස  

ණය ශයෝජනා රමය යටශේ මාසර ආදායම රුපියල් 01 111රට 

අක් ුනද්ගලයින්ට සයයට 9. 4ර සහන ශපොලියක් ය ටශේ ණය 

ලබා  ජම පිණිස මහා වාඩුඩාගාරය  ජ තිබූ රුපියල් මිලියන )7කින් 

රුපියල් මිලියන 0උ. 4ක් රාර්ය මඩුඩලශේ සාමාජිරයන් විසන්  

විංචා සහගත ශලස ණය ව ශයන් ලබා ශගන තිශබනවා. ඒ 

වාශේම ශසේවරයින් බකවා ශගන ඇේශේ රාජය රළමනාරරණ 

ශදපාර්තශ් න්තුව සහ  මහා වාඩුඩාගාරශේ අුවමතිශයන් ශතොරව 

අධයක්ෂ මඩුඩලශේ තීරණයක් මත පමණක් බව ද ශහබඳ වුණා. ඒ 

වාශේම ශහක් ටර් ශරොේබෑරක්ව ශගොවි පර්ශේෂණ හා ුනහුණු 

කිරීශ්  ආයතනය 01උ4 වර්ෂශේ ජ තාක්ෂණිර රමිටුව රතික්ශෂේප 

රරන ලද ආයතනයකින් රුපියල් මිලියන උ.7ක්  ශගවා පරිගණර 

උ7ක් මිල ජ ශගන තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මා ශමහි ජ සදහන් රශළේ ශමම 

ශරෝප් රමිටුශේ වාර්තාවට ඇතුළේ ආයතන උ7ක් අතරින් 

කිහිපයර සදු වී ඇති අරමිරතා හා ූෂෂණ පිබඳබකවයි. 

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්  ූෂෂණ ස් බන්ධව මම රලින් 

කිේව විධියට  ශරෝප් රමිටුශවන් අපි ශයෝජනාවක් ශහෝ 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රර පාර්ලිශ් න්තුවට පනතක්  ශගනැේ 

ස් මත රරශගන ශ්  නිලධාරින්ට දඬුව්  ලබා දිය ුතතු ශවනවා.  

වි ාල මුදලක්,  බිලියන ගණනක් ූෂෂණ හා අරමිරතාවලට 

වියද්  රරනවා. අපි ඒවාට  දඬුව්   දුන්ශන් නැේන්  තවදුරටේ 

ශ්   විධියට  පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ  සාරච්ඡා රළේ, නැවත විවාද 

රළේ  ශ් වාට කිසම පියවරක් ගැශනන්ශන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විගණරාධිපති 

ශදපාර්තශ් න්තුවට ස්තුතිය පළ රරන්නට ෑනෑ.  ශරෝප් රමිටුව 

විසන් සදු රරුව ලබන පරීක්ෂණවල ජ අදාළ විගණන වාර්තා  ලබා 

ශදමින් ඊට පූර්ණ සහශයෝගය ලබා  ශදන විගණරාධිපතිතුමා 

ඇතුළු එම ශදපාර්තශ් න්තුශේ සමස්ත රාර්ය මඩුඩලයටද ශ්  

අවස්ාාශේ ජ  මශේ රෘතඥතාව පළ රරනවා. ශමම වාර්තාවට 

අමතරව,  මීය ට ශපර ශමම ශරෝප් රමිටුව විසන් ඉදිරිපේ රළ 

වාර්තා මගින්ද රාජය ආයතනවල සදු වී ඇති  මහ පරිමාණ  ූෂෂණ 

අරමිරතා පිබඳබකව ශමම ගරු සවාවට රරුණු ඉදිරිපේ වී 

තිශබනවා. ශරශසේ නමුේ ශ්  දක්වා ශබොශහෝ දුරට  සදු වී  

ඇේශේ එකී වාර්තා ශමම ගරු සවාවට ඉදිරිපේ වීම පමණක් බව  

මා රනගාටුශවන්  වුවද සකහන් රළ ුතතු   ශවනවා. එම වාර්තා 

මගින්  ශමම  ගරු සවාවට  ශතොරතුරු ඉදිරිපේ වූ සමහර මහා 

පරිමාණශේ ූෂෂණ හා විංචා පිබඳබකව ශ්  දක්වා කිසදු 

ක්රියමාර්ගයක් ශගන නැහැ.  සමහර දුෂණ හා අරමිරතා පිබඳබක 

479 480 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාශර්  මහතා] 
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පරීක්ෂණ රටුතතු  ආර් ව රර ඇතේ  ඒවා ද සදු වන්ශන් ඉතාම 

මන්දගාමීය  ආරාරශයනි.  

මුලය විනයක් ශනොමැති වීම ගැනේ කියන්නට  ෑනෑ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රිතුමනි, ශබශහොම රාජය ආයතනවල මහා 

පරිමාණ   විංචා හා  දුෂණ සදු වීමට රධාන ශහේතුව   මූලය විනයක් 
ශනොමැති වීම බව මා විශ ේෂශයන් සකහන් රරන්නට රැමතියි. 

ශ් වාට වගකිව ුතතු වන්ශන් අදාළ අමාතයවරයා පමණක් 

ශනොශේ.   සමහර අමාතයවරුන්ශේ අතශරොළු බවට පේ වී, ඔවුන් 
සතුටු කිරීම සකහා  එම අමාතයවරුන්ශගන් ලැශබන සයලු 

නිශයෝග හා ශයෝජනා පිබඳබකව ආයතන ශරගුලාස හා මුදල් 
ශරගුලාස පිබඳබක කිසදු තැකීමක් ශනොමැතිව ක්රියාේමර රර ඇති  

අමාතයාිං  ශල්ර් වරුන්, රාජය  සිංස්ාා හා මඩුඩලවල 
සවාපතිවරුන්  හා අධයක්ෂ මඩුඩල සාමාජිරයන්ද ශමම 

තේේවයට  වගකිව ුතතු ශවනවා. රාජය ශද්පළ හා මහජන මුදල් 

ශ්  ආරාරශයන් විංචා කිරීම හා අවවාවිත  කිරීම ස් බන්ධශයන්  
වගකිව ුතතු සයලු ුනද්ගලයන්ට එ ශරහිව  තරාතිර්  ශනොබලා 

නීතිමය කියාමාර්ග   ගැනීම දැනට වඩා ශබශහවින්   රඩින්  
වියුතතු බව ම ු ා විශ ේෂශයන් අවධානය  කිරීමට රැමතියි. එශසේ 

සදු ශනොවී ශරෝප්  රමිටුශේ  සවාපති ගරු සුනිල්  හඳුන්ශනේති 
මැතිතුමා රමුඛ්  අප සයලු     ශදනා රැස්වී රාලය හා ශ්රමය වැය 

රරමින් අදාළ නිලධාරි රැකවා රරුණු විමසීශමන් පසු  ඉදිරිපේ 

රරන ශමම වාර්තා  අව ය ක්රියාමාර්ග නිස පරිදි ගැනීශමන් 
ශතොරව පාර්ලිශ් න්තුවට  ඉදිරිපේ රර හමස ් ශපට්ටියට  ශයොමු 

වන්ශන්  න්    ශරෝප් රමිටුව රැස්වීශ්   කිසම රශයෝජනයක් 
ශනොමැති බව රනගාටුශවන් වුවේ සකහන් රළ ුතතු ශවනවා. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය ආයතනවල සදුවන  
ශමවැනි මහා පරිමාණ  ූෂෂණ හා විංචා වළක්වා ගැනීමට ඇති 

එරම හා ශහොකම විසඳුම ඒවාට වගකිව ුතතු සයලු  ුනද්ගලයන්ට 

එශරහිව රඩිනමින් නීතිය තදින් ක්රියාේමර කිරීමයි. ශරෝප් 
රමිටුශේ ජ අනාවරණ වී ඇති පරිදි යහපාලන රජය බිහි වීශමන්  

පසුවේ සමහර රාජය ආයතනවල සදු වී ඇති අරමිරතා  
ස් බන්ධශයන්ද නිස ක්රියාමාර්ග ගැනීම අතයව ය බව කිසම 

පැකිලීමකින් ශතොරව මා රරා  කිරීමට රැමතියි. එය එශසේ සදු  
ශනොවන තාක් රල් ශ්  දුෂණ විංචා හා අරමිරතා රාජය 

ආයතනවල  තවදුරටේ පවතීවි. අවසානශේ  මහජන  මුදල් හා 

රාජය ශද්පළ අවවාවිතය, නාස්තිය, විංචාව හා ූෂෂණය 
වැළැක්වීමට නිස පියවර ගැනිමට අශපොශහොසේ වීම 

ස් බන්ධශයන් පක්ෂ විපක්ෂ  අප සයලු ශදනාට වේමන් සහ 
අනාගත පරුනශර්  ශදෝෂ දර් නයට හා  ාපයට ලක් වීමට 

අනිවාර්යශයන්ම සදු වන බව මා විශ ේෂශයන් සකහන් රර 
සටිනවා.   

ශසේවර අතිරික්ත  ඇති වීම පිබඳබකවේ කියන්න ෑනෑ. අුවමත 

රාර්ය මඩුඩලය පිබඳබක  කිසම තැකීමක් ශනොමැතිව ශසේවරයන් 
බකවා ගැනීම සමහර රාජය ආයතනවල පසුගිය ද ර කිහිපය  

තිස්ශසේම සදු වූ බව රහසක් ශනොශේ. ලිංරා ගමනා ගමන 
මඩුඩලය, ලිංරා දු් රිය ශදපාර්තශ් න්තුව, ශ්රීලන්රන්  ගුවන් 

සමාගම,  ශ්රී ලිංරා ශටලිශරෝ   ඊට උදාහරණ කිහිපයක් ශලස 
දක්වන්නට ුනළුවන්. ශමයට රධාන ශහේතුව ඒ ආයතන වාරව සටින   

ඇමතිවරු  එම ආයතනවල මූලයමය ස්ාාවරේවය සහ හැකියාව 

පිබඳබකව කිසම හැඟීමකින් ශතොරව තම හිතවතුන්ට, ඥාතීන්ට  හා 
තම පාක්ෂිරයන්ට රැකියා සපයන ආයතන බවට ඒවා පේ රර 

ගැනීමයි.  

මහා වාඩුඩාගාරශේ සහ රළමනාරරණ ශසේවා 

ශදපාර්තශ් න්තුශේ විධිමේ අුවමැතියකින් ශතොරව    ශබොශහෝ රාජය 
ආයතන විවිධ තනතුරු සකහා අතිවි ාල සිංඛ්යාවක් බකවා ගැනීම, 

එම ආයතනවල බික වැටීමට එක් රධාන ශහේතුවක් වී ඇති බව 

රහසක් ශනොශේ.  

ශමශසේ විධිමේ අුවමැතියකින් ශතොරව ආයතන ශරගුලාස හා 

මූලය ශරගුලාස උල්ලිං නය රරමින්, වගකී්  විරහිතව 

ශසේවරයන් වි ාල රමාණයක් බකවා ගැනීම, මහා පරිමාණ 

ශරොන්ාේ රද ු ානය කිරීම, මහජන මුදල් හා රාජය ස් පේ වැය 

කිරීම ආ ජ විෂමාචාර සහ අරමිරතා ස් බන්ධශයන් ඒ ඒ 

අවස්ාාවල ජ අදාළ අමාතයාිං  ශල්ර් වරුන්ට හා ආයතන 

රධානීන්ට විරුද්ධව විධිමේ විනය ක්රියාමාර්ගයක් ශගන තිබුශඩු 

න් , රාජය ශසේවය තුළ ශද් පාලන බලපෑ්  මත ශහෝ ශමවැනි 

ූෂෂණ, විංචා සහ අරමිරතා සදු වීම වළක්වා පිරිසදු රාජය 

ශසේවයක් ස්ාාපිත කිරීමට ඉඩ රස්ාාව තිබුණු බව අප 

සයලුශදනාම පිබඳගත ුතතු ශවනවා.  

දැනට ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  රුපියල් මිලියනයරට වැඩි 

මාසර වැටුපක් ලබන නිලධාරින් උ91ක් සටින බව ශරෝප් 

රමිටුශේ ජ ශහබඳ වුණා. ශමය අදහාගත ශනොහැකි තේේවයක් 

ශනොශේද? ශමවන් තේේවයක් යටශේ ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම 

ලාව ලබන තේේවයරට ශගන ඒම සහිනයක් පමණක් ශනොශේද? 

ශ්  තේේවය යටශේ මහා වාඩුඩාගාරශයන් සදුවී ඇේශේ 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම තවදුරටේ පවේවා ශගන යෑම සකහා 

වාර්ෂිරව රුපියල් බිලියන ගණනින් මහජන මුදල් නිදහස් 

කිරීමටයි.  

අුවමත ශසේවර සිංඛ්යාව ඉක්මවා ශසේවරයන් 

ශදොශළොස්දහසක් පමණ බකවා ගැනීම ශහේතුශවන් ශ්රී ලිංරා 

ගමනාගමන මඩුඩලයේ ශ්  වන විට වි ාල මූලය අර්බුදයරට 

මුහුණ පා සටිනවා.  ශ්  අන්දමින් සුදු අලින් බවට පේවූ රාජය 

ආයතන වි ාල රමාණයක් තිශබන බව රහසක් ශනොශවයි. ශමම 

මූලය අර්බුදශයන් ශ්  ආයතන මුදවාශගන ශද්යය ආර්ිකරය නඟා 

සටුවීමට න් , මින් ඉදිරියට ශහෝ දැඩි මූලය විනයක් රජය විසන් 

අුවගමනය කිරීශ්  වැදගේරම පක්ෂ විපක්ෂ අප සයලුශදනා 

ශහොඳින් වටහාගත ුතතු බව මා ශ්  අවස්ාාේ ජ විශ ේෂශයන් 

අවධාරණය රර සටීමට රැමතියි.  

මහ බැිංකු බැඳු් රර සද්ධිය පිබඳබකව මා ශරටිශයන් සකහන් 

රර සටීමට රැමතියි. ශරෝප් රමිටුව හා විගණරාධිපති 

ශදපාර්තශ් න්තුව විසන් ඉදිරිපේ රරන ලද වාර්තා මත, ශ්  

ස් බන්ධශයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසන් ජනාධිපති පරීක්ෂණ 

ශරොමිසමක් පේ රළා. අශප් රජශේ පූර්ණ සහශයෝගය එම 

රමිසමට ලබා දුන්නා. ගරු අග්රාමාතය රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමා 

කිසදු පැකිලීමකින් ශතොරව එම ශරොමිසම ඉදිරියට ශගොස් සාක්ෂි 

ලබා දුන්නා. දැනට ශ්  ස් බන්ධව ගරු අධිරරණශේ විවාග වන 

නක්ශේ ජ එයට වගකිව ුතතු ුනද්ගලයන්ට නිස දඬුව්  ලබා  ජම 

ස් බන්ධශයන් මාද එර ශහළාම එරඟ ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශරශසේ ශවතේ පසුගිය 

සන්ධාන රජය පැවැති අවධිශේ, එන්  0118 සට 01උ1 දක්වා  ජර්  

රාල සීමාවක් තුළ ජ වාඩුඩාගාර බැඳු් රර නිකුේ කිරීශ්  ජ 

අරමිරතා  සදුවී ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපේ වී ඇති නිසා ඒ 

පිබඳබකවේ පරීක්ෂණ සදු රළ ුතතු බවට ජනාධිපති ශරොමිෂන් සවා 

වාර්තාශේ පැහැදිලිව සකහන් රර තිශබනවා. ශ්  ස් බන්ධශයන් 

වේමන් රජයට ශචෝදනා එල්ල රරන විපක්ෂශේ ඒරාබද්ධ 

රඩුඩායමට ශරොමිෂන් වාර්තාශේ එම ශේද ශනොශපනීම ුනදුමයට 

සහ හාසයයට රාරණයක්. එම නිසා ජනාධිපති ශරොමිෂන් සවා 

වාර්තාශේ ඉිංග්රීස පිටපශේ පිටු අිංර 9උ4 සහ 9උ7 ශහොඳින් කියවා 

බලන ශලස ඒරාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්රී රඩුඩායමට මා ඉතා 

රාරුණිරව ශයෝජනා රර සටින්නට රැමතියි.  

අර්ජුන් මශහේන්ද්රන් මහතා ශ්රී ලිංරාවට ශගන්වා ශනොගැනීම 

ස් බන්ධව ඒරාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්රී රඩුඩායම දිගින් දිගටම 

මාධය මඟින් ගරු රනිල් විරමසිංහ මැතිතුමා රමුඛ් අපශේ රජයට 

481 482 



පාර්ලිශ් න්තුව 

ශචෝදනා එල්ල රරනවා. අදේ ශ්  සවාශේ ඒ ස් බන්ධව රරා  

වුණා.  

සන්ධාන රජය පැවැති අවධිශේ රුසයාශේ තානාපති ව ශයන් 

ශසේවය රරමින් සටිය ජ, තානාපති රාර්යාලය සකහා 

ශගොඩනැඟිල්ලක් මිල ජ ගැනීශ්  ක්රියාවලිශේ ජ ඇශමරිරාුව 

ශඩොලර් 341,000ක් විංචා රළ බවට ශචෝදනා එල්ල වී රුසයාශේ 

තානාපති ශසේවශයන් ඉවේ රළ උදයිංග වීරතුිංග මහතා ශ්  වන 

ශතක් ගරු අධිරරණය ඉදිරිශේ ශපනී සටීම මඟ හරිමින් විශද්  

රටවල සැඟ වී සටීම ගැන ඒරාබද්ධ විපක්ෂශේ මන්ත්රී රඩුඩායම 

එරම වචනයක් ශහෝ මාධය සාරච්ඡාවල ජ රරා  රරන්ශන් නැත. 

ඒ අය රාා රරන්ශන් අර්ජුන මශහේන්ද්රන් ගැන පමණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම නිසා විශේචනය කිරීශ්  ජ 

 ශහෝ ශචෝදනා එල්ල කිරීශ්  ජ සාධාරණ  හා අපක්ෂපාත වන ශලස 

මා ඒරාබද්ධ විපක්ෂශේ මන්ත්රී රඩුඩායමට රාරුණිරව 

ශයෝජනා රර සටිනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්රීලිංරන් ගුවන් සමාගම 

ස් බන්ධශයන් විගණරාධිපති වාර්තාව පිබඳබකව මා ඔබතුමාව 

දැුවවේ රරන්න රැමතියි. COPE රමිටුශේ ඉල්ලීම පරිදි 

ශ්රීලිංරන් ගුවන්  සමාගශ්  ශසේවා ඇණිය රතිස්ාාපනය කිරීම 

ස් බන්ධශයන් විගණරාධිපතිතුමා විසන් ඉදිරිපේ රර ඇති 

වාර්තාව පිබඳබක මා රරුණු කිහිපයක් සකහන් කිරීමට රැමතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම විගණන වාර්තාව අුවව ගුවන් 

යානා රල්බදු ගිවිසුම අවලිංගු කිරීම සකහා ශගවූ රුපියල්  මිලියන 

14,363ර මුදල ද ඇතුළුව ගුවන් සමාගශ්  01උ)-01උ7 දක්වා 

වර්ෂශේ මුළු වියදම රුපියල් මිලියන උ)8,000ක් යුවශවන් එම 

විගණන වාර්තාශේ සකහන් ශවලා තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, එම වර්ෂශේ ශුද්ධ ආදායම රුපියල් මිලියන 

139,000ක් ශවනවා.  ශ්  අුවව ශමම රාලසීමාව තුළ  ශුද්ධ පාක්ව 

රුපියල් මිලියන 08,930ක් ශවනවා. පසුගිය සන්ධාන රජය විසන් 

01උ3 වර්ෂශේ  ජ ගුවන් යානා අේපේ රර  ගැනීශ්   ජ රජශේ 

රමස් පාදන මාර්ශගෝපශද් නය අුවගමනය රර ශනොමැති බවද 

විගණන වාර්තාශේ පිටු අිංර 91හි සකහන් ශවනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉදිරිශේ  ජ ශ්රීලිංරන් ගුවන්ශසේවශේ ය්  

රළමනාරාරිේවයක් ඇති රර ගන්න අපට ශනොහැකි වූශවොේ  

වි ාල පාක්වක් සදු ශවනවා. ඒ වාශේම ජාතිර සවිල් ගුවන් ශසේවා 

රතිපේතියක් සරස් කිරීම ගැනේ රාා රළ ුතතුයි. ශ්රී ලිංරාවට 

අදාළව සවිල් ගුවන් ශසේවා අමාතයතුමා විසන් සවිල් ගුවන් ශසේවා 

රතිපේතියක් සරස් කිරීම සහ ඒ අුවව ගුවන් යානා ඇණිය 

තීරණය කිරීශ්  අව යතාවද විගණන වා ර්තාශේ 94 වන පිටුශේ 

සකහන් රර තිශබනවා. එම නිසා ශ්  පිබඳබකව රඩින්  අවධානය 

ශයොමු රරන ශලස ගරු විෂයවාර අමාතයතුමාශගන් මා ඉල්ලා 

සටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවේ රරුණු ශදරක් 

තිශබනවා. එම රරුණු ශදර පිබඳබකවේ අවධානය ශයොමු 

රරන්නය කියලා  මම තමුන්නාන්ශසේට ඉදිරිපේ රර සටිනවා.   

ශමම විගණන වාර්තාශේ සකහන් සයලුම වැරදි සහ අරමිරතාවන් 

ස් බන්ධව විධිමේ පරීක්ෂණයක් පවේවා, තරාතිරම ශනොබලා 

ඒවාට වගකිවුතතු සයලු ශදනාට විරුද්ධව රඩිනමින් නීතිමය 

පියවර ගැනීම සුදුසු බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ, ගරු 

අග්රාමාතයතුමාශේ සහ විෂය වාර අමාතයතුමාශේ අවධානයට  මා 

ශයොමුරරනවා.  ශමවැනි අරමිරතා තවදුරටේ සදුවීම වැළැක්වීමට 

එවැනි ක්රියාමාර්ග ගැනීශ්  ඇති වැදගේරමද මා අවධාරණය 

කිරීමට රැමැතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එම නිසා ශ්  

රරුණු ගැන විශ ේෂ අවධානය ශයොමු රළ ුතතුව තිශබනවා. ඒ 

වාශේම  COPE රමිටුශේ සවාපතිතුමා සහ එම රමිටුශේ 

සාමාජිරයන් වි ාල රැපකිරීමක් රරනවා. එම ආයතනවල ූෂෂණ 

අරමිරතා ගැන ශසවීශ්   ජ හා  අදාළ නිලධාරින්ශගන් ර ්න 

කිරී් වල ජ,  ඒ ස් බන්ධව ශනොශයක් රරුණු ඉදිරිපේ රරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශ්  ූෂෂණ අරමිරතා රරන 

නිලධාරින්ට විරුද්ධව අපි පියවර ගේශතොේ, අපට අය වැය 

පරතරය පවා අක් රර ගන්න ුනළුවන්;  මුදල් ඉතිරි රර ගන්න 

ුනළුවන්.  ඉන්දියාශේ ශ්  ස් බන්ධව නීති ක්රියාේමර ශවනවා. ඒ 

වාශේම අශප් පාර්ලිශ් න්තුවටේ ඒ ස් බන්ධශයන්  නීති හදන්න 

ුනළුවන්.   අශප් පාර්ලිශ් න්තුශේේ ඒ ස් බන්ධව නීති හදලා, ශ්  

අයට දඬුව්  ශදන රමශේදයක් හදන්න කියලා ගරු 

රාානායරතුමාශගන් මා ඉල්ලා සටිනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි ගරු රාජය අමාතයතුමනි. මීය ළඟට, ගරු 

ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්රීතුමා.  

ඊට ශපර, මූලාසනය සකහා ගරු (වවදය  තුසතා විශේමාන්න 

මන්ත්රීතුමියශේ නම ශයෝජනා රරන ශලස මා ඉල්ලා සටිනවා.  

 

ගු (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த பஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "ගරු (වවදය  තුසතා 

විශේමාන්න මහේමිය දැන් මූලාසනය ගත ුතතුයසයි මා ශයෝජනා 

රරනවා. 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහේරත් ම හාා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 

විසින් ්ථක ර කරන ලදී. 
ஆபைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්, ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා මූලා්නපයන් ඉවත් 

වුපයන්, ගු (වවදය) ුරසිාා විපේම ාන්න ම හත්මිය මුලා්නාරූඪ 
විය. 

 

 அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ,  ைொண்புைிகு ( மவத்திய கலொநிதி)
(திருைதி) துஸிதொ விபஜைொன்ன அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

   
Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 

THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, රාා රරන්න. 

 
[අ.වා. 1.උ3] 
 

ගු ල්න්ා අලගියවන්න ම හාා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාව විසන් ආයතන උ7ක් පිබඳබකව පසුගිය පාර්ලිශ් න්තු 

483 484 

[ගරු වසන්ත අලුවිහාශර්  මහතා] 
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සැස වාරශේ  ජ රරන ලද පරීක්ෂා කිරී් වල  ජ ශසොයා ගේ 

ශතොරතුරු ස් බන්ධව  01උ9 ජනවාරි මස 01 වන දින 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රරුව ලැබූ වාර්තාව පිබඳබකව තමයි අද 

ශ්  සාරච්ඡාව පැවැේශවන්ශන්.  

2004 අවුරුද්ශද් ඉකලාම ශමම රාරර සවාශේ හිටුන 

සාමාජිරයකු විධියටේ  විවිධ ආයතන පිබඳබකව අධයයනය රරන  

පරීක්ෂා රරන අවස්ාාශේේ හිටුන සාමාජිරයකු විධියටේ  ඒ 

වාශේම මහජන නිශයෝජිතයකු විධියටේ අද මා ඉතාමේ සතුටු 

ශවනවා. ශ්  රශට් ශදශරෝටියක් ජනතාව අපිව පාර්ලිශ් න්තුවට 

එවන්ශන් ඇයිද කියලා ඇහුශවොේ  ඒ පිබඳබකව විවිධ අය විවිධ 

උේතර ලබා ශදයි.  අපට ඡන්දය  ජලා අපව පාර්ලිශ් න්තුවට 

යවන්ශන් ඇයි කියලා රශට් ජනතාවශගන් ඇහුශවොේ  ජනතාවේ 

විවිධ උේතර ලබා ශදයි. නමුේ  ශදශරෝටියක් ජනතාව ඡන්දය 

 ජලා අපව පාර්ලිශ් න්තුවට එවන්ශන් ඇයි කියලා අපි ඉතාමේ 

ශරටිශයන් කියනවා න්   ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව තුළ අපි 004ශදනාම 

ඒරරාශි ශවලා රශට් රතිපේති සහ නීති සරස් රරලා  අය වැය 

මඟින් ජනතාවශේ මුදල් අදාළ රටුතතු ශවුවශවන් ශවන් 

රරන්නේ   එශසේ ශවන් රරන ලද මුදල් හරි හැටි වියද්  රළාද 

කියා බලන්න තමයි ඔවුන් අපව පාර්ලිශ් න්තුවට එවන්ශන්. ඒ 

විධියට තමයි ජනතාව අපට ලබා ශදන වගකීම අපි ඉටු රළ ුතතු 

වන්ශන්. ඒ අුවව ශමම සවා ගර්වය තුළ ජ අපි විවිධ අණ පනේ  

රතිපේති ශගන එනවා. අණ පනේ ශවන්න ුනළුවන්  ආඩුක්රම 

වයවස්ාාව ශවන්න ුනළුවන්  ඒවා ශගශනනවා.  එය අශප් එර වග 

කීමක්; එර රටුතේතක්. ඒ වාශේම ලබන මාසශේ 4වැනිදා සට 

මාසයර රාලයක් අපි ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ විවාද රරලා  ඊළඟ 

මාස 9 ශවුවශවන් මුදල් ශවන් රර ගැනීශ්  රටුතේත රරන්න 

ෑනෑ. ඒර අපි පාර්ලිශ් න්තුව තුළ රරන රටුතේතක්. අපි 

004ශදනා විසන්ම තමයි ශ්  සවා ගර්වය තුළ ජ ඒ වගකී්  ඉටු 

රරන්ශන්. ඒ වාශේම අපි අය වැය මඟින් ශවන් රරුව ලබන මුදල් 

නිස පරිදි වියද්  කිරීශ්  රටුතේත ඉටු කිරීම සකහා සිංස්ාාපිත 

මඩුඩල 107ක් තිශබනවා. එතශරොට  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාවටේ වගකීමේ තිශබනවා. අපි පාර්ලිශ් න්තුව තුබඳන් 

ලබා ශදන මුදල්  බදු ශරොන්ශද්ස හා බදු නීතිවලට අුවව  ඒ 

වාශේම එම ආයතන 107 පවතින නීතිය අුවව වියද්  රළාද  

නැද්ද කියා සෑම අවුරුද්දරටම අදාළ වාර්තාව විගණරාධිපතිවරයා 

විසන් ඊට පසු අවුරුද්ශද් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රරනවා. 

විගණරාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිපේ රරුව ලබන එම වාර්තාව 

පිබඳබකව අධයයනය කිරීම සකහා මන්ත්රීවරු 004ශදනාම 

නිශයෝජනය රරමින් ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට 

මන්ත්රීවරුන් උ)ශදශනක් ශතෝරා පේ රරශගන තිශබනවා. 

අනතුරුව මහජන නිශයෝජිතයන් විධියට; ජනතාවශේ 

නිශයෝජිතයන් විධියට එම මන්ත්රීවරුන් උ)ශදනා සවාපතිතුමාශේ 

රධානේවශයන් රැස් වී විගණරාධිපතිවරයා සහ අදාළ නිලධාරින් 

රැකවා  විගණරාධිපතිවරයා විසන් ඉදිරිපේ රරුව ලබන වාර්තා 

පිබඳබකව ශසොයා බලා නැවතේ පාර්ලිශ් න්තුවට වාර්තාවක් 

ඉදිරිපේ රළ ුතතුව තිශබනවා. අපට තිශබන රධාන වගකී්  

තුශනන් එරක් තමයි ශ්  වගකීම. අපි එම වගකීම ඉටු රරන්ශන් 

ශ්  සවා ගර්වය තුළ ජ ශනොවීම තමයි එරම ශවනස. 

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේම රාරර සවා රාමරයර ජ තමයි  සයලුම 

ශද් පාලන පක්ෂ නිශයෝජනය රරන මන්ත්රීවරු රැස්ශවලා ශ්  

රාර්යය රරන්ශන්. එහි ජ විගණරාධිපතිවරයා ඉදිරිපේ රරන 

රරුණුේ  නිලධාරින්ශේ රරුණුේ විමර් නය රර 

විගණරාධිපතිවරයාශගන් ශහබඳ වූ රරුණු ස් බන්ධශයන් 

පාර්ලිශ් න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රළ ුතතුව තිශබනවා. 

ආයතන උ7රට අදාළ වාර්තාව තමයි ශ්  ඉදිරිපේ වී තිශබන්ශන්. 

ශ්  තීන්දු තීරණ පිබඳබකව ය්  පසුවිපරමක්  ය්  ශසොයා බැලීමක් 

සද්ධ රශළේ නැේන්  ශ් වා වාර්තාවලට පමණක් සීමා ශවනවාය 

කියන රාරණය පාර්ලිශ් න්තු ඉතිහාසශේ රාම වතාවට ශ්  සවා 

ගර්වශේ ජ සාරච්ඡා වුණා. දැන් නව ස්ාාවර නිශයෝග අුවව  ශ්  

ආයතන උ7 ස් බන්ධශයන් ශ්  වාර්තාශේ තිශබන රරුණු 

පිබඳබකව මාස ශදරක් ඇතුළත නැවත පාර්ලිශ් න්තුවට පිබඳතුරු 

ලබා ජශ්  වගකීම ශ්  ආයතනවලට අදාළ විෂය වාර 

අමාතයවරුන්ට පැවශරනවා. රලින් එශහම තිබුශඩු නැහැ. නව 

ස්ාාවර නිශයෝග අුවව තමයි ඒ රවණතාව ඇති ශවලා 

තිශබන්ශන්. විගණරාධිපතිවරයා පාර්ලිශ් න්තුවට වාර්තා 

එවීමේ  ඒවා ගබඩා රර තැබීමේ පමණයි රලින් සදුවුශඩු. නමුේ 

දැන් නව ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති සුනිල් 

හඳුන්ශනේති මැතිතුමා ඒ සයලුම පක්ෂ නිශයෝජනය රරන 

සාමාජිරයන් සමඟ එරතු ශවලා  ශපරට වඩා ආයතන ගණනාවක් 

ශ්  රාරර සවාවට රැකවලා ඒ වගකීම හරි හැටි ක්රියාේමර 

රරන බව මම ඉතාම සතුටින් සකහන් රරන්න ෑනෑ.  

ශ් ර ශලශහස පහසු රටුතේතක් ශනොශවයි. ශ්  රාරර 

සවාශේ ශල්ර් තුමිය ඇතුළු රාර්ය මඩුඩලය  ඒ වාශේම  

පාර්ලිශ් න්තුශේ  සයලුශදනාශේ සහශයෝගය  දායරේවය මත 

සහ විගණරාධිපතිතුමා ඇතුළු ඒ රාර්ය මඩුඩලශේ සහශයෝගය  

දායරේවය මත තමයි ශ්  ක්රියාවලිය සද්ධ ශවන්ශන්. එම නිසා 

විශ ේෂශයන්ම අද ශ්  වාර්තාව එක් පැේතකින්  වාර්තාගත ශවන 

එරක් බවට පේ ශවනවා. ශමොරද  පාර්ලිශ් න්තු ඉතිහාසශේ 

රාම වතාවට තමයි  ශ්  ඉදිරිපේ රර ඇති වාර්තාශේ සකහන් 

රරුණුවලට විෂයය වාර අමාතයවරයා නව ස්ාාවර නිශයෝග 

අුවව මාස ශදරක් ඇතුළත පිබඳතුරු ලබා ජශ්  ක්රියාවලිය ආර් ව 

වන්ශන්. මූලය විනය  මූලය වගකීම  ක්තිමේ කිරීම සකහා තැබූ 

තවේ වි ාල පියවරක් ශලසයි ශපෞද්ගලිරව මා එය දකින්ශන්.  

මීය ට ශපර  මම ආඩුක් පක්ෂය නිශයෝජනය රරමින් රජශේ 

ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපතිවරයා ශලස රටුතතු රළා. 

වර්තමානශේ ජ මම විපක්ෂය නිශයෝජනය රරනවා. අද ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවේ  රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර 

සවාවේ යන ශදශරහිම සවාපති රයර  විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් 

විසන් නිශයෝජනය කිරීම පාර්ලිශ් න්තු රමය  ක්තිමේ කිරීම 

සකහා තැබූ තවේ එක් පියවරක් විධියටයි මා දකින්ශන්. අපි ශහොක 

ශදයට ශහොකයි කියන්න ෑනෑ.  ඒ තීරණය පිබඳබකව ආඩුක් 

පක්ෂයට අශප් රසාදය පළ රරනවා. ශමොරද  රාරර සවාවල 

බහුතරය තිශබන්ශන් ආඩුක් පක්ෂයටයි. අව ය න්  ආඩුක් 

පක්ෂයට ුනළුවන්  ෑනෑ ශරශනකු සවාපති රයරය සකහා පේ රර 

ගන්න. ඒර අපි පිබඳගන්න ෑනෑ. එවැනි හැකියාවක් තිබිය ජේ  

විශ ේෂශයන්ම විපක්ෂය නිශයෝජනය රරන මන්ත්රීවරුන්ට ශ්  

රාරර සවා ශදශරහි සවාපති රයර ලබා ජමට තීන්දු තීරණ ගැනීම 

ඉතාම උි ත රාරණයක්. ශ්  රාරර සවා ශදර ඉටු රරන්ශන් 

දැවැන්ත රාර්ය වාරයක්. වි ාල වගකීමක්ය කියන රාරණයේ 

අපි අවශබෝධ රර ගන්න ෑනෑ.  

නමුේ  ශ්  සදුරරුව ලබන ක්රියාවලිය සහ රටුතතු පිබඳබකව 

සෑම පාර් ්වයක් තුළම තිශබන්ශන් අක් සැලකිල්ලක්. 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ස් මත රරන අය වැය පිබඳබකව අපි වි ාල 

උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒරේ අපි ඉටු රළ ුතතු රාර්යයක්. අපි 

නීති රීති හදනවා. ඒ සකහාේ දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා.  නමුේ  

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේේ  රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාශේේ ක්රියාවලිය පිබඳබකව රශට් ජනතාව තුළේ  

පාර්ලිශ් න්තුශේේ තිශබන්ශන් අක් අවධානයක්. ශමතැන ජ මම 

සපාර්ලිශ් න්තුශේස කිේශේ  සඅපි 004ශදනාශේස කියන එරයි. අද 

ශ්  විවාදයට ඒ අයශේ සහවාගිේවය දිහා බැලුවේ ඒ රාරණය 

ඉතා ශහොඳින් අවශබෝධ ශවනවා. ශබොශහෝශදනකු ශමය දකින්ශන්  

සශ් ර වැදගේ රරුණක් ශනොශවයි   ශ් ර අපි ඉටු රළ ුතතු 

වගකීමක් ශනොශවයිස කියන මට්ටමිුවයි. නමුේ ජනතාව අපි 

පාර්ලිශ් න්තුවට එවන්ශන් රරුණු තුනක් ඉටු කිරීම 

ශවුවශවුවයි. ඒ රරුණු තුශනන් රධානතම රරුණක් තමයි  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

පාර්ලිශ් න්තුව මඟින් ශවන් රරුව ලැබූ මුදල් හරිහැටි ඒ 

ආයතනවලින් වියද්  රර තිශබනවාද කියන එර පිබඳබකව ශසොයා 

බැලීම. ඒර රධානම අභිශයෝගයක්  වගකීමක් බව අපි අවශබෝධ 

රර ගන්න ෑනෑ.  එම නිසා අපි සයලුශදනා ශ්  ක්රියාවලිය  වැඩ 

පිබඳශවළ සකහා සහශයෝගය  දායරේවය අනිවාර්ශයන්ම ලබා දිය 

ුතතුව තිශබනවා.   

විශ ේෂශයන් අද අපි සතුටු ශවනවා  රාජය ආයතන ශ්  රාරර 

සවා ශදර ශපරට වඩා ය් කිස සුබවා ජ තේේවයකින් දැකීම 

පිබඳබකව. ශ්  රාරර සවා විසන් ලබා ශදන තීන්දු   නිශයෝග 

ශපරට වඩා ක්රියාේමර වීමක් අද අපි දකිනවා.  ඒ ක්රියාේමර වීම 

අපි දකින්ශන් ශ්  රාරර සවාවල තිශබන ක්රියාරාරිේවය වැඩි 

වුණු නිසායි; පසුවිපර්  කිරීම වැඩි වුණු නිසායි; ශසොයා බැලීම වැඩි 

වුණු නිසායි. ඉතිහාසශේ සමහර අවුරුදුවල ශපොදු වයාපාර පිබඳබක 

රාරර සවාවට  රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාවට එරම 

ආයතනයක්වේ රැකවා නැහැ. නමුේ  වර්තමානශේ ජ ශ්  රාරර 

සවා ශදරටම රැකවිය ුතතු ආයතනවලින් අවම තරමින් ශහෝ 

අඩරට ආසන්න රමාණයක්වේ සෑම අවුරුද්දරම රැකවුණා. 

සමහර රධාන ආයතන අවුරුද්දරට තුන් හතර වතාවක් රැකවා 

තිශබනවා. රාරර සවාවලින් ශපරට වඩා ශ්  ආයතන 

ස් බන්ධශයන් සෘජු අධීක්ෂණයක්  ශසොයා බැලීමක්  

ස් බන්ධතාවක්  පසුවිපරමක් සදු ශරශරන නිසා  ශ්  රාරර සවා 

ශදර මඟින් ඉටු රළ ුතතු රටුතතු වඩා ලලදායී මට්ටමරට ශගන 

ඒමට  අපට ුනළුවන්රම ලැබී තිශබනවා.   

සෑම ශද් පාලන පක්ෂයක්ම නිශයෝජනය රරන අය ශ්  

රාරර සවාවල ඉන්නවා. රාරර සවාශේ සිංුතතිය ඒරයි. කුමන 

ශද් පාලන පක්ෂය නිශයෝජනය රළේ  ශ්  රාරර සවාවල 

වගකීම සැබෑ ශලස ශේරු්  අරශගන  ඒ සෑම පක්ෂයරම 

මන්ත්රීවරු තමන්ශේ වගකීම ඒ රාරර සවාව තුළ ඉටු රරනවාය 

කියන එර ඒ අයට රරන ශගෞරවයක් විධියට අපි සකහන් රරන්න 

ෑනෑ.  අපි විවිධ ශද් පාලන මතිමතාන්තර දරනවා.  

ශ්  රාරර සවාවල -විශ ේෂශයන්ම රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාශේේ  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේේ- වගකීම 

ශද් පාලනමය ව ශයන් බලා ඉටු රරන්නට ශමොනම 

ආරාරයරටවේ අපට ුනළුවන්රමක් නැහැ. එශසේ රළ ුතතු වන්ශන් 

නැහැ. එම නිසා ශ්  සයලුම සාමාජිර මන්ත්රීවරුන් සැබෑ ශලස ඒ 

වගකීම මනාව අවශබෝධ රරශගන රටුතතු කිරීම ශරශරහිේ 

විශ ේෂශයන්ම අපි අවධානය ශයොමු රළ ුතතුව තිශබනවා.  

අද විතරක් ශනොව ශ්  සෑම ුතගයරම ශබොශහෝ අමාතයාිං වල 

විගණන අිං ය පිබඳබකව  ගිණු්  අිං ය පිබඳබකව අදාළ විෂය වාර 

අමාතයවරුන් ශයොමු රරන අවධානය රමාණවේ නැහැ කියන 

එරයි මා ශපෞද්ගලිරව දකින්ශන්. ඒ වාශේම  සෑම 

අමාතයාිං යරම රගති සමාශලෝචන රැස්වී්  පවේවන බව අපි 

දන්නවා. විවිධ සාරච්ඡා තිශබනවා. ඒ අමාතයාිං වල  රැස්වී්  

පවේවා  එදිශනදා සදුශවන රටුතතු පිබඳබකව පමණයි වැඩි 

අමාතයවරු පිරිසක් සාරච්ඡා රරන්න රටුතතු රරන්ශන්. ඒර 

ඇේත. ශ්  පිබඳබකව රධාන ගණන්  ජශ්  නිලධාරියා  අමාතයාිං  

ශල්ර් ; ශ් වාට පිබඳතුරු ලබා දිය ුතේශේ අමාතයාිං  ශල්ර් . 

ඒර ඇේත. නමුේ  අපි ශ්  රාරර සවාවල ඉදිරිපේ වන රරුණු 

ශදස බැලුවාම  ශබොශහෝ ආයතනවල සැබෑ තේේවය වාශේම  

ශබොශහෝ ආයතනවල විෂය වාර අමාතයවරයාේ ශනොදන්නා 

රරුණු වි ාල රමාණයක් ශ්  රාරර සවාවල ජ අපට අනාවරණය 

රරගන්න ුනළුවන්රමක් ලැශබනවා. ඒර තමයි ඇේත තේේවය 

වන්ශන්. සෑම අමාතයාිං යක් ස් බන්ධශයන්ම විගණරාධිපති 

වරයා ඉදිරිපේ රරන රරුණු  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව 

ඉදිරිපේ රරුව ලබන රරුණු  ලබා ශදන නිශයෝගයන් සෑම 

අමාතයවරශයක්ම පරියලනය රළ ුතතු බවයි මම ශපෞද්ගලිරව 

දකින්ශන්. ඒ වාශේම  ශ් වා පිබඳබකව ශසොයා බැලිය ුතතුයි. 

වර්තමානශේ පාර්ලිශ් න්තුශේ ස්ාාවර නිශයෝග අුවව; ශ්  

සිංශ ෝධනය අුවව මාස ශදරක් ඇතුළත විෂය වාර අමාතයවරයා  

පාර්ලිශ් න්තුවට ඇවිල්ලා ශ්  වාර්තාවල සකහන් රරුණු 

පිබඳබකව පිබඳතුරු ලබා ජම අනිවාර්ය කිරීම තුබඳන්  සෑම 

අමාතයාිං යරම අමාතයවරුන් විගණනය පිබඳබකව තිශබන 

අවධානය වැඩිවීමට එය වි ාල පිටුවහලක් වන බව අපට 

අවශබෝධ ශවනවා. එය එශසේ විය ුතතුයි. විගණරාධිපති audit 

query එරක් යැේවාම  ඒර විගණන රමිටුශවන් අවසාන 

ශවනවා. අමාතයාිං ශේ නිලධාරිුවේ විවිධ ශහේතූන් නිසා ශ් වා 

පිබඳබකව විෂය වාර අමාතයවරු දැුවවේ රරන්ශන් නැහැ. ඒවා 

සාරච්ඡාවට ඉදිරිපේ රරන්ශන් නැහැ. එම නිසා ශ්  ක්රියාවලිය 

නිස පරිදි ඉටුවීමට න්   ශ්  අිං යන් පිබඳබකව දැනට වඩා වැඩි 

අවධානයක් විෂය වාර අමාතයවරුුවේ අනිවාර්යශයන්ම ශයොමු 

රළ ුතතුව තිශබනවා. ඒර සෑම අිං යකින්ම ශහොකයි.  

අපි දකින තව රධාන රරුණක් තමයි  ෑනෑම ආයතනයර ය්  

විංචාවක්  ය්  සද්ධියක් අවසාන ශවලා ඒ පිබඳබකව ප ්චාේ 

පරීක්ෂණ කිරීම තුබඳන් රටට ලැශබන රතිලලය ගැන ශරොශහේම 

අපට සෑහීමරට පේ ශවන්න ුනළුවන්රමක් නැහැ  ජනතාවට 

ලැශබන රතිලලය ගැන අපට සෑහීමරට පේ ශවන්න 

ුනළුවන්රමක් නැහැ. ය්  විංචාවක්  ශහොරරමක්  අරමිරතාවක් 

සදු වුණාට පසුව අපට ප ්චාේ පරීක්ෂණ රරන්න ුනළුවන්. අපි 

දැන් රරන්ශන්  ඒරයි. ශ්  ප ්චාේ පරීක්ෂණ ශබොශහෝවිට - 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි. 

 

ගු ල්න්ා අලගියවන්න ම හාා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ගරු මහින්ද අමරවීර 

මන්ත්රීතුමාශේ රාලශයන් විනාඩි 4ක් මට ශදන බව කිේවා. 

 
ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශහොකයි  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගු ල්න්ා අලගියවන්න ම හාා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

විශ ේෂශයන්ම ප ්චාේ පරීක්ෂණ කිරීම තුබඳන් අපි 

බලාශපොශරොේතු වන අරමුණු අනිවාර්යශයන්ම අපට ඉටු 

රරගන්න ුනළුවන්රමක් නැහැ. ශ්  ආයතනවල සදු ශවන 

අරමිරතා  ූෂෂණ හා විංචා එශසේ සදු ශනොවීමට වග බලා ගැනීමට 

අපට ුනළුවන්රමක් තිශබනවා න්   ජනතාවට රරන්න තිශබන 

උපරිම සාධාරණය ඒරයි කියා මා හිතනවා. ඒ තුබඳන් පමණයි 

සාධාරණය ඉටු රරන්න ුනළුවන්රමක් ලැශබන්ශන්. ශබොශහෝ 

ශේලාවට අපි එම ආයතන රාරර සවාවලට රැ කවන විට  

එක්ශරෝ එම නිලධාරින් විශ්රාම ගිහිල්ලා  නැේන්  විශද්  රටවල  

එශහම නැේන්  ඔවුන් ශවනේ තැන්වල වගකී්  ඉටු රරමින් 

සටින්ශන්. එමනිසා ශ් ර වි ාල ර ්නයක් බවට පේ ශවලා 

තිශබනවා. අපි ශ්  රාරර සවාවලින් වැඩි අවධානයක් ශ්  

ආයතන ශවත ශයොමු රර  ශ්  ආයතනවල සදුවන අක් පාක්ර්  

අවම රර ගැනීමට උේසාහ රරන්ශන්  ශමන්න ශ්  යාාර්ාය 

තුළයි.  

487 488 

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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ශමම රාරර සවාවට ය්  ආයතනයක් රැ ශකේවාම  එම 

රැකවීම තුබඳන්ම ඒ ආයතන ශබොශහෝ රටුතතු නිවැරදි රර 

ගන්නවා. ශ් ර තමයි අපට තිශබන අේදැකීම. ශ්  රාරර සවාවට 

අපි ය්  ආයතනයක් රැකවීමට  ඒ රැකවීශ්  ලිපිය යැේවාට පසුව 

සෑම ආයතනයක්ම ශබොශහෝ දෑ රරනවා. විගණන රමිටු රැස්වී්  

පවේවනවා  රගති සමාශලෝචන රැස්වී්  පවේවනවා  ලියකියවිලි 

හදනවා  විගණනය සකහා පිබඳතුරු යවනවා  පසුගිය රැස්වී් වල 

රගති වාර්තා බලනවා. ඒ වාශේම අමාතයාිං  ශල්ර්  ඇතුළු 

නිලධාරින් සහ ආයතන රධානීන් එක්ර අක්ම තරමින් රැස්වී්  

දහයක්-පහශළොවක්වේ පවේවා තමයි ශ්  රාරර සවාවට ශ්  

සයලුම නිලධාරින් සහවාගි ශවන්ශන්. නමුේ රාරර සවාවලට ශ්  

ආයතනය 107ම රැකවීම රාශයෝගිරව රරන්න ුනළුවන්රමක් 

නැහැ. ශ් ර තමයි ඇේත; යාාර්ාය වන්ශන්. ශබොශහෝ විට 

ආයතන උ11ක්-උ04ක් පමණ තමයි සෑම වර්ෂයර ජම රැකවන්න 

ුනළුවන්රමක් ලැශබන්ශන්. මම හිතන විධියට ශ්  රාරර සවාව 

විසන් එශසේ රැකවන ලද ආයතන  එම රැකවීම තුබඳන්ම ශබොශහෝ 

දෑ නිවැරදි රර ගැනීමට අනිවාර්යශයන්ම උේසාහ රරනවා  එම 

රටුතතු රරනවා.  

අපිට ශ්  වාර්තා ඉදිරිපේ රළාට පසුව  පාර්ලිශ් න්තුව විධියට 

ශ්  වාර්තාශේ සකහන් ආයතනයර  ශදරර පවතින විංචා  ූෂෂණ 

පිබඳබකව අපට රාා රරන්න ුනළුවන්. එශසේ රාා රරුන රරුණු 

හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ ශවයි. එච්චරයි  සද්ධ ශවන්ශන්. 

එශහම නැතුව ශ්  විංචා  ූෂෂණ පිබඳබකව පාර්ලිශ් න්තුශේ අපි රාා 

රර පමණක් රටට වැඩක් ශවන්ශන්ේ නැහැ; ජනතාවට වැඩක් 

ශවන්ශන්ේ නැහැ; ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ වගකීම අනිවාර්යශයන්ම 

ඉටු ශවන්ශන්ේ නැහැ. එම නිසා අපි පාර්ලිශ් න්තුව තුළ සාරච්ඡා 

රළ ුතේශේ  පාර්ලිශ් න්තුව විධියට ශ්  ආයතනවල සදුවන අක් 

පාක්ර්  අවම රර ගැනීමට අපි අශප් වගකීම ශ්  දක්වා ඉ ටු රර 

තිශබනවාද  අශප් වගකීම ශරොශතක් දුරට අපි ඉ ටු රර තිශබනවාද  

එශසේ ඉ ටු රර නැේන්  අපි ශරොශහොමද අශප් වගකීම ඉටු රරුව 

ලබන්ශන් සහ ඉටු රළ ුතේශේ කියන එරේ  අශප් වගකීම 

ශමොරක්ද කියන එරේ පිබඳබකවයි. අපි එශසේ ර ශළොේ අපට 

රටටේ  ජනතාවටේ නිස වගකීමක් ඉටු රරගන්න ුනළුවන්රමක් 

ලැශබනවා කියන එරයි අපි වි ්වාස රරන්ශන්.  

ශමම වාර්තාශේ ඇතුළේ ආයතන උ7 පිබඳබකව මම රාා රශළේ 

නැහැ. ශ්  ආයතන උ7හි විංචා  ූෂෂණ පිබඳබකව මම එච්චර 

උනන්දුවක් දැක්වූශේ නැහැ. ශමම ක්රියාවලිශේ තිශබන 

වැදගේරම සහ ශමම ක්රියාවලිය  ක්තිමේ කිරීම සකහා අපි 

මන්ත්රීවරුන් විධියට තවදුරටේ ශමොන ආරාරශයන් රටුතතු රළ 

ුතතුද කියන එර පිබඳබකව අපි සාරච්ඡා රළ ුතතුයි කියන 

ශයෝජනාව මම රශළේ  සැබෑ ශලසම ශ්  වගකීම  -අපට පැවරී 

තිශබන  ජනතාව ලබා  ජ තිශබන වගකීම-  ක්තිමේව ඉටු කිරීමට 

අපි සයලුම ශදනා ඒරරාශි ශවලා තවදුරටේ ඒ රටුතතු කිරීශ්  

සැබෑ අව යතාවක් තිශබන නිසායි.  

අවසාන ව ශයන් මම අශප් ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේ සවාපති  ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමාටේ  එම 

රාරර සවාශේ අශනක් සයලුම සාමාජිරයන්ටේ සුබ පතනවා. 

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව තුළ රධානම වගකීමක් ඉටු රරන රාරර 

සවාවක් විධියට  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට තම රාරර 

සවාශේ ඉදිරි රටුතතු සාර්ාරව ඉටු රරශගන යාම සකහා අව ය 

 ක්තිය හා වධර්ය ලැශේවා කියා මා රාර්ානා රරනවා. 0111 

ඉකලාම රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපතිවරයා 

හැටියට මම රටුතතු රළා. එහි ජ මට ලබා දුන් සහශයෝගය හා 

දායරේවය පිබඳබකව රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ 

සයලුමශදනාට ස්තුතිය රරා  රරමින්  අශප් ස් පූර්ණ 

සහශයෝගය හා දායරේවය ශමම රාරර සවා ශවුවශවන් ලබා 

 ජමට රටුතතු රරනවාය කියා සකහන් රරමින් මා නිහඬ වනවා. 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට  ගරු (වවදය  

රවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි උ1ර 

රාලයක් ශවන් වී තිශබනවා. 

 

[අ.වා. 1.11] 
 

ගු  (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த பஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට ශ්  රාලය ලබා  ජම 

පිබඳබකව ඔබතුමියට ස්තුතියි. 

ඇේතටම COPE එර ගැන අපි මීය ට රාමශයන් අහලා 

තිබුණා. COPE එශරන් ඉදිරිපේ රරුන වාර්තා පිබඳබකවේ අපි මීය ට 

රලින් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව තුළ අහලා තිබුණා. නමුේ  COPE  

එශරන් වාර්තාවක් ඉදිරිපේ ශවලා  එය පාර්ලිශ් න්තුශේ විවාද 

රරලා  ඊට පස්ශසේ එය ජනාධිපති ශරොමිසමක් දක්වා ශගනියලා  

නීතිය ක්රියාේමර රරුන ඉතිහාසයක් න්  අපි අහලා නැහැ කියන 

එර තමයි මශේ මතරය අුවව මට කියන්න තිශබන්ශන්. ශ්  ශද් 

රරන්න ුනළුවන්රම ලැබුශඩු මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  

අපි ශ්  රශට් නව ශද් පාලන සිංස්රෘතියක් ආර් ව රළ නිසායි. 

අපි ශ්  රශට් ජනතාවට ශපොශරොන්දුවක් දුන්නා නව ශද් පාලන 

රමශේදයක් ඔස්ශසේ ශ්  රශට් නාස්තිය  ූෂෂණය  විංචා හා 

අරමිරතා අවම රරනවා; නැති රරනවා; අවසන් රරනවා 

කියලා. ඒ ශපොශරොන්දුව මත තමයි අපට ුනළුවන්රම ලැබුශඩු යහ 

පාලන ආඩුක්ව පිහිටුවලා  යහ පාලනය තුබඳන් ශ්  නව 

ශද් පාලන විපර්යාසය රරන්න.  

ඒ නව ශද් පාලන විපර්යාසය අුවව තමයි අශප් 

පාර්ලිශ් න්තුශේ විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයකුට COPE එශක් 

සවාපතිේවය ලැබුශඩු. මීය ට ශපර හැම අවස්ාාවරම COPE එශක් 

සවාපතිේවය ලැබුශඩු  ආඩුක් පක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයකුට. 

එතශරොට ඒ මන්ත්රීවරයා ආඩුක් පක්ෂශේ ූෂෂණ  අරමිරතා හා 

නාස්ති පිබඳබකව ශරොයි තර්  දුරට ශහොයලා බැලුවාද  රටුතතු 

රළාද කියන ර ්නය එනවා. සමහර සවාපතිවරුන්ට තමන්ශේ 

රමිටු වාර්තාව පාර්ලිශ් න්තුවටවේ ඉදිරිපේ රරන්න බැරි වුණා. 

ඒ සවාපතිවරුන්ට එම රමිටුශේ සවාපතිේවශයන් අයින් වනවා 

පමණක් ශනොශවයි   තමන් නිශයෝජනය රරුන ආඩුක්ව අත 

හැරලා  තමන්ශේ ආේම ගරුේවය රැරශගන තමන් නිශයෝජනය 

රරුන පක්ෂශයන් පවා ඉවේ ශවලා විපක්ෂයට එන්න සදු වුණා. ඒ 

ආරාරයට රටුතතු රරුන ශරශනකු තමයි ගරු (ආචාර්ය  විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අපට මතරයි  ගරු (ආචාර්ය  විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා COPE එශක් සවාපති හැටියට සටිය ජ එල්ල 

ශවච්ච පීඩනයේ එක්ර එතුමාට රටුතතු රරන්න බැරි වුණාම  

එතුමා ආඩුක් පක්ෂශයුවේ ඉවේ ශවලා  විපක්ෂයට ගිය බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  රාජය සිංස්ාා   වයවස්ාාපිත 

මඩුඩල යනාදි රාජය ආයතන ශ්  රශට් බදු ශගවන ජනතාවශේ 

මුදල් පරිහරණශේ ජ ූෂෂණ ශවලා තිශබනවාද  අරමිරතා ශවලා 

තිශබනවාද කියා ශසොයා බැලීම තමයි COPE එර රරන්ශන්. එහි ජ 

අපට ශපශනනවා  ශ්  රශට් රාජය ධනය  රාජය ස් පේ ශමොන 

තර්  අවවාවිත රරනවාද  නාස්තියට ලක් රරනවාද කියා. රාජය 

ශසේවරයාශේ ඉකලා ශද් පාලනඥයා දක්වා ශ්  රශට් රාජය 

ස් පේ සහ රාජය ධනය ශරොයි තර්  නාස්ති රරනවාද කියලා අපි 

489 490 



පාර්ලිශ් න්තුව 

දන්නවා. ශහොරර්  කිරීම පැේතකින් තැබුවේ  ශහොරර්  කිරීමට 

අමතරව ශ්  රශට් ස් පේ  ශ්  රශට් ධනය ශමොන තර්  නාස්ති 

රරනවාද  ශමොන තර්  අවවාවිත රරනවාද කියා අපි දකිනවා.  

COPE එර ගැන රාා රරද්දි බැඳු් රරය පිබඳබකව අපට රාා 

ශනොරර ඉන්නට බැහැ. 

විශ ේෂශයන්ම බැඳු් රරය ගැන රාා රරද්දි ඒ පිබඳබකව ශ්  

ර ශට් දැවැන්ත රතිරාවතක් ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ශ්  

රතිරාවත ඇති වූ අවස්ාාශේ ජ ආඩුක්වක් හැටියට ශ්  බැඳු් රරය 

පිබඳබකව ශසොයන්න  ශ්  බැඳු් රරශයන් සද්ධ වුශඩු ශමොරක්ද 

කියලා බලන්න අව ය  ක්තිය අපි COPE එරට ලබා දුන්නා. 

විශ ේෂශයන්ම සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණ නිශයෝජනය රරන මන්ත්රීවරශයකු හැටියට එතුමාශේ 

 ක්තිය හා වධර්යය ශයොදා ශ්  බැඳු් රර සද්ධිය පිබඳබකව 

රටුතතු රරන්න; ශතොරතුරු ශහොයන්න; ඒවා වාර්තා රරන්න 

රටුතතු රළා. ඒ වාශේම පාර්ලිශ් න්තුවට එම වාර්තාව ඉදිරිපේ 

රර  ඉන් පසුව ඒ ස් බන්ධශයන් ජනාධිපති ශරොමිෂන් සවාවක් 

පේරර  දැන් ඒ ශරොමිෂන් සවා වාර්තාවේ පාර්ලිශ් න්තුවට 

ඉදිරිපේ රර නීතිය ක්රියාේමර රරන තේේවයට අද පේශවලා 

තිශබනවා. මා හිතන්ශන් ශමය රශට් ජනතාව ලබා ගේ 

ජයග්රහණයක්. වර්තමාන ආඩුක්ව ශනොසටින්න  ශ්  ජයග්රහණය 

ක්රියාේමර රරන්න; ශ්  ජයග්රහණය ලබා ගන්න අපට අවරා ය 

ලැශබන්ශන් නැහැ. ශමොරද  ශ්  රශට් නීතිය ක්රියාේමර රරන 

ආයතනවලට අව ය ඒ පරිසරය හා ඒ නිදහස ලබා  ජ නීතිය අකුරට 

ඉෂ්ට කිරීශ්  හැකියාව ලබා දුන්ශන් වර්තමාන ආඩුක්වයි. එම 

නිසා ශද් පාලන බලුනළුවන්රාරර් වලට  ශද් පාලන ඇඟිලි 

ගැසී් වලට ලක් ශනොශරොට නීතිය ක්රියාේමර රරන 

ආයතනවලට නීතිය ක්රියාේමර රරවීශ්  ුනළුවන්රම ලැබුණා; 

මැති ඇමතිවරුන් ශගනැල්ලා ර ්න රරන්න  ඔවුන්ශේ විස්තර 

සහ ඒ ශද්වල් ශසොයා බලන්න  ඒ විමර් න රටුතතු රරන්න 

ඔවුන්ට ුනළුවන්රමක් තිශබන ඒ පරිසරය නිර්මාණය වුණා.  

හැබැයි  ශ්  COPE වාර්තාවේ එක්ර ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය 

ගැන රාා රරද්දි එදා පැවැති ආඩුක්ව තුළ ඔවුන් ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් ශසේවය ශරොයි ආරාරශයන්ද  ඔවුන්ශේ ශද්පළක් හැටියට  

ඔවුන්ශේ ශපෞද්ගලිර බූදලයක් හැටියට වාවිත රශළේ කියන එර 

අපට මතක්වනවා. ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය -SriLankan Airlines 

එර - ශ්  රශට් ජාතිර ගුවන් ශසේවය එශහම නැේන්   national 

carrier එර එදා හැඳින්වූශේ Air Lanka කියලායි. ශලෝරශේ 

ශහොකම ගුවන් ශසේවා අතර SriLankan Airlines එරට රලින් 

තිබුණු Air Lanka  ආයතනය තිබුණා. ඉන් පස්ශසේ ශමහි ය්  

ශරොටස් රමාණයක් ශපෞද්ගලීරරණයට ලක් වුණා. ඉන් පස්ශසේ 

එමිශර්ට්ස් සමාගමේ එක්ර එරතුව ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය 

ආර් ව රරලා ක්රියාේමර රර ශගන ගියා. එශලස ක්රියාේමර රර 

ශගන යනශරොට එමිශර්ට්ස් සමාගම ඉතාමේ දිුතණු තාක්ෂණයේ 

එක්ර  නිවැරදි රළමනාරරණයේ එක්ර ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය 

ශලෝරශේ බබළන ගුවන් ශසේවයක් හැටියට පවේවා ශගන ගියා. 

ඒරේ එක්ර අපට ුනළුවන්රම ලැබුණා  ශරෞඪ ශ්රීලාිංකිරශයෝ 

හැටියට ශ්  රශට් ජාතිර ගුවන් ශසේවය SriLankan Airlinesය 

කියන එර ශලෝරයට කියන්න. අශප් ගුවන් ශසේවශේ ය්  කිස 

ශරොටස් රමාණයක් ශපෞද්ගලිර ආයතනයරට තිබුණාට  

ලිංරාවට ඒ ගුවන් ශසේවශයන් ශලොකු අභිමානයක් තිබුණා.  

මට රාලය නැති හින්දා ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය අශපන් අහිමි 

වුශඩු ශරොශහොමද කියන එර පිබඳබකව රාා රරන්න මම 

බලාශපොශරොේතු වන්ශන් නැහැ. ඒර ශ්  රශට් ජනතාව දන්නවා. 

එදා පැවැති ආඩුක්ව යටශේ ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය ශමොන 

ආරාරශයන්ද පැවතුශඩු කියලා අපි දන්නවා. ශ්රීලන්රන් ගුවන් 

ශසේවය නැවත වතාවක් ගන්න ශරොට එහි පාක්ව හැටියට 

එමිශර්ට්ස් ගුවන් සමාගමට බිලියන ගණනක් ශගවන්න සද්ධ 

වුණාය කියන එර පිබඳබකව අශප් ර ශට් ජනතාව දන්නවා. එවරට 

පැවැති ආඩුක්ව ශ්  ගුවන් ශසේවය නැවත වතාවක් අරශගන ශමහි 

සවාපතිවරයා හැටියට පේ රශළේ හිටුන ජනාධිපතිතුමාශේ 

බිරිකශේ සශහෝදරශයක්. ඔවුන් ශ්  ගුවන් ශසේවය තමන්ශේ 

ශපෞද්ගලිර ගුවන් ශසේවයක් හැටියට සලරා තමයි රටුතතු රශළේ. 

විශද්  සිංචාරවලට යනශරොට ගුවන් යානාව පිශරන්න තමන්ශේ 

සශහෝදරශයෝ  මිශයෝ  ශගෝල බාලශයෝ අරශගන ගියා. එශහම 

රැශගන යෑම නිසා අශප් ගුවන් ශසේවය දිශනන් දින පාක් ලබන 

ගුවන් ශසේවයක් බවට පේවන්න පටන් ගේතා. 

තමන්ශේ සවාපතිවරයාශේ ශප් වතියශේ ගමන් යන්න ඒ 

ගුවන් යානා වාවිත රරන්න පටන් ගේතා. තමන්ට ෑනෑ කියන 

ශද්වල් ශ්  රටට ශගන්වාගන්න අව ය රරන ආරාරශයන් වැඩ 

රටුතතු රළා. එහි නිලධාරි මඩුඩලවලට  රළමනාරරණ රටුතතු 

කිරීම සකහා තමන්ට උදේ රරුන  ශද් පාලන වරදාන  වරරසාද 

ලබන ුනද්ගයන් පේ රළා. SriLankan Airlines සමාගම දිශනන් 

දින පසු බාන්න පටන් ගේතා. 0118 වර්ෂශේ ලාව ලැබූ 

SriLankan Airlines සමාගම 01උ3  01උ1 වන ශරොට 

අවුරුද්දරට මිලියන 30 111රට වැඩි පාක්වක් ලබන ආයතනයක් 

බවට පේ වුණා; ශ්  රටට බරක් වූ ආයතනයක් බවට පේ වුණා. 

ඒ වාශේම  අශප් ශරෞඪ ජාතිර ගුවන් ශසේවය අපට ලේජා සශතන  

යන්න බැරි ගුවන් ශසේවයක් බවට පේ ශවන්න ගේතා. එහි වැඩ 

රරන්න ගේශේ තමන්ශේ හිතවතුන්  තමන්ට ය් කිස ලල 

රශයෝජනයක් තිශබන අයයි. ඒ අය අව ය රරන ශසේවාව ලබා 

දුන්ශන් නැහැ. ඒ ශහේතුශවුවේ  ශ්  රශට් SriLankan Airlines 

ගුවන් ශසේවශේ අක් පාක් නිසාේ ශලෝරශේ ශවනේ රටවල සට 

ලිංරාවට එන පිරිස් ශවනේ ගුවන් ශසේවාවන්හි ශසේවාව ලබා 

ගන්න රටුතතු රළා. ඒ තැනට වැටුණු SriLankan Airlines එර 

තමයි අද අප ශගොඩ ගන්න උේසාහ ගන්ශන්  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි. එශසේ ශගොඩ ගන්න හදන ශ්  අවස්ාාශේ ජ -අද- 

SriLankan Airlines ගුවන් ශසේවය මුදලටවේ ගන්න කිසදු 

ආයතනයක් ඉදිරිපේ වන්ශන් නැේශේ  එදා පැවැති රාජපක්ෂ 

ආඩුක්ව විසන් SriLankan Airlines ගුවන් ශසේවයට අේ පේ රර 

දුන් ඉරණම නිසාය කියා මා ශ්  අවස්ාාශේ ජ කියන්න රැමැතියි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි.  

 

ගු  (වවදය) කවින්ද පහේෂාන් ජයව්තධාන ම හාා  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) கவிந்த பஹஷொன் 

ஜயவர்தன) 

(The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අශප් රශට් ජනතාවට  මැද 

ශපරදිග යන රාන්තාවන්ට luxurious, එශහම නැේන්  First 

Class tickets අරශගන යන්න ුනළුවන්රමක් නැහැ. එදා සටි අය 

හැදුශේ luxurious ගුවන් යානා ශ්  රටට ශගන එන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මා  ජර්  ව ශයන් රතා 

රරන්න බලාශපොශරොේතු වන්ශන් නැහැ. මම ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා  මට ශ්  රාලය ලබා  ජම පිබඳබකව. හැබැයි මා 

එර ශදයක් කියන්න රැමැතියි. තරුණ මන්ත්රීවරුන් හැටියට අපි 

ඉතිහාසය ගැන රතා රර රර ඉකලා වැඩක් නැහැ. අපි ශ්  රටට 

දැක්මක් හදන්න ෑනෑ. ශ්  රශට් කුමන ආරාරශේ පාලරයන් 

සටියේ  අශප් රටට හදන දැක්ම ශවන්න ෑනෑ  'ූෂෂණය  

අරමිරතා සහ නාස්තිය නතර රරන නව ශද් පාලන රවාහයක්' 

යන්නයි කියා අපි පැහැදිලිවම කියනවා. ශ්  යහ පාලන ආඩුක්ව -

491 492 

[ගරු (වවදය  රවින්ද ශහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා] 
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අපි- ඔප්ුන රර ශපන්ුවවා  'අශප් වැරැදිේ නීතිය ඉදිරියට 

ශගශනන්න ුනළුවන් ආඩුක්වක් අපි බිහි රළා' කියන එර. එශහම 

න්   ඉදිරිශේ ජ අපට රටුතතු රරන්න තිශබන්ශන් ූෂෂණය  

අරමිරතා සහ නාස්තිය නැති රරුන ආඩුක්වක් ශ්  රශට් ඇති 

රරන්නයි. එය තමයි අශප් වගකීම ශවලා තිශබන්ශන්. තරුණ 

මන්ත්රීවරුන් හැටියට අප එරතු ශවලා රරන්න අව ය වන්ශන් 

එයයි කියා රරා  රරමින්  ඒ දිනශේ ජ COPE වාර්තා සුබදායි 

වාර්තා බවට පේ ශේවි කියමින් මශේ වචන සව්ල්පය අවසන් 

රරනවා.   

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම ස්තුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට  ගරු එස්. 

ශරේමරේන මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට විනාඩි 01ර 

රාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.වා. 1.43] 

 

ගු එ ථ්. පප්රේම රත්න ම හාා 
(ைொண்புைிகு எஸ். ெிபரைரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ශබොශහොම ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. අද 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඉතාම වැදගේ දවසක්. ඒ තමයි  ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාව විසන් 01උ9 ජනවාරි 01වන දින 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රරන ලද වාර්තාව ගැන සවාව රල් 

තබන අවස්ාාශේ ශයෝජනාවක් අද දවශසේ විවාදයට ගැනීම.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අශප් ශදොස්තර රවින්ද 

ශහේෂාන් ජයවර්ධන මන්ත්රීතුමා මට ශපර රතා රරමින්  රටට 
අලුේ දැක්මක් නිර්මාණය රරන්න ෑනෑ කියන අදහස ඉදිරිපේ 

රළා. ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව විසන් ජනවාරි මාසශේ 

ඉදිරිපේ රරන ලද වාර්තාව පිබඳබකව සවාව රල් තබන අවස්ාාශේ 

ශයෝජනාවක් ශගනැවිේ තිශබන ශ්  ශවලාශේ මුලින්ම මා මතක් 

රරන්න රැමැතියි  ශ්  දවස්වල වැඩිුනරම රතා රරන්ශන්  ූෂෂණ  

විංචා  ශහොරර්   අරමිරතා  මිනී මැරු්   පාතාලය ආදිය ගැන 

බව. ශ් වා ගැන තමයි අද රතා රරන්ශන්. ශ් වාේ එක්රම ශ්  

දවස්වල වැඩිුනරම රතා රරන මාතෘරාව  සමාරඳුශර් මධූෂ්ස. ගරු 

මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  ශ්  විවාදශේ ජ මශේ රතාව පටන් 

ගන්නා විටම මම ශ්  ගැන රතා රරන්න හිතුවා. ශ්  දවස්වල 

සමාජජාලා ශවේ අඩවිවල ශලොකු රචාරයක් යනවා  සනිශරෝෂන් 

ශරේමරේන මාරඳුශර් මරයෂ්ශගන් සල්ලි අරශගන  වයාපාර පටන් 

අරශගන රළු සල්ලි සුදු රරනවාස කියා. එය ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා 

දකින්න ඇති කියා මම වි ්වාස රරනවා.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  සමාරඳුශර් මරයෂ්ස කියා 

කිේවාට  ඔහු ඇේතට මාරඳුශර් ශනොශවයි. මරයෂ් රඹුරුපිටිශේ. 

රඹුරුපිටිශේ ගතාශර්  වැලි ශහේන්ශගොඩ කුට්ටිය රශද් ශේ තමයි 

මරයෂ්ශේ ගම තිශබන්ශන්. මශේ පාසශල් ඉකලා කිශලෝමීය ටර් එර 

හමාරර දුරක් තිශබන්ශන්. මධූෂ්ලාශේ ගම තිබුශඩු 

වැලිශහේන්ශගොඩ කුට්ටිශේ. වැලිශහේන්ශගොඩ කුට්ටියේ එක්ර 

කුඹුරු යායක් තිබුණා. මශේ මාමාශේ ශගදර තිබුශඩු ඊට එහා 

පැේශේ තිබුණු 'ශබෝගහවේත' කියන ශරොට ශසේ. මම උසස් ශපළ 

රශළේ රඹුරුපිටිය නාරන්ශදණිය ජාතිර පාසශල්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අශප් ගශ්   විනීතා සමරසිංහ 

ගුණශසේරර නමැති රාන්තාවක් හිටියා. එතුමිය ශපොලීසශේ 

රැකියාව රළා. ඊට පස්ශසේ ශදමළ තරුණශයකු එක්ර විවාහ වුණා. 

පසු රාලීනව එල්ටීටීඊ සිංවිධානශේ ශපොලිස්පතිවරයා බවට පේ 

වුශඩුේ  ශද් පාලන අිං ශේ නායරයා බවට පේ වුශඩුේ 

'නශඩ්ෂන්' බවට පේ වුශඩුේ ඒ ශදමළ තරුණයා තමයි. හැබැයි  

නශඩ්ෂන් විවාහශවලා හිටිශේ අශප් ගශ්  හිටුන විනීතා සමරසිංහ 

ගුණශසේරරේ එක්රයි. එල්ටීටීඊ සිංවිධානය -ශරොටි ස්තවාදය- 

පරාද රළාට පස්ශසේ විනීතා සමරසිංහ ගුණශසේරරශේ ශගදර 

මිනිස්සුන්ට අපි ගල් ගහලා එශළේශේ නැහැ; විනීතා සමරසිංහ 

ගුණශසේරර  ශරොටි සිංවිධානශේ ශේළුපිල්ශල් රවාරරන්ශේ 

ශද් පාලන අිං ශේ නායරයාශේ බිරික කියලා අපි ඒ 

මිනිස්සුන්ශේ මඟුලට  මළ ශගදරට  පිරිේ ශගදරට ශනොගිහිල්ලා 

හිටිශේ නැහැ.  

මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා  ශේළුපිල්ශල් රවාරරන්  

මැරුණාට පස්ශසේ -එතශරොට මා ස්වාධීන රූපවාහිනිශේ ශසේවය 
රශළේ- රවාරරන්ශේ තාේතා එක්රරශගන ඇවිල්ලා  පනාශගොඩ 

ශරෝහශල් රතිරාර රළා. මට මතරයි  මශේ ඇස් ශදශරන්ම 

දැක්රා  රවාරරන්ශේ තාේතා මැරුණු ශවලාශේ හමුදා 
ශසබබඳශයෝ ඉකි ගසමින් අඬුන හැටි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මා සහවාගි වුශඩු මම ුනිංි  
රාලශේ ඉකලා දන්න මාරඳුශර් මධූෂ්ශේ මඟුල් ශගදරරට  

පාටියරට ශනොශවයි. මශේ තාේතා රඹුරුපිටිශේ ආකාපාන 
ශරෝහශල් අවුරුදු උ7ක් ශරෝහල් ර් රරුශවකු ව ශයන් ශසේවය 

රළා. රඹුරුපිටිය අවට ඉන්න මිනිස්සුන්ශේ රැත කුණු ශසෝදුන 

එර තමයි මශේ තාේතා රශළේ. මශේ තාේතා එක්ර ශලොකු 
ස් බන්ධතාවක් රඹුරුපිටියට තිබුණා. ඊට පස්ශසේ මම රඹුරුපිටිය 

ඉස්ශරෝශලට ආවා. මම රඹුරුපිටිය ඉස්ශරෝශල් ඉශගන ගේතා. 
රඹුරුපිටිශේ මිනිස්සු අපිට අසීමිතව ආදරය රළා. මැරර්  ශහෝ 

පාතාල ක්රියාරාරර්  මධූෂ්ශේ වැඩක්. මශේ මුවස්සරම මශේ 
වැඩක්  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. මම ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ කියනවා  මධූෂ්ශේ තාේතාශේ මළ ශගදරට මම 

ගියා; ඒ  මධූෂ ්නිසා ශනොශවයි; ඒ අවට අපිේ එක්ර ජීවේ ශවච්ච 
අශප් සශහෝදරශයෝ  ඥාතීන්  හිතවතුන් නිසායි. මම ශ්  ශවලාශේ 

කියනවා  මධූෂ ් මැරුණේ  මධූෂ්ශේ මළ සරුර ශගනැල්ලා 
ගතාශර් තිබුණේ මම මධූෂ්ශේ මළ ශගදරටේ යන බව. ඒරේ 

මශේ මුවස්සරම. ඒර මශේ මුවස්සරම මිසක් ශවන ශදයක් 
ශනොශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මහා ශලොකුවට ූෂෂණ  විංචා  

අරමිරතා ගැන ශහොයන  ඒවා ගැන කියන  රාා රරන  ගරු 
රන්ජන් රාමනායර මන්ත්රීතුමා මම වාශේම රලා ශල් තිබුණු 

මිනිශහක්. එතුමා ශරශරහි මශේ ශගෞරවශේ අක්වක් නැහැ. ඒ  
එතුමා හිතන  පතන විධිය සහ දකින විධියයි. රන්ජන් රාමනායර 

මහේතයාේ facebook wall එශක් දාලා තිබුණා  සනිශරෝෂන් 
ශරේමරේන 'ශරන්ඩි' කියලා රඩයක් දැ් මා. ඒ 'ශරන්ඩි' රශඩ් 

දමන්න ඉඩම ගේශේ පර්චස් එරරට මිලියන 0.0ක්  ජලා. පර්චස් 

11ක් ගේතා. Building එර හැදුවා. ස් පූර්ණ වියදම ශරෝටි 8ක්. 
නිශරෝෂන් ශරේමරේනට 'ශරන්ඩි' රශඩ් දමන්න ශරෝටි 8ක් 

ශරොශහන්ද?ස කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මා මශේ ගශ්  පදිිංි ශවලා 

ශ්  වනශරොට අවුරුදු 31ක් වනවා. අශප් ශගදරට තවම ඔප්ුනව 
නැහැ. අශප් ගශ්  පවුල් 48ක් ඉන්නවා. ඒ පවුල් 48ට රාටවේ 

ඔප්ුනවක් නැහැ. මට ෑනෑ න්  ඒ ඔප්ුනව ගන්න තිබුණා. හැබැයි  

ගශ්  ඉන්න අනික් පවුල් 47ටම ඔප්ුනව ලැශබන දවසට තමයි 
මශේ ශගදර ඔප්ුනවේ මම ගන්ශන්. ඒර තමයි ඇේත. ලිංරාශේ 

ශරොශහේවේ මට ඉඩරඩ්  නැහැ. මම ශ්  වයාපාරය පටන් ගන්න 
මුලින්ම ශ්  building එර ගේශේ කුලියට. ශ්  building එශක් 

අයිතිරාරයා ඉන්ශන් ෑස්ශේලියාශේ. ඔහු වවදයවරශයක්. කුලිය 
ලක්ෂ 4යි. මම ශ්  building එර key money ශගවලා අරශගන  

මාස හයක් හිටියා වයාපාරය පටන් ගන්න සල්ලි නැතිව. ඊට 

පස්ශසේ මා පාර්ලිශ් න්තු ලිංරා බැිංකු  ාඛ්ාවට ඇවිල්ලා රාා 
රළා. සමට සල්ලි ටිරක් ෑනෑ. මට වේර්  නැහැ. ශ්  වයාපාරය 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

රරශගන යන්න සල්ලි ටිරක් ෑනෑස කියා මා මුලින්ම කිේවා. 

සඑශහම ණය ශදන්න බැහැ. එශහම ණය ශදන්න විධියක් නැහැස 
කියලා ඔවුන් කිේවා. ඊට පස්ශසේ මම දහ අශේ රල්පනා රළා. 

සසිංගීේස කියලා මශේ මිශයක් තලවතුශගොඩ හිටියා. මම 
තලවතුශගොඩට ඇවිල්ලා අවුරුදු උ7ක් වනවා. ඒ මශේ යාළුවා loan 

එර ගන්න මට අවුරුදු පහරට ඉඩමක් ලියලා දුන්නා.  

ලිංරා බැිංකුශේ පාර්ලිශ් න්තු  ාඛ්ාශවන් මා ''ශලෝන්''  එරක් 

ගේතා. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ පහළ මහශල් තිශබන ලිංරා 

බැිංකුවට මා අදටේ මාසයරට රුපියල් 7,25,000 බැගින් 

ශගවනවා, ඒ ''ශලෝන්'' එර  ශවුවශවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශ්  අවස්ාාශේ ජ ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශඩු සශහෝදරයන් -අුවර දිසානායර මන්ත්රීතුමා, 

විජිත ශහේරේ මන්ත්රීතුමා, බිමල් රේනායර මන්ත්රීතුමා-  ශ්  

සවාශේ සටියා න්  මා රැමැතියි. මා අද උශද්  අුවර දිසානායර 

මන්ත්රීතුමා ළඟට ගිහිල්ලා එතුමාශේ ුනටුව ළඟින් වාඩිශවලා 

එතුමාට වචන ටිරක් කිේවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ තමයි ශ්  මඩ හැදුශේ. ශ්  මඩ 

නිර්මාණය රශළේ ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, 

ජීවිතශේ රවදාවේ අපි ශහොරර්  රරලා නැහැ. මා GCE O/L 

විවාගය පාස් ශවනශරොට මාවරල ශපොශළේ නාට්ටාමි වැශඩ් රළා. 

මා GCE O/L විවාගය පාස ් වුශඩු එශහමයි. මශේ ශගදර 

පස්ශදශනක් ඉස්ශරෝශල් ගිශේ නැහැ. ඔවුන් 1 වසශරන්, 5 

වසශරන් නතර වුණා. ඉස්ශරෝශල් යන්න තර්  ආර්ිකරයක් 

තිබුශඩු නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, පාශර් බැහැලා 

යනශරොට ශබෝක්කු උඩ, පාර අයිශන් ඉන්න මිනිස්සු මට 

ගල්වලින් ගැහුවා. මශේ කු ලය ස් බන්ධශයන් විවිධ ශද්වල් 

කියලා මට ගල්වලින් ගැහුවා. මා රවදාවේ ඒ පැේත දිහා හැරිලා 

බැලුශේ නැහැ. ඒ බැලුශේ නැේශේ එතැන නතරශවන්න සදුවන 

නිසායි. මා රවදාවේ ඒ පැේත බැලුශේ නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, මා පාර්ලිශ් න්තු මහා මැතිවරණයට ඉදිරිපේ 

ශවනශරොට මාතර දිස්්රික්රශේ ශද් පාලනඥයන් ශදශදශනක් 

මශේ ගශ්  ඡන්ද මධයස්ාානයට යන පාර දිශේ ලයිට් රණුවල 

මශේ කුලයට ස් බන්ධ ශබර එල්ලුවා. ශබර එල්ලලා, "මූටද සර් 

කියන්ශන්?" කියලා ඇහුවා. මාතර දිස්්රික්රශේ මිනිස්සු ඒර 

ඇහුශේ නැහැ. මාතර දිස්්රික්රශේ මිනිස්සු මනාප 99,762ක් මට 

ලබා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මා ශද් පාලනයට 

එනශරොට  මශේ තාේතාට වචනයක් කියලා ආවා. මශේ තාේතා 

මට කිේවා, "ුනශේ, අපට ශද් පාලන හරියන්ශන් නැහැසයි කියලා. 

හැබැයි මශේ තාේතාට මා වචනයක් කිේවා. මශේ ජීවිතශේ මා 

ශද් පාලනය රරන රාලය මා තීන්දු රරලා ඉවරයි. මා 

ශද් පාලනය රරන්ශන් ශරොපමණ රාලයක්ද කියලා මා තීන්දු 

රරලා ඉවරයි. මා තීන්දු රළ රාලශයන් එපිට එර දවසක්වේ මා 

ශද් පාලනය රරන්ශන් නැහැ. ඒර තමයි ඇේත. ඊට පස්ශසේ 

රවදාවේ ශද් පාලනය රරන්ශන් නැහැ. මා එර ශජයෂ්ඨ 

මන්ත්රීවරයකු එක්ර අද රාා රළා. මා එතුමාශගන් ඇහුවා, "සර්, 

ලිංරාශේ ශද් පාලනශේ ඊළඟට ශවන්න ෑනෑ ශමොරක්ද?" 

කියලා. එතශරොට එතුමා කිේවා, "ුනශේ, ශ් ශක් ඉන්න ශගොඩක් 

අය හදන්ශන් හ් බශවන ශමොරක් හරි වයාපෘතියකින් මට කීයක් 

ගහන්න ුනළුවන්ද කියා බලන එරයි. ශ් ශක් ඉන්න ඔක්ශරොම අය 

වැඩි හරියක් මුලින්ම රරන්ශන් ශ් ශරන් මට කීයක් ගහන්න 

ුනළුවන්ද කියලා බලන එරයි. ඊට පස්ශසේ තමයි වයාපෘතිය ගැන 

හිතන්ශන්.ස කියලා.  ඒර තමයි එතුමා දුන්ුව උේතරය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට මරයෂ්ලා ශපෝෂණය 

රරන්න ෑනෑ නැහැ. මට මරයෂව් සාධාරණීරරණය රරන්නේ 

ෑනෑ නැහැ. හැබැයි, මරයෂ්ලා ශ්  මහ ශපොශළොශේ නිර්මාණය වන 

එර නවේවන්න ෑනෑ. ශ්  මහ ශපොශළොශේ තුන්වන පන්තිශේ 

මිනිසුන්ශගන් මරයෂ්ලා බිහිවන එර නවේවන්න ෑනෑ. 

ශේළුපිල්ශල් රවාරරන් ශරශනක් බිහි වුණා. ඔහු නිසා ලක්ෂ 

සිංඛ්යාත මිනිසුන් රමාණයක් විනා ශයන් විනා යට පේවුණා. 

හැබැයි අවසානශේ අපි හිතුවාද, අපි නිරීක්ෂණය රරලා බැලුවාද, 

ශේළුපිල්ශල් රවාරරන් බිහි ශවන්න ශහේතුව ශ් රයි,  ශේළුපිල්ශල් 

රවාරරන් බිහි වුණාට පස්ශසේ ක්රියාේමර වුශඩු ශ් රයි, වැරැද්ද 

වුශඩු ශමතැනයි කියලා? වැරැද්ද හඳුනා ගේශේ රවුද?  වැරැද්දක් 

හඳුනා ගන්න බැරි වුණා. අපි තවම උස් මිටිර්  ගැන රාා 

රරමින් ජාතිවාදයක් ගැන රාා රරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඇේතටම ශ්  රශට් ජාති 

පිබඳබක ර ්නයක් තිශබනවා. මශේ ගම මාවරල. මාවරල ගශ්  

අවුරුදු හශේ අහිිංසර ශදමළ ශරල්ලට රාා රරන්ශන් සආච්ි ස 

කියලායි, මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි. මා කිේවා, මා ඡන්දය 

ඉල්ලනශරොට ලයිට් රණුවල එල්ලුශේ ශබර කියලා. මශේ සීයලා 

දළ දා වහන්ශසේට දවුල් ගහුන එර මට ශගෞරවයක්. ඒරට රමක් 

නැහැ. රාට ශහෝ එය ශනොගැළුනණාට මට ර ්නයක් නැහැ. මා 

ශ්  කියන්ශන් ශවන ශමොරරටවේ ශනොශවයි. ශරොශහේ ශහෝ 

තැනර ඉකලා ශ්  රට හැශදන්න ෑනෑ. හැශදන්න තැනක් පටන් 

ගන්න ෑනෑ. මාරඳුශර් මරයෂ්ලාශගන් උදවු ගේත, වැඩ රර ගේත, 

වැඩ ශරශරේව මිනිස්සු ෑනෑ තර්  ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ඇති. මා 

කියන්ශන්, ශ්  මහ ශපොශළොශේ රරන්න ෑනෑ එර ශදයක් 

තිශබනවාය කියන එරයි. මරයෂ් එල්ලා මැරුවේ, විදුලි ුනටුශේ 

තියලා මැරුවේ, ඒර ශනොවුණේ මරයෂ් දවසර ශ්  මහ 

ශපොශළොශේ මැශරනවා. ශරොශහෝ ශහෝ තැනර ජ මැශරනවා. ඒර 

තමයි ඇේත. මරයෂ් මැශරනවා. මැරුවේ, නැතේ, ශමොරක් වුණේ 

මැශරනවා. හැබැයි රවාරරන්ශගන්වේ අපට අහගන්න බැරි වුණු, 

මරයෂ්ට රරලා යන්න ුනළුවන් එරම ශදයක් තිශබනවා. ශරොශහේ 

ශහෝ තැනර ඉකශගන අනිවාර්යශයන්ම ශ්  මහ ශපොශළොවට 

කියන්න ෑනෑ, රවුද ශ් වාට උදවු රශළේ, ශරොශහොමද ඒවා 

නිර්මාණය වුශඩු, එයට ශහේතුව ශමොරක්ද, ශ්  මහ ශපොශළොශේ 

මරයෂ් නිර්මාණය රශළේ ශරොශහොමද කියන එර. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මළශගදර ගිය මට ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුශඩු සශහෝදරවරු ගැහුවා, මරයෂ් එක්ර ස් බන්ධයි 

කියලා. බිමල් රේනායර මන්ත්රීතුමා ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ 

කිේවා, "මරයෂ්ශේ මළශගදර ගිය අය ගැන ශසොයන්න ෑනෑ." 

කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට රවුරුවේ ශුද්ධ 

රරන්න ෑනෑ නැහැ. හැබැයි, මරයෂ් වාශේ අය නිර්මාණය රරන 

එර නවේවන්න ෑනෑ. ශරොශහොමද මරයෂ් හැදුශඩු? මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මරයෂ්ශේ අ් මා ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු 

රබල සාමාජිරාවක්. උ988 අවුරුද්ශද් ශරේමදාස මහේමයාශේ 

ආඩුක්ශේ රජශේ හමුදාව ශේ ඉස්සරහ ජ මරයෂ්ශේ අ් මාට ශවඩි 

තියලා මරනවා. ඊට පස්ශසේ මරයෂ්ශේ තාේතා ශවන ශනෝනා 

ශරශනක් එක්ර යනවා. මරයෂ් හදා ගන්ශන් පවුශල් ඉන්න 

අශනක් මිනිස්සු. හැබැයි, ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු රවුරුවේ 

ගිහිල්ලා ඒ මැරිච්ච  තමුන්ශේ සාමාජිරාවශේ පවුශල් මිනිස්සු 

ශරොශහොමද ඉන්ශන් කියලා බැලුශේ නැහැ. ශරේමදාස 

මහේතයාශේ යූඑන්පී ආඩුක්ශේ රජශේ හමුදාශවන් ජවිශප 

සාමාජිරාවර වූ මරයෂ්ශේ අ් මාට ශවඩි තියලා මැරුවාට පස්ශසේ, 

ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු සාමාජිරයන්ට මරයෂ්ශේ ශගදරට 

ගිහිල්ලා ඒ පවුල ගැන ශසොයා බලන්න තිබුණා. මරයෂ්ලා 

නිර්මාණය රශළේ රවුද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඇශමරිරන්රාරයා 

ජපානයට පරමාණු ශබෝ් බ දැ් මාට පස්ශසේ වසර ගණනාවක් 

495 496 

[ගරු එස.් ශරේමරේන මහතා] 
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ඒශක් අනිස රතිලල දිේගැස්ශසමින් තිශබනවා. අදටේ ඒශක් 

රතිලල දකින්නට තිශබනවා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ඇති රළ 

ීනෂණශේ රතිලලයර නිර්මාණයක් තමයි මරයෂ්. මරයෂ් නිර්මාණය 

රශළේ ජවිශප ශද් පාලනය. ඒර එදා නැඟිට්ට තරුණයාට 

ශරේමදාස ආඩුක්ශවන් ගහුන විධිශේ වැරැද්ද. ඒ නිසා තමයි මරයෂ ්

නිර්මාණය වුශඩු. හැබැයි, මරයෂ්ශේ තාේතාශේ මළශගදරට 

ගියාම ජවිශප මට ගහනවා, මම මරයෂ් එක්ර ස් බන්ධයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ මම 
එරක් කියනවා. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශවන් එබඳයට බැහැලා මීය ටර් 

411ක් විතර එහාට ගියාම  තිශබන කිඹුලාවල හන්දිශේ ඉකන් 
මශේ ශලොකු අයියා අවුරුදු )ක් තිස්ශසේ වශඩ් බදිනවා. අවුරුදු )ක් 

තිස්ශසේ මශේ ශලොකු අයියා වශඩ් බදිනවා. තමන්ශේ බාල මල්ලී 
පාර්ලිශ් න්තුශේ රාා රරන ශ්  ශවලාශේේ ශතල් ඉහිච්ච 

අේවලින් මශේ අයියා පාර්ලිශ් න්තුශේ සට මීය ටර් 411ක් දුර 

කිඹුලාවල හන්දිශේ වශඩ් බදිනවා. අශප් ජීවිතශේ රවදාවේ 
ශහොරර් , මැරර්  රරලා නැහැ. බුලේ ශරොලයක්වේ 

මිනිශහක්ශේ වේතකින් රඩාශගන නැහැ. අශප් ජීවිතශේ අපි 
ශහොරර්  රරලා නැහැ. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුවට අපි ආශේ, 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ ශද් පාලන ි න්තනය ශ්  මහ ශපොශළොශේ 
ක්රියාේමර රරන්න ශනොශවයි. අපි ආශේ තමුන්නාන්ශසේලා වාශේ 

වැඩ රරන්න ශනොශවයි. තමුන්නාන්ශසේලා ෑනෑ ශදයක් රරන්න. 

මම අද අුවර කුමාර දිසානායර මන්ත්රීතුමාශේ ළඟට ගිහිල්ලා 
ඇහුවා, තමුන්නාන්ශසේලා මුවෂයේවය හැර ශ්  මහ ශපොශළොශේ 

වුනරන්ශන් ශමොනවාද කියලා. මුවෂයේවය හැර ශමොනවාද 
වුනරන්ශන්? ජාති ශේද, කුල ශේද, ආග්  ශේද ශ්  සයල්ලම 

වුනරන්ශන් ශද් පාලනඥයන් විසන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමියනි. ශ්  වන විට ශලෝරශේ ශවන රටවල් රාා 

රරන්ශන් ඊළඟ අභිශයෝග ගැනයි. ස්වාවාවිර විපේ, පාරිසරිර 

සාධර, ශලෝර ශගෝලය උණුසු් වීම වාශේ ශද්වල් ගැනයි ශලෝරය 
රාා රරන්ශන්. ඇශමරිරාශේ ඍණ 47ට උෂ්ණේවය අක් වුණා. 

ර් ප් ජනාධිපතිවරයා ශමොරක්ද කිේශේ? ඒර විහිළුවට අරශගන 
ර් ප් ජනාධිපතිවරයා කිේවා, "ශලෝරය උණුසු්  ශවනවා 

කියනවා; ශමන්න, අශප් රශට් උෂ්ණේවය ඍණ 47යි" කියලා. 
ර් ප් ජනාධිපතිවරයා ඒ සදුවීම හාසයයට ගේතා. අශප් නායරශයෝ 

ශමොනවාද රාා රරන්ශන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශමොන දවශසේද ශ්  
පාර්ලිශ් න්තුශේ මිනිස්සු ගැන රාා රශළේ? ශමොන දවශසේද 

මිනිස්සු ගැන රාා රශළේ? අද ශ්  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 
සවා වාර්තාව ගැන රාා රරද් ජේ රශළේ එක් එක්ශරනාට ඇඟිල්ල 

දික් රරගැනීම විතරයි. ශදපැේතට ඇඟිල්ල දිගු රරගැනීම විතරයි 
රශළේ. ශවන ශමොරක්වේ රාා රශළේ නැහැ. හැබැයි, ශ්  රට 

හදන්න බැරි ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශ්  රට හදන්න 

ුනළුවන්. අවිංර පුනවයි, ඔළුවයි ශදරම තිශබන මිනිශහක් ආශවොේ 
අවුරුදු උ1යි ශ්  රට හදන්න යන්ශන්. අද ශමොරක්ද ශවලා 

තිශබන්ශන්? ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, අපි ඉශගනගත 
ුතතු, දැනගත ුතතු සතයයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, අපි නිදහස ලබා 

ගන්නශරොට රන් පවු්  ශරෝටි එක්ලක්ෂ විසදහසක් තිබිච්ච රටක් 
ශ් ර. හැබැයි, නිදහසන් පස්ශසේ අපට ශමොරද වුශඩු? නිදහස 

ලබා ගන්න ඔක්ශරෝම එරට එරතු ශවලා එර වර   සටන් රළා. 

නිදහසන් පස්ශසේ අපි ඔක්ශරෝටම ශවන ශවනම දිනා ගන්න 
තිශබන ශද්වල් ශවුවශවන් සටන් රළා. ඒ ශවුවශවන් සටන් 

රළා. ඊළඟට, 1978 ආඩුක්රම වයවස්ාාව ආවා. ශහොරුන්, 
මිංශරොල්ලරරුවන්, කුක්, මේද්රවය සයල්ල ශ්  මහ ශපොශළොවට 

ශගන ආ හැකි ආඩුක්රම වයවසා්ාවක් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව තුළ 
ස් මත රළා. අවසානශේ ජ ශහොරු  නිර්මාණය වුණා. මම 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ශ්  ශවලාශේ ශ්  ගැනේ කියන්න රැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 1977න් පස්ශසේ මහවැලි 
සිංවර්ධන ශයෝජනා රමය ශ්  රශට් හදන ශරොට ශලෝර බැිංකුවයි, 

ජාතයන්තර මූලය අරමුදලයි අපට ආධාර දුන්නා.   

ආධාර ශදනවා; ආධාර ගලාශගන එනවා. හැබැයි  වයාපෘතිය 

ඉස්සරහාට යන්ශන් නැහැ. එශහන් නිශයෝජිතශයක් ලිංරාවට 

එවනවා  සඑවන සල්ලිවලට ශමොරක්ද රරන්ශන් කියලා ගිහින් 

බලපන්ස කියලා. ඒ නිශයෝජිතයා ශලෝර බැිංකුවටයි  ජාතයන්තර 

මූලය අරමුදලටයි වාර්තාවක් හදලා යවනවා. ශමොරක්ද ඒ 

වාර්තාශවන් කියන්ශන්? සඅපි එවන ලද මුදල්වලින් සයයට 11ක් 

වියද්  රර ඇත. අශනක් සයයට )1 නිලධාරින්ශේ සහ 

ඇමතිවරුන්ශේ සාක්කුශේ දමාශගන ඇත. ඔන්න අශප් රට හදුන 

විධිය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශ්  රට හදනවා න්  

රරන්න තිශබන්ශන් වැඩ ශදරයි. එරක් පරිපාලන වුහශේ 

ශවනස්ර්  ඇති රරන එර. අශනක් පැේශතන් නීතිමය වුහශේ 

ශවනස්ර්  ඇති කිරීම. ශහොශරක් නිර්මාණය වන හිල් ටිර 

වහන්න විතරයි තිශබන්ශන්.  ශහොරා ශරොශහොම හරි එබඳයට 

පැන්ශනොේ එබඳයට පැන්න ශහොරා නීතිමය රාමුව තුළ ශරොටු රර 

ගන්න ුනළුවන් විධියට නීතිමය වුහය ශවනස් රර ගන්න එර 

විතරයි රරන්න තිශබන්ශන්. ඒ ශදර විතරයි රරන්න 

තිශබන්ශන්. නමුේ  රරන්ශන් නැහැ. ඇයි රරන්ශන් නැේශේ? 

රරන්න බැහැ  බලය තියාගන්න ෑනෑ.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  යහ පාලනය කියලාශන් 

ශ් ර ආශේ. අශප් පුනශේ තිබුශඩු නැද්ද ඇේතටම යහ 

පාලනයක් හැශදයි කියලා. අශප් පුනශේ තිබුණා. ුතද්ධශයන් පසුව 

රට හදාශගන  ශගොඩනැ ශඟමින් ආුන විධිය ඇතුශල් ශමොනවා ශහෝ 

ර ්න තිබුණා න්  ඒ ර ්නවලටේ ජනතාව අශනක් පැේතට 

උේතරයක් දුන්නා  ශබොරු ශහෝ අවලාද ශහෝ ශමොරක් හරි 

ශහේතුවක් නිසා. අපි හිතුවා හැශදයි කියලා.  

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  මහ බැිංකුශේ ශහොරරම 

රරනශරොට රනිල් විරමසිංහ මහේමයා හෘදය සාක්ෂියට අුවව 

රටුතතු රළාද? එතශරොට තමුන්නාන්ශසේලාශේ හෘදය සාක්ෂිය 

ශරොශහේද තිබුශඩු? ඒ රාශේ සල්ලිද? ඒ ශ්  මහ ශපොශළොශේ 

තුන්ශවනි පන්තිශේ අශප් මිනිසුන්ශේ සල්ලි. ඒවා දැන් ශරොශහේද 

තිශබන්ශන්?  

මරයෂ් ගැන දැන් මහා උද්  අනනවා. මාරඳුශර් මරයෂ ් ගැන 

උද්  අනනවා. තමුන්නාන්ශසේලා මතර තියාගන්න  ශ්  රශට් 

ඉන්ශන් හරි නායරශයක් න්  ඇශලෝසයස්ලා රට යන්න විධියක් 

නැහැ. ශ්  රශට් නීතිය ගැන මට න්  ර ්නයක් තිශබනවා. ශ්  

රශට් නීතිය ගැන මට ර ්නයක් තිශබනවා. ශ්  රශට් නීති ශපොත 

ගැන ර ්නයක් තිශබනවා වාශේම   නීතිය ක්රියාේමර රරන ඒ 

ුනටුවල වාඩිශවලා ඉන්න විනි ්චයරාරවරු ගැනේ මට ර ්නයක් 

තිශබනවා. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි  සාධාරණය 

තිශබන්ශන් ශරොශහේද? ුතක්තිය තිශබන්ශන්ශරොශහේද?  ුතක්තිය 

රා ශවුවශවන්ද තිශබන්ශන්?  ශ්  මහ ශපොශළොශේ මිනිසුන්ට 

ුතක්තිය ශරෝ? ුතක්තිය රාශගන්ද ඉල්ලන්ශන්  රවුද ුතක්තිය 

ශදන්ශන්? හැමදාම මිනිස්සු රවට්ටුන එර විතරයි රශළේ. ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ සයලු ශදනාටම මම එර රාරණයක් කියන්න 

රැමැතියි.  මම මරයෂ්ට උදවු රළා කියලා කිේවා. මට ුනළුවන් 

වුශණොේ රරන්ශන් මරයෂ්ලා නිර්මාණය රරන එර ශනොශවයි. මට 

රවදා ශහෝ දවසර ුනළුවන් වුශණොේ මරයෂ්ලා හදන එර ශනොශවයි   

ශ්  රටට ආදරය රරන; ශ්  රශට් මිනිසුන්ට ඇේතටම ආදරය 

රරන මිනිසුන්ශගන් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව ුනරවනවා. මට ුනළුවන් 

වුශණොේ ඒර රරනවා.  

තමුන්නාන්ශසේලා ශරොයි තර්  වහලා තිබුණේ ශ්  සමාජය 

නිරාවරණය ශවන දවසක් එනවා. මිනිසුන්ශේ ඇේත හෘදය 

සාක්ෂිය එබඳයට පනින දවසක් එනවා. ඒර එබඳයට පනිනවා. 

දරාශගන ඉකලා, ඉකලා, ඉකලා,  ශහොකම පීඩනයක් එක්ර, ශහොකම 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

 ේදයක් එක්ර එබඳයට එනවා. තමුන්නාන්ශසේලාට දැන් ශ්  වට 

පිටාශවන් එරක් ශදරක් ඇශහන්ශන් ශපරහැශර් රස  ේදය 

විතරයි. තවම රසරාරශයෝ ටිර විතරයි යන්ශන්, ශපරහැරේ 

එනවා. ශ්  අන්තිම අවුරුදු 10 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ේ රීතුමියනි. 

ශ්  රශට් විංචනිර, ජඩ, ප් ශරෝඩාරාර, රැවටිලිරාර, මිනිහා ගැන 

ශනොහිතන ශද් පාලනශේ අන්තිම දස වසර ශ්  ශගශවමින් 

පවතින්ශන්. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ සටින බහුතරයක් 

ඇමතිවරුන්ට; ශහොරර්  රරුන ඇමතිවරුන්ට; ශරෝටි ගණන් 

ශහොරර්  රරලා අහිිංසර මිනිසුන්ශගන් රුපියල, ශදර බදු ගහලා  

විලි ලේජා නැතිව ඒ ශහොරර්  රරුන සල්ලිවලින්  ශහොකම 

ශහෝටල්වලට ගිහින් රාලා බීලා, සුර සැප වින්ද  ඇමතිවරුන්ට, 

මන්ේ රීවරුන්ට මම කියනවා,  ශබෞද්ධ දර් නයට අුවව 

තමුන්නාන්ශසේලා අනිවාර්යශයන්ම ඊළඟ ආේමශේ  කුකුළන්, 

ඌරන්, හරක් ශවලා තමයි ඉපශදන්ශන් කියලා.  එත ශරොට ශ්  

රශට් මිනිස්සුම තමුන්නාන්ශසේලාශේ  රීරය ආහාරයට ගන්නවා. 

මම ශබෞද්ධශයක්. අශප් දර් නයට අුවව ඒර තමයි ඇේත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අද COPE එශක් වාර්තාව 

ගැනයි ශ්  විවාදය පැවැේශවන්ශන්. නමුේ මම ඔබතුමියට මතක් 

රරනවා, COPE එශරන් ඉදිරිපේ රළ කිසම ශදයර රතිලලයක් 

අපි දැරලා නැති බව. COPE එශරන් කිේවා, ්රිකුණාමලශේ 

තිශබන ශතල් ටැිංකි උ) අපට රශයෝජනයට ගන්න ුනළුවන්, ඒ 

තුබඳන් අපට ශරෝටි ගණනර ලාවයක් ලබා ගන්නට ුනළුවන්, අපි 

ශ් ර ක්රියාේමර රරමු කියලා. අවසාන රතිලලය වුශඩු 

ශමොරක්ද? රනිල් විරමසිංහ අගමැතිතුමා ඒවා ඉන්දියාවට ශදන්න 

ශයෝජනා රළා. ශ්  රට හදන්න න්  ඇේත වුවමනාව තිශබන, 

සේ ය ශේරු්  ගේ, ඇේත දර් නයක් සහිත මිනිසුන්ශගන් ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුව පිශරන්නට ෑනෑ කියන ප් රාර්ානය රරමින්, ඔබ 

සයලුම ශදනාට සුව පතමින් මා නිහඬ ශවනවා. ශබොශහොම 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මීය ළඟට, ගරු මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි උ1ර රාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.වා.4.උ4] 
 

ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. 

01උ7.17.1උ සට 01උ7.19.31 දක්වා විමර් නය රරන ලද ශරෝප් 

රමිටු වාර්තාව පිබඳබකව සවාව රල් තබන අවස්ාාශේ ශගන එන 

ලද ශයෝජනාව ගැන රාා කිරීමට අවස්ාාවක් ලබා  ජම ගැන මා 

ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශ්  ශරෝප් රමිටු වාර්තාවන් 

ගැන රාා රළාම අපට ඒවාශයහි හුඟක් ශවනස්ර්  දකින්න 

ුනළුවන් තේේවයක් තිශබනවා. ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාව පේ රරලා එහි වාර්තාවන් පිබඳබකව පසු ගිය රාලශේම 

රවුරුේ රාා රශළේ නැහැ. විශ ේෂශයන්ම 01උ4ට රලින් තිබුණු 

ආඩුක්ව ශ්  වාශේ වාර්තාවල් ඉදිරිපේ රළාට, එම එර 

වාර්තාවක්වේ පාර්ලිශ් න්තුවට ශගනැල්ලා විවාද රශළේ නැහැ. ඒ 

හැම වාර්තාවක්ම ශරබඳන්ම රාමරවල නැවතුණා. ඒවා එබඳයට 

ආශේ නැහැ.  

මීය ට ශපර රාා රළ  මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, 2015 අශප් 

ජයග්රහණයේ එක්ර   අපි යහපාලන ආඩුක්වක් ගැන තමයි රාා 

රශළේ. අපි තවමේ ඒ ගැන රාා රරනවා. යහපාලන ආඩුක්ව තුළ  

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව රලින් තිබුණාට වඩා ක්රියායලී 

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවක් බවට පේ රරන්න අපට 

ුනළුවන් ශවලා තිශබනවා. අපි  ඡන්ද වයාපාරවල ජ වි ාල ව ශයන් 

ූෂෂණය, විංචාව ගැන රාා රරනවා. අපි ූෂෂණය, විංචාව ගැන 

රාා රරලා රජයක් හැටියට ඒවා නවේවන්න ුනළුවන්, ඒවා අවම 

රරන්න ුනළුවන් පියවර අරශගන තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම  

අල්ලස් ශහෝ ූෂෂණ ශචෝදනා විමර් න ශරොමිසම සක්රීය රර එයට 

අව ය බලතල ලබා  ජමට; ස්වාධීනව වැඩ රරන්න ුනළුවන් 

අවස්ාාව ලබා  ජමට, එහි වැඩ රරන නිලධාරින්ට අව ය ස් පේ, 

ඔවුන්ශේ පඩි ඉහළ දැමීය ම හා අශනකුේ රාරණා ගැන රජය පසු 

ගිය රාලශේ උනන්දුශවන් වැඩ රරනවා අපි දැක්රා. 

ඊළඟට, ජනාධිපතිතුමා යටශේ තිශබන ජනාධිපති විමර් න 

ශරොමිසම ශ්  රශට් ක්රියාරාරි ශරොමිසමක් බවට පේ වුණා. විංචා 

- ූෂෂණ නක් ගැන රාා රරන ශරොට ශ්  රාරණය ගැනේ 

කියන්නට ෑනෑ. ශ්  රශට් නක්වක් දැ් මාම ඒ නක්ව ඉවර ශවන්න 

අවම ව ශයන් අවුරුදු උ4ක්, 17ක් විතර ගත ශවනවා. විංචා - 

ූෂෂණ ස් බන්ධශයන් තිශබන නක් අහන්න ුනළුවන් අධිරරණ 

කිහිපයක් අපි ශ්  රශට් නිර්මාණය රළා. එශලස නිර්මාණය 

රරලා;  එම අධිරරණවල හැම දාම නක් අහන තේේවයට පේ 

රරන්න ෑනෑය කියලා; ඒරට අව ය නීතිමය රටුතතු රරලා, අද 

ඒ තේේවය උදා රරලා තිශබනවා. මට රලින් රාා රරුන 

ලසන්ත අලගියවන්න මන්ත්රීතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ බහුතරය තිශබන්ශන් ආඩුක් 

පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අශප් ආඩුක්ශේ තිශබන 

විංචා - ූෂෂණ වහන්න අපට අව ය වුණා න් ,  අශප් මන්ත්රී 

ශරශනක්  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති හැටියට 

පේ රරන්න අපට ුනළුවන්රම තිබුණා. අපි 01උ4 ඉකන් එහි 

සවාපතිවරයා හැටියට අශප් ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු සුනිල් 

හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමාව පේ රර තිශබනවා. එතුමා 

සවාපතිවරයා හැටියට පේ ශවලා වි ාල රාර්යවාරයක් ඉටු රළා.  

මහ බැිංකු බැඳු් රර සද්ධිශේ  ජේ එතුමා ක්රියා රරුන ආරාරය අපි 

දැක්රා. ශ්  රජයට එල්ල ශවලා තිශබන වි ාලම ශචෝදනාව 

එයයි. එම ශචෝදනාව හිංගන්න ආඩුක්ව ක්රියා රශළේ නැහැ. 

විශ ේෂශයන්ම එම මහ බැිංකු බැඳු් රර සද්ධිය ස් බන්ධ ශරෝප් 

රමිටු වාර්තාව පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රළා. පාර්ලිශ් න්තුව 

තුළ අපි විවාද රළා. ඊළඟට, ජනාධිපතිතුමා ශරොමිසමක් පේ 

රළා. එම ශරොමිසම හරහා වි ාල විමර් නයක් රළා. විමර් නය 

රරලා අගමැතිතුමා පවා ගිහිල්ලා ශරොමිසශ්  රටඋේතර ලබා 

දුන්නා; ඇමතිවරු රටඋේතර ලබා දුන්නා. එර ඇමතිවරශයකුට 

ශචෝදනා එල්ල වුණාම ඒ ඇමතිවරයා එතුමාශේ ඇමතිරශමන් 

ඉල්ලා අස්වුණා. රවි රරුණානායර මහතා මුදල් ඇමති රශමන් 

ඉල්ලා අස් වුණා. ශමන්න ශ්  වාශේ ශද් පාලන ව ශයන් වි ාල 

ශවනස්රමරට වාජනය වූ පරිසරයක් ශගොඩනඟලා තිශබනවා.  

පළමුවැනි වතාවට අගමැතිවරශයක් ගිහිල්ලා ශරොමිසමක් 

ඉදිරිශේ රටඋේතරයක් ලබා දුන්නා. ඊළඟට, ජනාධිපතිතුමා  පේ 

රරුන ශරොමිසශ්  වාර්තාව අද ශවන ශරොට නීතිපති 

ශදපාර්තශ් න්තුවට යවලා තිශබනවා. CID එර විමර් නයක් 

රරලා අද නක් පවරලා තිශබනවා. අද උසාවිශේ නක්වක් 

පවතිනවා. උසාවිශේ නක්වක් පවරලා, එම වයාපාරිර ආයතනශේ 

හිටුන අය මාස ගණන්, අවුරුදු ගණන් අේඅඩිංගුශේ සටියා. අද ඇප 

පිට නිදහස් වුණා ශවන්න ුනළුවන්. තවම ඒ පිබඳබක නක්ව ඉවර 

ශවලා නැහැ. 01උ4න් පසුව අපි ශ්  ශවනස්රම හදලා තිශබනවා.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ ආඩුක්ව යටශේ  අවුරුදු 

දහයක් තිස්ශසේ ශරෝප් රමිටු වාර්තා කිහිපයක් නිකුේ වුණා. 

නමුේ ඒ එර වාර්තාවක් ගැනවේ ශමම පාර්ලිශ් න්තුශේ 

499 500 

[ගරු එස.් ශරේමරේන මහතා] 
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විවාදයක් රශළේ නැහැ; නීතිය ක්රියාේමර රරන්නය කියා ඒ එර 

වාර්තාවක්වේ නීතිපති ශදපාර්තශ් න්තුවට යවා නැහැ. ඒ ශද්වල් 

එශහමම වහශගන හිටියා. අපිට මතරයි  ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ  

මැතිතුමා ඒ රාලශේ  ඇමතිවරශයක් හැටියට ක්රියා රරද්දි  0117 

වර්ෂශේ ජ  එතුමා COPE  එශක් සවාපති හැටියට පේ රළ බව. ඒ 

පේ රළාට පස්ශසේ  එතුමා ඒ ආඩුක්ශේ තිශබන විංචා  ූෂෂණ 

ශහොයන්න පටන් ගේතා. එතශරොට මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාශේ ආඩුක්ව බලපෑ්  රරලා  COPE  එශක් සවාපති 

රයරශයන් එතුමා අයින් රර  ඩිේ ගුණශසේරර මැතිතුමා එහි සවාපති 

රයරයට පේ රළා. නමුේ අද අපි රටුතතු රරන්ශන් එශහම 

ශනොශවයි. අද අපි ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා COPE 

එශක් සවාපති හැටියට පේ රර තිශබනවා.  එතුමා 01උ4 වර්ෂශේ 

සට එම රමිටුශේ වැඩ රර ශගන යනවා. අශප් ආඩුක්ශේ ය්  අක් 

පාක් තිශබනවා න්   ගැටලු තිශබනවා න්   විංචා  ූෂෂණ සද්ධ 

ශවලා තිශබනවා න්  විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරශයක් හැටියට එතුමා 

එම රමිටුශේ මුලසුන දරමින් ඒවා ගැන අද ශසොයන්න පටන් ශගන 

තිශබනවා. ශමයයි  අපි 01උ4 වර්ෂශයන් පස්ශසේ ඇති රළ ශවනස.  

අශප් ආඩුක්ශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු කිහිප ශදශනක් අද උසාවි 

යනවා. ශශ්රේෂ්ඨාධිරරණයට අපහාස රළාය කියා විශ ේෂශයන්ම 

ගරු රන්ජන් රාමනායර රාජය ඇමතිතුමාට  විරුද්ධව අද නක් 

කිහිපයක්  තිශබනවා. ආඩුක්ශේ හිටියේ එතුමා අද උසාවි යනවා. 

එම නිසා  හිටියාට වඩා ය්  තැනරට අද අපි ඇවිේ තිශබනවා.  

ඒ රාලශේ න්  විංචා හා දුෂණ ගැන ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ 

රාා රරන්නවේ බැහැ. ඒ COPE වාර්තා ගැන සාරච්ඡා වුශඩු 

නැහැ. ඒ රාලශේ හිටුන ඇමතිවරුන් රළ විංචා  ූෂෂණ ශහබඳදරේ 

වුණාම ඇමතිවරු ඉල්ලා අස් වුශඩු නැහැ. ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධව 

උසාවිශේ නක් දැ් ශ්  නැහැ. ඇමතිවරයකුට තබා රාශද්යය  

සවාවර මන්ත්රීවරයකුටවේ නක්වක් දමන්න එදා ශපොලීසය වය 

වුණා. එශහම තේේවයක් තමයි එදා ශ්  රශට් තිබුශඩු. අද ඒ 

තේේවය ශවනස් ශවලා තිශබනවා. අද ශපොලීසයට වැඩ රරන්න 

ුනළුවන්; ස්වාධීනව  තීන්දු තීරණ ගන්න ුනළුවන්. අද ශපොලීසයට 

ශපොලිස් ශරොමිසමක් යටශේ වැඩ රරන්න ුනළුවන් පරිසරය  

නිර්මාණය රර තිශබනවා. අද අධිරරණයට ස්වාධීනව වැඩ 

රරන්න ුනළුවන්  තේේවයක්  නිර්මාණය රර තිශබනවා. 

අධිරරණයට අද අරලියගහ මන්දිරශේ සට telephone calls 

යන්ශන් නැහැ. ශවන තැනර සට  telephone calls යන්ශන්ේ 

නැහැ. අධිරරණශේ තීන්දු ශවනස් රරන්න රාශගන්වේ බලපෑ්  

යන්ශන්ේ නැහැ. අද අධිරරණය  ස්වාධීනව වැඩ රරනවා.  

අද අපිට විරුද්ධවේ අධිරරණ තීන්දු ලැබී තිශබනවා. 

ආඩුක්වට විරුද්ධවේ තීන්දු ලැබී  තිශබනවා.  ආඩුක්ශේ ඉන්න 

ඇමතිවරුන්ට විරුද්ධවේ තීන්දු ලැබී තිශබනවා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අධිරරණයට එශසේ  වැඩ රරන්න ුනළුවන් 

පරිසරය ශ්  ආඩුක්ව අද නිර්මාණය රර  තිශබනවා. ඒර තුළ අක් 

පාක් තිශබනවා. අපි නැහැය කියන්ශන් නැහැ. ඒ අක් පාක් අපි හදා 

ගත ුතතුයි.  

විශ ේෂශයන්ම මම ශමන්න ශ්  රාරණය කියන්න ෑනෑ. අශප් 

නිශරෝෂන් ශරේමරේන මන්ත්රීතුමා අද ශලොකු අ  ශකෝනාවක් රළා. 

එතුමාශේ එම අ ශකෝනාව ශමොරක්ද කියා මට න්  ශේරුශණේ 

නැහැ. පටන් ගේ තැනින් ශනොශවයි එතුමා අවසන් රශළේ. එශහන් 

ශමශහන් කියා ශගන ගිහින්  තමාට එල්ලශවලා තිශබන ශචෝදනා 

ටිරට පිබඳතුරු  ජලා අන්තිමට සුුනරුදු ශද් පාලන රාාවකින් 

එතුමා තමන්ශේ රාාව අවසන් රළා. එතුමා නිශයෝජනය රළ 

පසුගිය ආඩුක්ශේ විංචා  ූෂෂණ ශමම ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවා වාර්තාශේ තිශබනවා.  SriLankan Airlines එර පාක් වුශඩු 

ශරොශහොමද කියා එහි සකහන් ශවනවා. SriLankan Airlines එශක් 

රැස්වී්  පැවැේවූශේ හිටුන රාානායරතුමාශේ ශගදරයි කියා 

වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ආඩුක්ශේ විගණරාධිපතිතුමා එම 

වාර්තා ඉදිරිපේ රර තිශබනවා. ඊළඟට  ගමනාගමන මඩුඩලයට 

පිටරටින් ශගනා බස් කිහිපයක් අද ශවනශරොට අතුරුදහන් ශවලා 

තිශබනවාය කියා ශ්  වාර්තාශේ තිශබනවා. ශ්  වාශේ  පසුගිය 

ආඩුක්ව රාලශේ  සදු වුණු ශරෝටි රශරෝටි ගණනර විංචා  ූෂෂණ 

හැම එරක් ගැනම ශ්  COPE වාර්තාශේ සකහන් ශවලා 

තිශබනවා. 

අපි ශ්  ශද්වල් ගැන හැමදාම විවාද රරනවා; සාරච්ඡා 

රරනවා. එය විතරක් රමාණවේය කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. 

ශමොරද අපි විංචා හා ූෂෂණ ගැන රාා රරනශරොට 

ශද් පාලනඥයන්ට විශ ේෂශයන් ශචෝදනා එල්ල ශවනවා. ආඩුක් 

පක්ෂශේ ශවන්න ුනළුවන්; විපක්ෂශේ ශවන්න ුනළුවන්  

ශද් පාලනඥයන්ට එල්ල වන ශචෝදනා ඉතාම අධිරයි. නමුේ  

ශ්  ූෂෂණ හා විංචාවලට ස් බන්ධ තවේ පිරිස ් ඉන්නවා. රජශේ 

නිලධාරින් ඉන්නවා; සවාපතිවරුන් ඉන්නවා; අධයක්ෂවරුන් 

ඉන්නවා;  අමාතයාිං වල ශල්ර් වරුන් ඉන්නවා. නමුේ ඔවුන් 

ගැන කියැශවන එර ඉතාම අක්යි. ඔවුන් ගැන රවුරුේ රාා 

රරන්ශන් නැහැ. “ශද් පාලනඥයා තමයි විංචා හා ූෂෂණවලට 

ස් බන්ධ  ඔවුන් ශ් වාට වගකිව ුතතුයි” කියා හැම එක්ශරනාම 

ශද් පාලනඥයාට තමයි ඇඟිල්ල දිගු රරන්ශන්. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමියනි  එය ශවනස් විය ුතතුයි.   

COPE එර ගැන අපි අද රාා රරනවා. ශ් ර නීතිමය 

බලයක් නැති  වාර්තා පමණක් ඉදිරිපේ රරන රමිටුවක් විය ුතතු 

නැහැ. ඒ වාර්තා ශ්  පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රර  සාරච්ඡා 

රරන්න විතරක් ශ්  COPE එර තිශබනවා න්   අශප් රශට් ශ්  

ූෂෂණ  විංචා රවදාවේ අවම රරන්න ශහෝ ඒවා නැති රරන්න 

ුනළුවන් ශවයි කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. එම නිසා ඒ පිබඳබකව ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුව නිශයෝජනය රරන සයලුම මන්ත්රීවරුන්ශේ 

එරඟතාව හා උනන්දුව තිබිය ුතතුයි. ශ්  විංචා හා ූෂෂණ නැති 

ශවන්න  ෑනෑය කියා අපි  හැම ශරශනක්ම කියනවා.  

ඒ වාශේම ඒ ශද්වල් අවම රර ගන්න ෑනෑය කියාේ අපි රාා 

රරනවා. ශ්  රශට් ජනතාවශේ මුදල් අවවාවිත කිරීමට රාටවේ 

ඉඩ ශනොදිය ුතතුයි කියා අපි සයලුශදනාම පිබඳගන්නවා. අපි එශහම 

පිබඳගේතාට  එශහම කිේවාට  ශ්  විංචා  ූෂෂණ අවම රර ගැනීමට 

නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගත හැකි බලයක් COPE එරට අද වනශතක් 

ලබා  ජ නැහැ. ඒරයි මම කිේශේ. අපට හැම දාම විවාද රරන්න 

ුනළුවන්; එකිශනරාට ශචෝදනා රර ගන්න ුනළුවන්. විරුද්ධ 

පක්ෂය පැේශේ ඉන්න අයට අපිට  සශහොරුස කියා කියන්න 

ුනළුවන්; ආඩුක්ව පැේශේ ඉකශගන අපිටේ ඒ අයට  සශහොරුස  

කියා කියන්න ුනළුවන්. අපට හැම දාම ඒර කිය-කියා ඉන්න 

ුනළුවන්. එශසේ කිය-කියා සටීම ශද් පාලන රචාරයක් පමණයි. ශ්  

රශට් විංචා  ූෂෂණ අවම රර ගන්නවේ  ඒවා නැති රර ගන්නවේ  

ශ්  රශට් ජනතාවශේ මුදල් ආරක්ෂා රර ගන්නවේ එය 

රමාණවේ ශවන්ශන් නැහැ. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි.  

 

ගු මුජිබු්ත රහුම ාන් ම හාා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ගරු අජිේ පී. ශපශර්රා 

ඇමතිතුමාශේ විනාඩි හතර රාලයක් මට ලබා  ජ තිශබනවා.  

501 502 



පාර්ලිශ් න්තුව 

ශමම වාර්තාවල අඩිංගු ශද්වල් ශ්  සවාව තුළ රාා කිරීශමන් 

පමණක් අපට සෑහීමරට පේ ශවන්න බැහැ. ඊළඟ වාර්තාව මීය ටේ 

වඩා විංචා  ූෂෂණ එක්ර එන්න ුනළුවන්. ඊටේ පස්ශසේ  තව 

වාර්තාවක් එන්න ුනළුවන්. එතශරොට අපට හැම දාම වාර්තා 

ඉදිරිපේ රර රර  ශ්  රශට් ජනතාවශේ මුදල්වලට සදු ශවන 

ශද්වල් ගැන වාද විවාද රර රර ඉන්න ුනළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි  ඒර අපි රවුරුවේ බලාශපොශරොේතු වන ශදයක්ය 

කියා මම හිතන්ශන් නැහැ. අපි කියන්ශන්  මීය ට වඩා ශ්  රශට් 

ජනතාවශේ මුදල් ආරක්ෂා ශවන රමයක් තිබිය ුතතුයි කියායි. 

COPE එරට මීය ට වඩා බලතල ලබා දිය ුතතුයි. මීය ට වඩා 

ක්රියාේමර විය හැකි; මීය ට වඩා තීන්දු ගත හැකි; මීය ට වඩා නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග ගත හැකි  ක්තියක්  හයියක් තිශබන එරක් බවට අපි 

ශරෝප් රමිටුව පේ රළ ුතතුයි.  

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ සටින මන්ත්රීවරු 004ශදනාශේ 

අශප්ක්ෂාව ශවන්න ුනළුවන්  ශ්  රශට් ජනතාවශේ අශප්ක්ෂාව 

ශවන්න ුනළුවන්  ඒ හැම එරක්ම අපට ඉෂ්ට රර ගැනීමට හැකි 

වන්ශන්; අපට එතැනට යා හැකි වන්ශන් අපි ඒ පැේශතන් ශ්  

සකහා ගත ුතතු තීන්දු  තීරණ ගැනීම තුළ පමණයි. අපි ශ්  වාර්තා 

ගැන ශරොයි තර්  සාරච්ඡා රළේ  ශරොයි තර්  විවාද රළේ ශ්  

ශද්වල් ස් බන්ධශයන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට හයියක්  

 ක්තියක් ශ්  රමිටුවට ලබා ශදන්ශන් නැේන්  එය දේ නැති 

රටක් බවට පේ ශවනවා. දේ නැති රටට හපන්න බැහැ ශන්.  

අව ය නීතිමය බලය  ක්රියා රළ හැකි හයිය  තීන්දු ගත හැකි බලය 

ශරෝප් රමිටුවට ලබා ශදන්ශන් නැේන්   ශ් ර ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුව තුළ තිශබන වාර්තා ඉදිරිපේ රරන රමිටුවක් 

විතරක් ශවයි. ඒ බලය ලබා ශනොදුන්ශනොේ  ූෂෂණය  විංචාව අවම 

රර ගන්නවේ  ඒවා නැති රර ගන්නවේ  ශමම රමිටුව තුබඳන් අපි 

බලාශපොශරොේතු වන ශද්වල් ඉෂ්ට රර ගන්නවේ හැකි ශවන්ශන් 

නැහැ.  

COPE එශක් සවාපතිතුමාේ ශ්  අවස්ාාශේ ශමම ගරු 

සවාශේ සටිනවා. එතුමා විපක්ෂශේ ඉකශගන ශලොකු රාර්ය 

වාරයක් රරනවා. ශ්  රශට් තිශබන විංචා  ූෂෂණ අවම රර ගන්න  

ඒවා නැති රරන්න එතුමා රරන රාර්ය වාරය අපි පැසසුමට ලක් 

රළ ුතතුයි. ය්  ශයෝජනාවලියක් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ 

රළ ුතතුයි කියා මම එතුමාට ශයෝජනා රරනවා. අපි 004ශදනාම 

ඉන්ශන් එර අදහසරයි. ශ්  රශට් විංචා  ූෂෂණ සදු ශවනවාට අපි 

රවුරුවේ රැමැති නැහැ. අපි සයලුශදනාම ඒරට විරුද්ධයි. ශ්  

රශට් සදු වන විංචා  ූෂෂණ අවම රර ගැනීමට ශ්  004ශදනාටම 

වගකීමක් තිශබනවා. ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ තිශබන රධාන 

රමිටුවක් විධියට ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට මීය ට වඩා 

ක්රියාේමර විය හැකි බලයක්   ක්තියක් ලබා  ජම අපි 

004ශදනාශේම අධිෂ්ඨානය හා අරමුණ විය ුතතුයි. ඒ ශවුවශවන් 

අපි ක්රියා රළ ුතතුයි.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට ශමම රමිටුව 

තුබඳන් වාර්තා ඉදිරිපේ රරන්න ුනළුවන්. ඔබතුමා මාස හයකින් 

තව වාර්තාවක් ඉදිරිපේ රරයි. අපි ශ්  විධියටම ඒ ගැන වාද විවාද 

රරයි; එකිශනරාට ශචෝදනා රර ගනියි. නමුේ ශ්  රශට් 

ජනතාවශේ මුදල්  ශ්  රශට් ජනතාවශේ වේර්  ආරක්ෂා රර 

ගැනීමට  ශ්  රශට් විංචා  ූෂෂණ අවම රර ගැනීමට එය රමාණවේ 

වන්ශන් නැහැ.  

ශ්  වාර්තාව තුළ හුඟක් ශද්වල් තිශබනවා. ශ්  රශට් 

ජනතාවශේ මුදල් ශරොයි තර්  අවවාවිත ශවලා තිශබනවාද  

ශරොයි තර්  විංචා  ූෂෂණ සදුශවලා තිශබනවාද කියා ශ්  වාර්තා 

කියවනශරොට අපිට ශපශනනවා.        

ඒරට ශද් පාලනඥයන් විතරක් ශනොව රජශේ නිලධාරින්  

සවාපතිවරුන්  අධයක්ෂවරුන්  ශල්ර් වරුන් සයලු ශදනාම 

වගකිවුතතුයි කියා ශ්  වාර්තාව බලන ශරොට අපට ශපශනනවා. 

නමුේ  අවාසනාවරට ඒරට ගතුතතු ක්රියාමාර්ග ගැන අපි කිසම 

ශරශනක් තීන්දුවරට එන්ශන් නැහැ. ශ් ර වාර්තාවක් හැටියට 

අපි ශමතැන සාරච්ඡා රරනවා  විවාද රරනවා. ඊට එහා ශ් ර 

ශරොහාටද යන්න ෑනෑ. ඊට එහා ශ් රට තිශබන විසඳුම 

ශමොරක්ද? ශ් ශක් නිර්ශද් වලට රළුතතු ශද්වල් ශමොරක්ද? 

ශ් රට හවුල් ශවලා ඉන්ශන් ශද් පාලනඥයන් ශවන්න ුනළුවන්  

රජශේ ශසේවරයන් ශවන්න ුනළුවන්. ඔවුන් පිබඳබක ගත ුතතු 

ක්රියාමාර්ග ශමොනවාද කියන එර ගැන අපි සයලු ශදනාම දන්ශන් 

නැහැ. අපි වාර්තාව ඉදිරිපේ රරනවා  අපි වාද-විවාද රරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මම හිතනවා අපි රජයක් 

හැටියට -පසුගිය රාලයට වඩා- ශ්  රශට් විංචා හා ූෂෂණ අවම රර 

ගන්න ගතුතතු ක්රියාමාර්ග රාශියක් අරශගන තිශබනවා කියා. 

නමුේ  ඒවා රමාණවේ කියා මම කියන්ශන් නැහැ. ඒශක් 

ශනොශයකුේ අක්පාක් තිශබනවා. රළුතතු ශනොශයකුේ ශද්වල් 

තිශබනවා. තවේ අලුතින් නීති ශගනැල්ලා  තවේ නීතිමය 

ක්රියාමාර්ග අරශගන ශ් වා අවම රරගතුතතු තැනරට අප යා 

ුතතුයි කියායි මම වි ්වාස රරන්ශන්. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි  රජය මීය ට වඩා ශ්  ගැන අවධානය ශයොමු රළ 

ුතතුයි  මීය ට වඩා උනන්දු විය ුතතුයි. ඒ වාශේම පාර්ලිශ් න්තු 

මන්ත්රීවරු හැටියට පාර්ලිශ් න්තුව නිශයෝජනය රරන මන්ත්රීවරු 

004 ශදනාටම ශ්  ගැන වගකීමක් තිශබනවා. අපි 004 ශදනාම 

ශ්  ගැන ක්රියා රළ ුතතුයි කියමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 

රරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්රීතුමා. මීය ළඟට  ගරු ඉන්දිර 

අුවරුද්ධ ශහේරේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි උ0ර රාලයක් 

තිශබනවා.  

 
ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අද දිනය ුනරාම මම ශමම 

ගරු සවාශේ රැ ජ සටියා. නිශරෝෂන් ශරේමරේන මන්ත්රීතුමා 

එතුමාශේ ශපෞද්ගලිර ජීවිතය ස් බන්ධ රාරණා කිහිපයක් ගැන 

මාවේ න්  රර ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 

රර තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට ුනිංි  පැහැදිලි 

කිරීමක් තමයි රරන්න තිශබන්ශන්. එතුමා ස් බන්ධශයන් ශහෝ 

එතුමාශේ ශද් පාලන රාරණා පිබඳබක ශහෝ නිශරෝෂන් ශරේමරේන 

මන්ත්රීතුමා ගැන ජනතා විමුක්ති ශපරමුණට ර ්නයක් නැහැ. 

එතුමා පිබඳබක කිසම ආරාරයකින් අශප් ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුශඩු ශවේ අඩවියර ශහෝ  Facebook එශක් කිසම ශදයක් 

අපි සකහන් රර නැහැ. විශ ේෂශයන් එතුමා අශප් ශවේ අඩවි ගැන 

පැහැදිලි කිරීමක් රර තිබුණා. අශප් ශවේ අඩවිය තිශබන්ශන්  

"JVP- Sri Lanka" කිය ු ායි. ඒ වාශේම එතුමාශේ ශපෞද්ගලිර 

ජීවිතය පිබඳබක  එතුමාශේ වයාපාරිර රටුතතු ශහෝ මුදල් ශගවී්   

ණය ශගවී්    බැිංකු වාරිර ශගවී්  ගැන අපට ර ්නයක් නැහැ. 

ශ්  සවාශේ අපි හිටිශේ නැති ශවලාවර ජ  ශමොශහොතරට එබඳයට 

ගිය අවස්ාාවර ජ එතුමා ශේලාව අරශගන එවැනි පැහැදිලි කිරීමක් 

රළ එර ගැන රනගාටු ශවනවා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු අපි 

ශද් පාලනය රරන්ශන් ඉතා විවෘත විධියටයි. එතුමා 

ස් බන්ධශයන්වේ  අශනකුේ මන්ත්රීවරු ස් බන්ධශයන්වේ අපට 

තිශබන විශේචන අපි හැිංගිලා කියන්ශන් නැහැ. කියන ශදයක් අපි 

රසද්ධිශේ කියනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  

විශ ේෂශයන්ම එතුමා අශප් පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු න්  රර ඉදිරිපේ 

503 504 

[ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා] 
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රළ රාරණාව වැරදි සහගතයි කියන එරයි මට පැහැදිලි රර 

කියන්න ෑනෑ වුශඩු. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ ශහේරේ මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.වා. 4.30] 

 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහේරත් ම හාා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට අවස්ාාව ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමියට ශබොශහොම ස්තුතියි. විශ ේෂශයන්ම අපි අද දවස 

ුනරාවටම ඇහු් රන් දුන්ශන් ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවා 

වාර්තාව එබඳදක්වන ශමොශහොශේ ජ  එම රාරර සවාශේ සවාපති 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මහතා සහ අශනකුේ මන්ත්රීතුමන්ලාශේ 

රරා යන්ටයි. ඔවුන් රශළේ එර එක්ශරනාට ශචෝදනා රරන 

එරයි. ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂශේ සයලු රිකරයන්ශේ රරා යන් 

අද හැන්සාඩ් වාර්තාව අරශගන බලුනවාම දැන ගන්න ුනළුවන්. 

එතැන ජ මළ ශගවල්වල ගිය මන්ත්රීවරු ගැනේ රාා රළා. ශ් වා 

අපි හිංගලා ගහන්න ෑනෑ නැහැ. ශමවැනි රතන්දර ස0101 JVP" 

Facebook page එශක් අපි දැරලා තිශබනවා. මම හිතන්ශන් ඒර 

ඔබතුමන්ලාශගයි එතුමාශගයි ර ්නයක්. ඒරට මම මැදිහේ 

ශවන්න අව ය නැහැ. මම ශ්  කියන්ශන් අපි ශරොශහොමද 

ශද් පාලන සදාචාරය හදන්ශන් කියන එරයි. අපි ශද් පාලන 

සදාචාරය හදන්න කියා ශමතැනට ඇවිල්ලා ශමතැන තර්ර රර  

ශමතැන විවාද රරනවා. අපි රළ ුතේශේ ශ්  වාර්තාව 

එබඳදැක්ශවද්දි සද්ධ විය ුතතු ශද්වල් කිය කියා මඩ ගහ ගන්න එර 

ශනොශවයි. දැන් වාර්තාව එබඳ දැක්ශවද්දි එබඳදැක්ශවන්ශන් මඩ ටිර 

විතරයි. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාේ  අපිේ ශමොන මතයක් 

දැරුවේ ඇේතටම එතුමා ශයෝජනා රළා ය්  කිස වැඩපිබඳශවළක් 

ශ් රට සදු ශවන්න ෑනෑ කියා.  මහ බැිංකු මිංශරොල්ලය සදු 

වුණාට පසුව COPE වාර්තාව එබඳදක්වා ඒ රමිටු වාර්තාශේ 

හැටියට ඒශක් නිලධාරිශයක් ශදශදශනක්  අයිතිරාරශයක් හිශර් 

යනවාට අපි රැමති නැහැ. එශහම ශනොශවයි.  

ශ් රට මූල බීජය වුණු -මුලින්ම ශ් රට අුවබල දුන්- 

ුනද්ගලශයෝ ගැන ශ්  රමිටුවේ  සවාපතිවරයා ඇතුළු 

සයලුශදනාේ රටට කියන්න ෑනෑ. පාද සටහන් දමන එර 

ශනොශවයි රළ ුතේශේ. රටට එබඳ රර කියන්න ෑනෑ  සශමන්න 

ශ්  ුනද්ගලයා නිසා තමයි ශ් ර සද්ධ ශවලා තිශබන්ශන්.ස කියා. 

ඒ වාශේම එශසේ එබඳදක්වන ුනද්ගලයාට නැවතේ ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඇමතිරමක් දරන්න සදාචාරාේමර අයිතියක් 

නැහැ. ශරශසේ ශහෝ ඒ තැනට පාර්ලිශ් න්තුව නිර්මාණය රර 

ගන්න ෑනෑ. එශහම නැේන්  ශවන්ශන් ශ් රයි. එර 

අමාතයාිං යර ය්  කිස රටුතේතක් රරනවා  ඒ රටුතේත COPE 

වාර්තාවට එනවා; ඒ වාර්තාශේ කියනවා  අහවල් රමාණයක් 

විනා  ශවලා තිශබනවා කිය ු ා. ඊට පස්ශසේ ඔහුට ඊළඟ ආඩුක්ශේ 

තව ඇමතිරමක් ලැශබනවා. එතශරොට සුදුසුරම ශවන්ශන් 

ශහොරර්  කිරීම කියන එර රට තුළ ජනගත ශවනවා. පසුගිය 

ආඩුක්ශේ විතරක් ශනොව ශ්  ආඩුක්ශේ ශහොරර්  පවා ශ්  

වාර්තාශේ තිශබනවා. හැබැයි  පසුගිය ආඩුක්ශේ ශහොරර්  රළ 

ඇේශතෝ සහ ශහොරර්  ශරරුවාය කියා ශචෝදනා රරන සයලු 

පිරිස්වලට අපි ශමොනවද රශළේ? ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා සවාපතිේවය දරන COPE එශරන් -ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබකව රාරර සවාශවන්- නිර්ශද් යක්  ජලා අදාළ 

තැනට තල්ලු රරන එර  එශහම නැේන්  ඒ තැනට පේ රරන 

එර පමණයි ඔබතුමාට ුනළුවන්. එතැන නීතිමය රටුතේතක් 

රරන්න බැහැ. හැබැයි  අපි ඒර නීතිමය රටුතේතක් දක්වා 

ශගශනන්න ුනළුවන් රමශේදයක් පාර්ලිශ් න්තුව තුළ හදන්න 

ෑනෑ. ගරු නිශරෝෂන් ශරේමරේන මන්ත්රීතුමා පැහැදිලි රර කිේශේ 

ශවන ශදයක් ශනොව ශ්  රශට් සිංස්රෘතිය විනා  රරනවා  

සදාචාරය නැතිශවලා තිශබනවා කියන එරයි එතුමා කිේශේ. එර 

එක්ශරනාට ශචෝදනා රරන ඒවා  එර එක්ශරනා විශේචනය 

රරන ඒවා ශනොශවයි ශවන්න ෑනෑ  අවුරුදු උ1ක් ඇතුළත ශ්  රට 

ශවනස් තැනරට යන්න ෑනෑ කියන එරයි එතුමා කිේශේ. අද 

එශහම එරක් ශවනවා කියා අපට ශපශනන්ශන් නැහැ   අද අපි 

ඒර දකින්ශන් නැහැ. එතුමා තමන්ශේ නිර්වයාජ බව ශපන්ුවවා. 

තමන්ට රරන ශචෝදනාව පමණක් ම ශනොව රශට් ශවනස් විය ුතතු 

තැන් එතුමා ශපන්ුවවා  ඒ ගැන කිේවා. ඒරට රලබල ශවලා  ඒ 

පිබඳබකව රවුරුවේ ශචෝදනා රරන එර ශනොශවයි රරන්න ෑනෑ. 

අපි දන්නවා  ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගශ්  විංචා ගැන ශ්  

වාර්තාශේ තිශබන බව. හැබැයි  එම ගුවන් සමාගශ්  සදු වන පාක් 

දිගටම සදු වුණා. ඒ විෂය වාර ඇමතිවරයාට එම පාක් 

ස් බන්ධශයන් රළ හැකි ශදයක් ශනොතිබුණා ශවන්නට ුනළුවන්. 

ශමතැන සටින පිරිශසන් අපි දන්නා බහුතරයක් -වැඩි රමාණයක්- 

පසුගිය වතාශවේ COPE එර නිශයෝජනය රරන්න ඇති  එශහම 

නැේන්  පාර්ලිශ් න්තුව නිශයෝජනය රරන්න ඇති. හැබැයි  රාා 

රර විසඳුමරට ශගනාශේ ශමොරක්ද? එම රමිටුශේ සවාපති ගරු 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමාට විතරමද බලය තිශබන්ශන්? එදා 

හිටුන ඇේශතොේ ඒර රරන්න ෑනෑ. එදා ශ්  රමිටුව නිශයෝජනය 

රරුන අය ඒර ශනොරළා න්   ඒ ගැන පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ ශහෝ 

ර ්න රරන්න ෑනෑ  රශට් ජනතාව අතර ජනගත රරන්න ෑනෑ   

ජනතාවට රසද්ධ රරන්න ෑනෑ. COPE එශක් ජ ශහබඳශවන ූෂෂණ 

පිබඳබකව පිටතට කියන්න ෑනෑ. ඒ කිස ශදයක් නැතුව  අවුරුදු හත 

අටරට ඉස්ශසල්ලා සදු වුණු ශදයක් ශගනැල්ලා අද ඒ ශද් ගැන 

රාා රරනවා. හැබැයි  ඒ රාලය තුළ ය්  කිස ශදයක් සද්ධ ශවලා 

තිබුණේ  ශ්  රාලශේේ ඒ ශද් ඒ විධියටම සද්ධ ශවනවා. ඒ 

ශද්වල් දිගින් දිගට  දිගින් දිගට සද්ධ ශවන්න ගියාම අපි 

ශරොශහොමද අනාගතයක්  රටක් නිර්මාණය රරන්ශන්? මම 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඇවිල්ලා ජාවාරමක් රරනවා න්   මම 

ශහොරරමක් රරනවා න්   මම විංචාවක් රරනවා න්   මුදල් 

නාස්තියක් රරනවා න්   එශහම නැේන්  මට ලැබුණු වගකීශ්  

ක්රියාවලිය මම රරන්ශන් නැේන්   නැවත වතාවක් ජනතාව මාව 

පාර්ලිශ් න්තුවට එවන්ශන් නැහැ. එශහම තිබුණු වය අද ශවද් ජ 

නැතිශවලා තිශබනවා. එම නිසා රමිටු වාර්තා කීයක් එබඳයට 

ආවේ  දිගින් දිගටම අමාතයාිං  ශවනස් ශවමින්  ශවනස් ශවමින් 

ශ්  රටුතේත සද්ධ ශවනවා න්   අහවලා ශ්  ශහොරරමට 

ස් බන්ධයි කියා අපට ශචෝදනා රරන්න කිසම ශරශනකුට බැහැ. 

ශමොරද  රමිටු වාර්තාවක් විතරයි තිශබන්ශන්. වාර්තාව මඟින් 

කිසම ශරශනකුට දඬුවමක් ලැබිලා නැහැ. එම නිසා හැශමෝම 

එරතු ශවලා ශතෝරාගේ නමක් ශහෝ ශදරක් ශහෝ තුනක් ශහෝ 

අරශගන ඒරට දිගින් දිගටම ගහනවා. 

පසුගිය දවස්වල ඔය ගුවන් යානා ගුවශදුවව රරන ශවලාශේ 

එම ගුවශදුවව තුළ ජ හුවමාරු වුණු පණිවුඩ ටිර එබඳයට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා අපි දැක්රාශන්.  

ශ්  වාර්තාශේ ලස්සනට ශපන්වා  ජලා තිශබනවා  ගුවන් යානා 

ඇණවුම අවලිංගු කිරීම රැබිනට් තීන්දුව එන්න රලින් සද්ධ 

ශවච්ච ශදයක්; ඊට පස්ශසේ තමයි රැබිනට් තීන්දුව ඇවිල්ලා 

තිශබන්ශන් කියලා. එශහම න්  ඒර රරුන ඇමතිවරු අද ශමතැන 

ඉන්නවා. ඒරට උපශදස් දුන්ුව ඇේශතෝ අද ශමතැන ඉන්නවා. 

හැබැයි  අපි රමයක් හදා ගන්න ෑනෑ ඒ ශගොල්ලන්ට දඬුව්  

රරන්න සහ ඒ ශගොල්ලන්ව ජනතාව ඉදිරිශේ දඬුවමට ලක් 

රරන්ශන් ශරොශහොමද කියලා. එශහම නැේන්  ශමතැන 

ශබොරුවට විදුලිය දල්වා ශගන  වාුතසමීය රරණ දාශගන  රෑමබීම 

505 506 



පාර්ලිශ් න්තුව 

සකහා වියද්  රරශගන  ලක්ෂ ගණනක්  ශරෝටි ගණනක් දවස් 

ගණශන් වියද්  රරන එශක් ශේරුමක් නැහැ.  පළාේ පාලන 

ආයතනයක් කිේවාම ඒශරේ ය් කිස පිරිසක් ජීවේ ශවනවා. අපිේ 

පාර්ලිශ් න්තුවට එන්න රලින් ය්  ය්  වරවාුව තුළ එවැනි 

ආයතන ගණනාවර රටුතතු රළා. හැබැයි  ෑනෑම ශරශනකුට 

ශහොයලා බලන්න ුනළුවන්   කිසදු තැනර ශචෝදනාවක් නැහැ; 

ශචෝදනාවක් එන විධියට වැඩ රශළේ නැහැ. එශහම වැඩ රරන්න 

ෑනෑ පිරිසක් තමයි පාර්ලිශ් න්තුවට එවන්ශන්. එශහම ආවාට 

පස්ශසේ ශහොරු ශවන්ශන් නැහැ. ආවාට පස්ශසේ ඒ ුනද්ගලශයෝ 

ශහොරරමට අහු ශවන්ශන් නැහැ. නමුේ ශ්  ශහොරරශ්  ක්රියාවලිය 

සහ ශ්  සයලු ශද් අවම රරශගන එශහමේ නැේන්  නැති රරලා  

මුදල් විනා ය නවේවන්න රටුතතු රරන්න ෑනෑ.   

බස් රා ශගන්වූ එර ගැන ශමතැන රාා රරලා තිබුණා. බස ්

ශගන්වූ රාරණශේ ජ බස් උ8ක් පමණ අස්ාානගත ශවලා කියලා 

කිේවා. අස්ාානගත ශවලා ශනොශවයි  බස ්උ8 ශරොශහේ හරි තැනර 

එශහම නැේන්  පාසලරට වාශේ තැනරට ලබා ජලා ශවන්න 

ුනළුවන්. මම රවුරුවේ සුද්ද රරන්න රතා රරනවා ශනොශවයි. 

නමුේ මුදලින් රවුරු ශහෝ ලබා ගේතා න්   ඒර ශරොටින්ම නැහැ.  

ඒර හරියට මහ බැිංකුශේ තිබුණු ශද් ගේතා වාශේයි. හැබැයි  

ය් කිස ආයතනයක් ඒ ශවුවශවන් ය් කිස ශදයක් දුන්නා න්   

ඒර තමුන් සතු රර ගන්ශන් නැතුව ජනතාවට ලබා ශදනවා න්   

ඒරේ රට තුළ සද්ධ ශවන  රටට අව ය රරන  ජනතාවට අව ය 

රරන ශදයක්. එශහම නැතුව ශරොමිස් කුට්ටිය රශර් දාශගන  උශර් 

තියාශගන යන එර ශනොශවයි කියන එර මම පැහැදිලි රරලා 

කියනවා. ගුවන් යානා ද  වී මිල ජ ගැනීම ද  එශහම නැේන්  සේව 

ආහාර සකහා ආපසු වී ලබා  ජම ද යන සයලු ශද්වල් වාශේ හැම 

රටුතේතක්ම සද්ධ ශවලා තිශයන්ශන් ඒ ආරාරයට. අපි අද 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඉකශගන ශදපැේතරට ශබදිලා එර එක්ශරනාට 

ශචෝදනා රර ගන්නවාට වඩා අපි උේසාහ රරන්න ෑනෑ  ශමවැනි 

වාර්තා එබඳදැක්වීම තුබඳන් අපි අශප් අලුේ ගමන් මාර්ගය හදා 

ගන්න. එශහම නැේන්  ශ් ර රවදාවේ හැශදන්ශන් නැහැ. අශප් 

අලුේ ගමන් මාර්ගය ශමොරක්ද? අපි ජාතිර ආඩුක් හදාශගන 

එරතුශවලා ශ්  සයලු ශද් විනා  රරන එර ශනොශවයි රරන්න 

ෑනෑ. අපි පාර්ලිශ් න්තුවට අලුේ රතිපේති අරශගන ඇවිල්ලා  ඒ 

අලුේ රතිපේති තුබඳන් රශට් ජනතාවට ශදයක් ලබා ජමයි රළ 

ුතේශේ. ඒර තමයි ජනතාව බලාශපොශරොේතු ශවන්ශන්. ඒ 

බලාශපොශරොේතුව ඉෂ්ට රරගන්න  න්   හැමදාම 

වවරක්රාරශයෝ වාශේ  තරහරාරශයෝ වාශේ තමන්ශේ 

ශද් පාලන මතය උලුප්පන්න  තමුන්ශේ ශද් පාලන මතය උඩට 

ශේන්න අපි වැඩ රරලා එශහම නැේන්  ශදොස් කියාශගන එශහට 

ශමශහට ශචෝදනා රරශගන ශ්  ගමන රවදාවේ යන්න බැහැ. 

අපට ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ වවරක්රාරශයෝ විධියට 

ශපශනනවා න්   අපට එක්සේ ජාතිර පක්ෂය වවරක්රාරශයෝ 

විධියට ශපශනනවා න්   ඒ වාශේම ඒ ශගොල්ලන්ට ඒරාබද්ධ 

විපක්ෂය වවරක්රාරශයෝ එශහම නැේන්  රටට වැඩක් නැති 

ජාතියක් විධියට ශපශනනවා න්  ඒර ශරශරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

අපි ශපොදු තැනරට එන්න ෑනෑ. මම හිතන්ශන් එතුමා ශයෝජනා 

රළා  ශරෝප් රමිටු සාරච්ඡා පිබඳබකව රූපවාහිනී සජීවී විරා න 

රමශේදයක් හදන්න කියලා. ඒර ශහොකයි.  එතශරොට අපට ශහොයා 

ගන්න ුනළුවන්  ශ් රට සද්වාවශයන් ශතොරතුරු ශදන්ශන් රවුද  

ශ්  ශතොරතුරු හරියාරාරව රශට් ජනතාව අතරට යන්ශන් 

ශරොශහොමද  ඒ ජනතාව ශ් වා ගැන දැන ගන්ශන් ශරොශහොමද 

කියන ඒ සයල්ල. අද ශවද් ජ  වාර්තාවක් එබඳයට එනවා  ඒර ශ්  

004 ශදනා අතර ශබ ජ යනවා  එශහම මිසක් එතැනින් එහාට 

ශදයක් සද්ධ ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා අන්න එවැනි අලුේ 

ශයෝජනා තුබඳන් ශ් වා රටට ශහබඳ රරන්න. ශමොරද  අපිේ රැමති 

නැහැ  හෑල්ලුවට පේශවන්න. අපි පාර්ලිශ් න්තුවට ආවේ රශට් 

ශතොශට් ඇවිදින්න ෑනෑ; අපිේ ගමට යන්න ෑනෑ; පන්සලට 

යන්න ෑනෑ; පාසලට යන්න ෑනෑ; දරුවාශේ අධයාපනය 

ශවුවශවන් පාසලට යන්න ෑනෑ.  ඒ ගියාම අද ශද් පාලනඥයා 

දිහා බලන්ශන් අමුතු විධියරට. අද ශද් පාලනඥයා ඒ තරමටම 

හෑල්ලු රරලා දාලා; ශද් පාලනඥයා අද විහිළුරාරශයක් බවට 

පේ ශවලා. ඉතින් එශහම තේේවයට පේ ශවන්ශන් 

ශද් පාලනඥයා තමයි උපරිම ව ශයන් ශහොරර්  රරන්ශන් 

කියන තැනට අද රට නිර්මාණය ශවලා තිශබනවා. ඒර රරන්ශන් 

රවුද? ඒර රරන්ශනේ ශ් ර ඇතුශළේ ඉන්න 004 ශදනා; එශහම 

නැේන්  පළාේ සවාශේ උදවිය; එශහම නැේන්  අශනකුේ 

ශද් පාලන ආයතන තුළ ඉන්න ශද් පාලනඥශයෝම තමයි.  

ඒ නිසා ය් කිස ශරශනකුශගන්  ය් කිස අමාතයාිං යකින් 

සදුවන වැරැද්දක් නිසා සදුවන මුදල් නාස්තිය පිබඳබකව ශසොයා 

බැලීම ශවුවශවන් පිහිටුවා ගේ රමිටු මීය ට වඩා  ක්තිමේ රරන්න 

ෑනෑයි කියන ශයෝජනාවක් පාර්ලිශ් න්තුශේ ශගනැල්ලා ඒවා 

 ක්තිමේ කිරීම සකහා පියවර ගත ුතතුයි.  දැන් අපි ශතොරතුරු 

දැනගැනීශ්  අයිතිවාසර්  පිබඳබක පනත දිනා ගේතායි කියලා 

සහුශර්ස දමනවාශන්.  නමුේ  බලාශගන යද් ජ අව යම රරන 

ශතොරතුරු ශදන්ශන් නැහැ. අශනක් රාරණාව තමයි ඒ ශතොරතුරු 

රැස් රරන නිලධාරියා ශතොරතුරු ටිර ශදන්න දින උ1ක් ගන්නවා. 

හැබැයි  ඒ රාලසීමාව තුළ සද්ධ රරන්ශන් ශවන ශමොනවේ 

ශනොශවයි  ශතොරතුරු ටිර හිංගන එරයි. ඉතින් ශ්  ආරාරශයන් 

හදාශගන ශ්  ජාවාර්  ටිර රරනවා න්   ශ්  රට තුළ  පාලන 

රමය තුළ  නීති රීති පද්ධතිය තුළ ය්  ය්  ශවනස්ර්  රරනවායි 

කියමින් ශහොරර්  රරන්න ුනළුවන් රාමුවක් නිර්මාණය රර 

ගන්නවා න්  අවසානශේ සදු වන්ශන් ශමොරක්ද? අපට බැලූ 

බැල්මට ශපශනන්ශන් සෂා! ශරොච්චර ශහොකද  ශතොරතුරු 

දැනගැනීශ්  අයිතිවාසර්  පිබඳබක පනත හරිම ශෂෝක්. ඒර ආවාම 

ඔක්ශරෝම ශතොරතුරු ටිර දැනගන්න ුනළුවන්. ඔක්ශරොශේම 

පැටිකිරිය ශහොයා ගන්න ුනළුවන්. ඒර න්  ශගශනන්න ෑනෑස යි 

කියලයි. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ රාලය අවසන් ශවමින් යනවා. 
 

ගු ඉන්දික අනුුද්ධා පහේරත් ම හාා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  විනාඩි 01ක් තිබුණා  ගරු 

මහින්දානන්ද අලුේගමශේ මන්ත්රීතුමාශේ ශේලාව. ඒරයි  මම 

ගේශේ.  

දැන් බලන්න   ස්වාධීන අධිරරණ ශරොමිසම තිශබනවා;  

ස්වාධීන අල්ලස්  ශරොමිසම තිශබනවා; ස්වාධීන ශපොලිස ්

ශරොමිසම තිශබනවා; ස්වාධීන මැතිවරණ ශරොමිසම තිශබනවා. 

හැබැයි  අපි එරතු ශවලා ශයෝජනා රරලා  ස් මත රරශගන ඒ 

සයල්ල ශගනාවාට අද ඒ තුළ තිශබන ස්වාධීනේවය ශමොරක්ද? 

අද ශ්  කිසම තැනර ස්වාධීනේවයක් නැහැ. ස්වාධීන මැතිවරණ 

ශරොමිස ශ්  සවාපතිට ුනළුවන්ද  ස්වාධීනව මැතිවරණයට දිනයක් 

නියම රරන්න.  ස්වාධීනව ඒ  නියම රරන දිනය පාර්ලිශ් න්තුව 

පිබඳගන්නවාද? ඒ ස්වාධීනව පේ රරන ශපොලිසප්තිවරයා 

පාර්ලිශ් න්තුව පිබඳගන්නවාද? පිබඳගන්ශන් නැහැ.  නමුේ  අපි 

එබඳයට ගිහිල්ලා කියනවා  සඅපි ශලොකු වැඩ ශරොටසක් රළා. 

ශ් ර තමයි අපට හ් බ  වුණු ශහොකම අවස්ාාවස කියලා. හැබැයි  

තවම රට සහ ශද් පාලනය තිශබන්ශන් එරම තැන. එතැනින් 

ශවනස් ශවලා නැහැ; ශවනස් රරලා නැහැ. ඒ ශවනස් රරන්න 

ෑනෑ නීති රීති හදලා නැහැ. ඒ රටුතේත රරන්න එන රඩුඩායම 

එර පැේතරට එරතු ශවලා ජාවාරමරට ස් බන්ධ පිරිසරට ශහෝ 
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රාජය ශද්ශපොළ මිංශරොල්ලරන්න බලාශගන ඉන්න පිරිසරට 

එරතු ශවනවා. ඒර තමයි අපි පසුගිය දවස්වල දැක්ශක්. අපි 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඇවිල්ලා දැනට අවුරුදු තුනහමාරරට  හතරරට 

ආසන්න රාලයක්  ශවනවා.  අපි හැමදාම දැක්ශක් ශ් රයි. අපිේ 

හිතුවා  සශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව  රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාව  මහජන ශපේස්  පිබඳබක රාරර සවාව වැනි රාරර 

සවා තුබඳන් ඇේතටම ශලොකු ශදයක් ශවනවා. මිනිසුන්ට ශ්  

තුබඳන් ය් කිස ශදයක් රර ගන්න ුනළුවන්.  රශට් මුදල්වලට වග 

කියන තැන ශමතැනස යි කියලා.  

දැන් බලන්න  පසුගිය දවස්වල ගශ්  රාශද්යය ස් බන්ධීරරණ 

රමිටුවල සවාපති රයරය දුන්නා  රාශද්යය සවා මන්ත්රීවරයකුවේ 

ශනොවන අය  රජශේ මුදල්   පාර්ලිශ් න්තුශවන් අුවමත රරන 

විමධයගත මුදල්  රජශේ ආර්ිකර රතිපේති හදන මුදල් ගමට ගලා 

යන එරම තැන රාශද්යය ස් බන්ධිරරණ රමිටුවයි. මම හිතන 

විධියට ආඩුක් පක්ෂශේ බහුතරයක් මන්ත්රීවරුන් ඒ 

ස් බන්ධීරරණ රමිටුවල සවාපතිවරුන් වනවා. හැබැයි  සමහර 

ග් වල සිංවිධායර තනතුරක් ශහෝ රාශද්යය සවා මන්ත්රීරමක්වේ 

නැති ුනද්ගලශයෝ ශ්  රමිටුවල සවාපතිවරු විධියට පේ ශවනවා. 

එතශරොට ඒ ශගොල්ලුවේ  තීන්දු ගන්නවා  සඅහවල් පන්සල 

හදන්ශන් ශමතැන. අහවල් විදයාලය හදන්ශන් ශමතැන. ඒරට 

ශමපමණක් වියද්  රරනවාස යනා ජ ව ශයන්.  නමුේ  ඒ සයලු 

ශද්වල් රාා රරශගන මුදල් ටිර ශගන්වාශගන මුදල් ටිර විනා  

රරනවා. ශරොන්ාේරාරයා රවුද  රාටද ශ් ර ශදන්ශන්  

ශරොශහොමද ශ් ර ශවන්න ෑනෑ කියලා දන්ශන් නැහැ.  ඒ නිසා  

ශ්  සයලු ශද්වල්වල ජ අපි  ඇේත රාා රළ ුතතුයි.  දැන් ශමතැන 

ශරශරන්ශන් නැේශේ  ඒරයි. අපි දන්න ඇේත ශමතැන රාා 

රරන්ශන් නැහැ. අද නිශරෝෂන් ශරේමරේන මන්ත්රීතුමා රශළේ 

තමුන්ශේ ඇේත රාා කිරීමයි. පසුගිය දවස්වල නිශරෝෂන් 

ශරේමරේන මන්ත්රීතුමාට සමාජ ශවේ අඩවි හරහා ඔය කියන හැම 

ුනද්ගලයකුම වට රරශගන පහර දුන්නා. අද පාර්ලිශ් න්තුශේ ජේ 

ඒර රාා රරලා කිේවා. නමුේ  එතුමා රරා  රශළේ එතුමාශේ 

හදවශේ තිශබන ඇේත.   

ඇේත රරා  රළාම හිනාශවන්න ශහොක නැහැ; ඒ ශරශරහි 

ද්ශේ  සහගතව දකින්න ශහොක නැහැ; ඇේත රරා  රළා න්  ඒ 

ඇේතට ඉඩක් දිය ුතතුයි. අන්න ඒර තමයි අපි මන්ත්රීවරු විධියට 

පාර්ලිශ් න්තුවට ඇවිල්ලා රරන්න ෑනෑ. ශමොරද  004ශදනායි 

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඉන්ශන්. ශරෝටි ශදරරට වැඩි ජනතාවක් ඉන්න 

රශට් ඒ 004 ශදනා ශරෝල් රාරශයෝ වුශණොේ  ඒ 004 ශදනා 

විහිළුරාරශයෝ වුශණොේ  ශ් ර අපි නිර්  ශබොරුවට රරන 

රඟපෑමක් ශවනවා. අේ අඩිංගුවට ගේත ුනද්ගලයන්  එශහම 

නැේන්  ශ්  ශහොරර් වලට ස් බන්ධ ශවච්ච ුනද්ගලයන් අපට 

ශහොයා ගන්න ුනළුවන්.  

එක්තරා ඇමතිවරශයක් මීය ගමුශේ සද්ධියක් ගැන රාා රළා; 

හිටුන ජනාධිපතිවරයාට ශචෝදනා රළා. ශ් වා කිසම ගැළපීමක් 

නැති රතන්දර. ශරශනක් එක්ර හිතවේ වුණාම; රාා-බහ 

රළාම; ශතොරතුරු හුවමාරු රර ගේතාම  ඒ ුනද්ගලයා ය්  කිස 

වරදරට ස් බන්ධ වුශණොේ අර ුනද්ගලයාේ නිර් ම 

වැරදිරාරශයක් ශවලා. ශ්  සිංස්රෘතිය සමාජ ශවේ අඩවිවල  

ශයොදා ගන්නවා; මාධය තුළ ශයොදා ගන්නවා; හැම තැනම ශයොදා 

ගන්නවා. අපි පාර්ලිශ් න්තුව තුළ තමන්ශේ හෘදය සාක්ෂියට 

එරඟව රටුතතු රරනවා න්   එර එක්ශරනාට ශචෝදනා රරන්න 

ෑනෑ නැහැ.  

ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා මහ බැිංකු 

බැඳු් රර රටුතේශේ ජ ය්  කිස වගකීමක් අරශගන රටුතතු රළා. 

ඒ වාශේම  ඔබතුමා ශදවැනි වරටේ COPE  එශක් සවාපතිවරයා 

ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා එහි ය්  රටුතේතක් රරශගන යනවා. 

ඔබතුමා රරශගන යන රටුතේශේ රතිලලය අපට අන්තිම 

ශරොනට ගිහිල්ලා බලන්න බැහැ; දකින්න බැහැ; ශමන්න ශ්  

රමය තුළ එය දකින්න ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ රමය හදාගන්න 

ඔබතුමාශේ ශයෝජනා අරශගන අපි සයලුශදනා එරතු විය ුතතුයි. 

අද ශයෝජනාවක් ශගනාවා සජීවී විරා න රම ශගන එන්න ෑනෑය 

කියා. එවැනි ශයෝජනා ශගනැල්ලා ශහෝ ශමොරක් ශහෝ රමයකින් 

ශමය හදන්න ුනළුවන් න්   ඒ හදලා දායාද රරන්ශන් රට ශහොක 

තැනරටයි.     

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මම මීය ට වඩා ශවලාව 

ගන්ශන් නැහැ. මම ඉල්ලා සටින්ශන් ශවන ශමොකුේ ශනොශවයි  

එර එක්ශරනාට ශචෝදනා රරන එර නතර රරන්න ෑනෑ කියන 

එරයි. අපි ළඟේ ශබොශහෝ අයශේ ශතොරතුරු තිශබනවා; රූපරාමු 

තිශබනවා; රරට අත දමාශගන පින්තූර ගහුන ඒවා තිශබනවා. ඒවා 

අපි ශපන්වන්ශන් නැහැ. මා ළඟ දැන් ශගනැල්ලාේ තිශබනවා. 

මම ඒවා ශපන්වන්ශන් නැතිව වහශගන ඉන්ශන් ශවන ශමොකුේ 

නිසා ශනොශවයි  අව ය නැති නිසා. ශමොරද  රවුරුේ වැරැද්දක් 

රරලා නැතිව  එශහම නැේන්  අපි දකින්ශන් නැතිව ශචෝදනා 

රර රර අපි ශමශහම යනවා න්   ශ්  රට ශහොක තැනරට 

යන්ශන් නැහැ කියා මම හිතනවා. ඒ නිසා  මම රලින් කිේවා 

වාශේ අද ශද් පාලනඥයාේ එපා ශවලා තිශබන්ශන්.  

අර රඳුරරශේ තරුණයන් පිරිසක් ස්වාධීනේවශයන් 

ශරොළඹට ඇවිල්ලා ර් රරුවන් ශවුවශවන් උද්ශ ෝෂණයක් 

රළා. ඒරට ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ස් බන්ධ රරගේශතේ 

නැහැ; නාමල් රරුණාරේන මහේමයාලා  එශහම නැේන්  

ශගොවීන් ශවුවශවන් ශපනී සටින අය ස් බන්ධ රරගේශේේ 

නැහැ. ඒ ශගොල්ශලෝ ස්වාධීනව තමයි ඉදිරිපේ වුශඩු. ඒ නිසා මම 

හිතනවා  එය ශද් පාලනඥයින්ට ශහොක පාඩමක් කියලා. ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ රාල සීමාව තව අවුරුද්දක් ශහෝ අවුරුදු 

එරහමාරක් පමණයි තිශබන්ශන්. ශ්  රාල සීමාව තුළ  ශමවැනි 

වාර්තා එබඳයට එන වාරයක් පාසා -ශ් ශක් කිසම ඇමතිවරශයකුට 

විරුද්ධව ශචෝදනාවක් මම දැක්ශක් නැහැ. එර එර අයශගන් 

ලබාගේත රරා  ටිරක් විතරයි ශමතැන තිශබන්ශන්- සශමන්න 

ශ්  ඇමතිවරයා ශ් රට ඍජුවම වග කියන්න ෑනෑස කියලා 

ශරොටසක් ඒවාට ඇතුළේ ශවනවා න්  වඩාේම ශහොකයි කියන 

එර තමයි මම රරා  රරන්ශන්. මා මීය ට වඩා රාා රරන්ශන් 

නැහැ. මට රාා කිරීමට අවස්ාාව ලබා දුන්නාට ශබොශහොමේම 

ස්තුතියි. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශහොම ස්තුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

මීය ළඟට  ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්ි  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි දහයර රාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.වා. 4.43] 
 

ගු විපේපාල පහට්ටිආරච්ික ම හාා 
(ைொண்புைிகு விபஜெொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  මට ශ්  අවස්ාාව ලබා ජම 

ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. ශ්  අවස්ාාශේ ජ අශප් ගරු 

ඉන්දිර අුවරුද්ධ මන්ත්රීතුමාශේ රරා වලටේ පිබඳතුරු ශදන්න 

ෑනෑ. ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ මන්ත්රීතුමනි  ඒ නිසා ඔබතුමා ශ්  

සවා ගැශබන් නික්ම යන්ශන් නැතිව හිටිශයොේ ශහොකයි. ඒරාබද්ධ 

විපක්ෂශේ ුනරුද්දක් තිශබනවා  ශයෝජනා ශගශනනවා; රාා 

රරනවා; යනවා. ඒරට උේතර ශදන්න ශහෝ ඒ ගැන අහන්නවේ 

ඉන්ශන් නැහැ.  

509 510 



පාර්ලිශ් න්තුව 

අටවැනි පාර්ලිශ් න්තුශේ ශතවැනි සැසවාරශේ ජ ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ පළමුවැනි වාර්තාව එබඳදක්වා ඒ 

ස් බන්ධශයන් රල් තැබීශ්  ශයෝජනාවක් ශගනැවිේ එය විවාද 

රරන අවස්ාාවයි ශ් .  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ 

සවාපතිවරයා හැටියට සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා ඉතාමේ 

සුවිශ ේෂී රාර්ය වාරයක් ඉටු කිරීම ගැන එතුමාට මම ස්තුතිවන්ත 

වනවා. 

බලන්න  එක්සේ ජාතිර ශපරමුශඩු යහ පාලන ආඩුක්ශේ 

ලක්ෂණය. මූලය විනිවිදවාවයක් ඇතිව  ශ්  රශට් සයලු රටුතතු 

විනිවිදවාවයක් ඇතිව රරන්නට ුනළුවන් වාතාවරණය නිර්මාණය 

රර තිශබනවා.   

අපි එක්සේ ජාතිර ශපරමුණ ආඩුක්ව හැටියටේ  ජාතිර 

ආඩුක්ව හැටියටේ  01උ4 අශගෝස්තු මාසශේ ආර් ව රරුන ශ්  

ගමශන් ජ  අශප් ශ්  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේේ  

රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේේ සවාපතිර්  දුන්ශන් 

විරුද්ධ පක්ෂයටයි. අපිට ශහොරර්  රරන්න ෑනෑරමක් තිබුණා 

න්   අපට ශනොශයක් විධිශේ අරටුතතුර්  රරන්න ෑනෑරමක් 

තිබුණා න්   ූෂෂණ රරන්න ෑනෑරමක් තිබුණා න්  අශප් 

පක්ෂශේ ශරශනකුට ශමම තනතුරු ලබා  ජලා  ඒ ූෂෂණ වහශගන 

ආඩුක්වක් ශගනයන්නට ුනළුවන්රම තිබුණා. නමුේ මතර තබා 

ගන්න  අපි සයලු ශදනා එර හඬින්ම කිේශේ  සශ්  රාරර සවාවල 

සවාපතිේවය ආඩුක් පක්ෂයට ෑනෑ නැහැ  ඒවා විරුද්ධ පක්ෂයට 

ශදන්න.ස කියන එරයි. එතශරොට තමයි ශ් වාශේ රටුතතු 

විනිවිදවාවයකින් ුතතුව රරශගන යන්න ුනළුවන්රමක් 

ලැශබන්ශන්. එම අවස්ාාව අපි හිමි රර  ජලා තිශබනවා. 

ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ මන්ත්රීතුමා රරා  රළා  ශ්  රාරර 

සවා වැඩක් නැහැ; ශ් වා වාර්තා විතරයි; ශ් වායින් ශමොනවාද  

රර ගේශේ කියලා. ශතොරතුරු දැනගැනීශ්  අයිතිවාසරම පිබඳබක 

පනත වැඩක් නැහැ කියලා එතුමා කිේවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  මම 

ඔබතුමාට කියන්න රැමැතියි  ශතොරතුරු දැනගැනීශ්  

අයිතිවාසරම පිබඳබක පනත නිසා අද පාසල් ළමුන් ඇතුළේ 

කිරීශ්  ජ ශහොක විනිවිදවාවයක් ඇතුව රටුතතු රරන්නට  ක්රියා 

රරන්නට සමහර විදුහල්පතිවරුන්ට සද්ධ ශවලා තිශබන බව. 

සමහරු බයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  ශමතුමා කිේවා  

ශතොරතුරු ලබා ගන්න දින උ1ක් යනවා කියලා. එශහම නැතුව ගිය 

ගමන් පරිගණරයට දේත ඇතුළේ රරලා ශතොරතුරු ලබා ශදන්න 

ුනළුවන්රමක් නැහැ. ය්  ය්  රරුණු ශහොයන්න සති ගණන්  

සමහර ශේලාවට මාස ශදරක් වුණේ ගත ශවන්න ුනළුවන්. නමුේ 

ශතොරතුරු ලබා ශදනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශතොරතුරු ලබා 

ශනොශදන ආයතනයක් තිශබනවා න්   රරුණාරරලා ඔබතුමා ඒ 

සකහා පැමිණිලි රරන්න. ඒ සකහා රටුතතු රරන්න ුනළුවන් 

ආයතනේ ශමතැන තිශබනවා. අපි ඒර ආර් වශේ ජේ කිේවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අද ශමතුමන්ලා ශතොරතුරු 

දැනගැනීශ්  අයිතිවාසරම පිබඳබක පනත ගැන රාා රළාට  එදා 

ගරු රරු ජයසූරිය මැතිතුමා තමන්ශේ ශපෞද්ගලිර ශයෝජනාවක් 

හැටියට ශතොරතුරු දැනගැනීශ්  අයිතිවාසරම පිබඳබක පනේ 

ශරටු් පත ඉදිරිපේ රළාම  ඒර පැේතරට -කුණු ූලඩයට- වීස 

රළා. එශහම රළ අය තමයි අද ශ්  සද්වාවශයන් රාා රරන්ශන්. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි  අද ෑනෑ තර්  රාරර සවා තිශබනවා. දැන් 

බලන්න  ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවා ශදස. පසුගිය රාලශේ 

ශමතුමන්ලා අශප් පිට පැටවූ සයිට්  ර ්නය අපි විසඳුශේ 

ශරොශහොමද? ශමතැන ගරු මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මැතිතුමාේ 

ඉන්නවා. එතුමන්ලාේ  අපිේ  ඒ එක්රම තමුන්නාන්ශසේ ලාශේ 

පක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුේ එම රටුතේත ශවුවශවන් දිවා-රෑ 

ශනොබලා රටුතතු රළා. එහි රතිලලයක් හැටියට සයිට්  ර ්නය 

අපි විසඳුවා. ය්  අක් පාක්ර්  තිශබන්න ුනළුවන්. නමුේ අපි එර 

ශල් බිකක් ශහොලවන්ශන් නැතුව  අහිිංසර ශිෂයයින්  ාතනය 

ශනොශවන්න  අහිිංසර ශිෂයයන්ට ශනොශයක් විධිශේ අමාුවෂිර 

පහර ජ්  ශනොරර ඉතාම පැහැදිලිව  ශහොක තේේවයක් තුළ එම 

රටුතතු රළා.  

පළමුවැනි ශශ්රේණියට ළමුන් ඇතුළේ කිරීම ස් බන්ධව අදේ 

අුව රමිටුවක් රැස් වුණා. අදේ ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව රැස් වී තිබිය ජ  

අපි අුව රමිටුශේ රැස් ශවලා රාා රළා  සශමම ර ්නය විසකන්න 

ෑනෑ  සාධාරණය ඉෂ්ට රරන්න ෑනෑස කියලා. එම රටුතතු ශදස 

ඉතාම ශහොක හදවතකින් බලන්න අපි රටුතතු රළා. ඒ නිසා ය්  

ශයෝජනාවක් ක්රියාේමර ශවන ශරොට  ය්  වයාපෘතියක් 

ක්රියාේමර ශවන ශරොට  ඒශක් ූෂෂණ  විංචා තිශබනවා න්   ඒශක් 

ය් කිස අරමිරතාවක් තිශබනවා න්  ඒ පිබඳබකව විවාග 

රරන්නට  ඒ පිබඳබකව රරුණු ඉදිරිපේ රරන්නට අවස්ාාව ෑනෑ 

තර්  තිශබනවා. ඒර රරන්ශන් නැතුවයි අද ඉන්ශන්. බලන්න  

අද ඒරාබද්ධ විපක්ෂශේ කී ශදනාද ශමතැන ඉන්ශන් කියලා. ඇයි  

ඒ? එතුමන්ලා මහ ශලොකුවට ශමොරගහනවා  අල්ලස් ගේ 

ූෂෂිතයින් ඉන්නවා කියලා. එතුමන්ලා පසුගිය රාලශේ බැඳු් රර 

සද්ධිය ඇදශගන මහ ශලොකුවට රෑ ගැසුවා. බැඳු් රර සද්ධිය 

පිබඳබකව පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපති ශරොමිසම පේ රර ඒ සකහා 

රටුතතු රරමින් ඉන්නවා. අද ශ්  ූෂෂණ ගැන ශහොයන්න රටුතතු 

රරුන රාරර සවාවල වාර්තා ටිර බලන ශරොට  තමන්ටේ 

ආපස්සට ගිහිල්ලා බලන්න සද්ධ ශවනවා  තමන්ශේ රාලශේ 

සද්ධ වුශඩු ශමොනවාද කියලා.  

ඩිේ ගුණශසේරර මැතිතුමා ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේ සවාපතිවරයා හැටියට රටුතතු රළා; ආචාර්ය විජයදාස 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා එම රාරර සවාශේ සවාපති හැටියට රටුතතු 

රළා. ඒ රාලශේ රජශේ පාක් ලබන ආයතන 01රට ආසන්න 

රමාණයරට -රජශේ සිංස්ාා  වයවස්ාාපිත මඩුඩලවලට- ය්  ය්  

තීන්දු-තීරණ දුන්නා. හැබැයි  මහින්ද රාජපක්ෂ රජය  -ගරු 

ඉන්දිර අුවරුද්ධ මන්ත්රීතුමනි  තමුන්නාන්ශසේ ඒ රාලශේ 

මන්ත්රීවරශයක් හැටියට සටිශේ නැහැ- ඒවා ස් බන්ධව අබමල් 

ශර්ණුවර තර් වේ ක්රියාමාර්ගයක් ගේශේ නැහැ. එශහම 

ක්රියාමාර්ගයක් ගේතා න්   එම පාලනය බික දමන්න 

ුනළුවන්රමක් ලැශබන්ශන් නැහැ කියලා මා හිතනවා. එම 

පාලනය බික වැටුශඩු ඒරයි. එම පාලනය බික වැටිලා  රැඩිලා 

බිඳිලා ගිහිල්ලා එතුමාට තමන්ශේ ජනාධිපතිරම පවා නැති 

රරගන්නට සද්ධ වුශඩු  ශ්  ශගෝල-බාලශයෝ එම ආයතනවල 

සවාපතිවරුන් හැටියට පේ රරලා එම ආයතන ඉතාම නරර 

තේේවයරට පේ වුණු නිසායි. ශ්රී ලිංරා ශටලිශරෝ  ආයතනය 

ගේතේ  ශ්රී ලිංරා ගමනාගමන මඩුඩලය ගේතේ  ඒ වාශේම 

රජශේ මුද්රණ නීතිගත සිංස්ාාව ගේතේ  ඒ වාශේම රාජය උරස් 

හා ආශයෝජන බැිංකුව ගේතේ වාර්තා පිට වාර්තා  ජලා අව ය 

නිර්ශද්  රරලා තිබුණු බව අපි දන්නවා. තමුන්නාන්ශසේ හිතන්න 

එපා  වාර්තාවක් දුන්නා කියලා ශ් ශරන් දඬුව්  රරන්න ුනළුවන් 

කියලා. එශහම රරන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි විවාදයක් 

පවේවන්ශන්. විවාදශේ ජ රරුණු කියන්න ුනළුවන්. ඒ වාශේම ය්  

ය්  ශද්වල් පිබඳබකව ශපොලීසයට  එශහම නැේන්  අපරාධ 

පරීක්ෂණ ශදපාර්තශ් න්තුවට  එශහම නැේන්  මූලය විංචා 

පිබඳබක අධිරරණයට වාර්තා රරලා ඒ තුබඳන් වග කිව ුතේතන්ට  

වැරදිරරුවන්ට දඬුව්  රරන්න ෑනෑ තර්  අවස්ාාව තිශබනවා  

ශ් වා විතරක් ශනොශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  පළාේ රාජය ගිණු්  රාරර 

සවාශේ සවාපතිවරයා හැටියට මම සටියා. අපි ඒ ගිණු්  රාරර 

සවාශේ ජ වය නැතුව රටුතතු රළා. ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා දන්නවා  ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු නලින් ශහේවශේ 
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මන්ත්රීතුමාේ එම රාරර සවාශේ සටියා. අපි මූලය විංචා ඇතුළු ය්  

ය්  රරුණු පිබඳබකව රටුතතු රළා. වරක් ශසිංශරෝලයට ශවච්ච 

ශදයක් මම කියන්න් . ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ශනොශවයි  දකුණු 

පළාේ සවාශේ ශවච්ච ුනිංි  ශදයක් ගැනයි මම ශ්  කියන්ශන්. එක් 

අවස්ාාවර ජ ශසිංශරෝලය නිර්මාණය රරන්න අේතිරාර්  

මුදලක්  ජලා තිබුණා. මම හිතන හැටියට එක්තරා 

මන්ත්රීවරශයකුශේ අුවදැුවම ඇතිවයි ඒ රටුතේත රශළේ. 

අන්තිමට අේතිරාර්  මුදලේ  ශසිංශරෝලයේ නැති තේේවයට 

පේ වුණා. ශ්  රාරණය අපි පළාේ රාජය ගිණු්  රාරර සවාශේ ජ 

රාා රරලා අදාළ සවාපතිවරයාට නිර්ශද්  රළා  ඒ ශවච්ච 

අලාවය වහාම පළාේ සවාවට ශගවන්න කියලා. ඔහු අලාවය 

ශනොශගවා ඉන්නශරොට අපි ශපොලීසශේ පැමිණිලි දැ් මා. 

අවසානශේ ඒ මුදල ශගේවා. ඒ වාශේ ශදවල් රරන්න අපට 

ුනළුවන් වුණා.  

ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා ශමතැන නිර්  කියනවා වාශේ 

ශනොශවයි අපි වැඩ රශළේ. හිංගශගන  ඇතුශළේ තියාශගන  අස්ශසේ 

තියාශගන  සඅපි ළඟ ශතොරතුරු  තිශබනවා. වැඩක් ශවන්ශන් නැති 

නිසා ඉදිරිපේ රරන්ශන් නැහැස කියලා කියන්ශන්  රරන්න බැරි 

නිසා. ශමොරද  සමහර ශවලාවට ඒවා ශබොරු ශචෝදනා. නමුේ 

හරියට ශචෝදනාවක් ඉදිරිපේ රරලා රටුතතු රරන්න තිබුණා. 

හැබැයි  රරන්ශන් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුව තුළ ශබොරුවට රෑ ගහන 

එර විතරයි. තමුන් නිවැරදි න්  යන්න ශපොලීසය තිශබනවා; 

මානව හිමිර්  සිංවිධාන තිශබනවා; ශනොශයකුේ ආයතන 

තිශබනවා. ඒේ කියන්ශන්  සඅද රා ගැනවේ වි ්වාසයක් නැහැස 

ලු. ඇයි  අධිරරණය ගැන වි ව්ාසයක් නැද්ද?  ශරුාමිෂන් සවා 

ගැන වි ්වාසයක් නැද්ද? ශරොමිෂන් සවා ගැන තමුන්නාන්ශසේලාට 

වි ්වාසයක් නැහැ.  තමුන්නාන්ශසේලා දහහේවන ආඩුක්රම 

වයවස්ාා සිංශ ෝධනය මඟින් ශරොමිෂන් සවා හිර රරලා  ශබල්ල 

මිරිරලා පැේතරට දැ් මා. දහහේවන ආඩුක්රම වයවස්ාා 

සිංශ ෝධනශේ තිබුණු ශද්වල් දහඅටවන ආඩුක්රම වයවස්ාා 

සිංශ ෝධනය මඟින් පැේතරට දැ් මා. හැබැයි  දහනව වන 

ආඩුක්රම වයවස්ාා සිංශ ෝධනශයන් නැවත ශරොමිෂන් සවා බල 

ගැන්වූවා. වැඩිය කියන්න ෑනෑ නැහැ ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ 

ශහේරේ මන්ත්රීතුමනි. එතශරොට ඔබතුමන්ලා පාර්ලිශ් න්තුශේ 

හිටිශේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ජනාධිපතිරම 

සන්නක්රරයට ලියා ගන්න අේ ශදරම ඔසවුන අය ශමතැන 

ඉන්නවා. අද ඒ අය තමයි අද රජාතන්වාදය ගැන රාා 

රරන්ශන්. ශමොරක්ද ඒ රජාතන්වාදය? තමුන්ශගන් පසුව ශ්  

රශට් ජනාධිපති ශවන්න ශරශනක් නැද්ද? අගමැති ශවන්න 

ශරශනක් නැද්ද? ඇමතිවරශයක් ශවන්න ශරශනක් නැද්ද? එර 

රඩුඩායමර  එර ුනද්ගලයකු වටා ශමම රයරය ශගොුව රරන්න 

අේ ශදරම ඔසවුන අය අද ඇවිල්ලා රජාතන්වාදය ගැන රාා 

රරනවා. 

පසුගිය දවස්වල සද්ධ වුශඩු ශමොරක්ද?  අධිරරණශේ රජ 

හේ රට්ටුව ඒරමතිරව තීන්දුවක් දුන්නා. අභියාචනාධිරරණය 

විධායර ජනාධිපතිවරයාට එශරහිව පවා ඉතාම පැහැදිලි තීන්දුවක් 

දුන්නා. ශ්  රශට් විධායර ජනාධිපතිරම කියන්ශන්  සසර්ව 

බලධාරිස ශන්. ශ්  රශට් ශවනේ බලධාරිශයක් නැහැ ශන්. මැති-

ඇමතිවරශයකුට ශනොශවයි  අගමැතිවරයාට ශනොශවයි  විධායර 

ජනාධිපතිරම තිශබන ුනද්ගලයාට එශරහිව අපි ඉදිරිපේ රරුන 

ශපේසශ්  ජ අභියාචනාධිරරණය පැහැදිලිව තීන්දුවක් දුන්නා  

සජනාධිපතිවරයාශේ ක්රියා පිබඳශවත වැරදියිස කියලා. බලන්න  

අධිරරණය ශරොච්චර ලසස්නට  ඉතාම පැහැදිලිව  

විනිවිදවාවශයන්  ඉතාම ශහොඳින් ඒ රටුතේත ඉෂ්ට රරලා 

තිශබනවාද කියලා. එශහම න්  ඔබතුමන්ලා කියන්ශන් 

ශරොශහොමද  ශරොමිෂන් සවා පිබඳබකව වි ්වාසයක් නැහැ කියලා? 

මැතිවරණ ශරොමිෂන් සවාව ගැන ශමොනවාද කියන්ශන්? පැවැති 

පසුගිය මැතිවරණ ශදරම බලන්න. ශමතුමන්ලා හදි සශේවේ 

පැරදුණා න්  කියයි  මැතිවරණ ශරොමිසම ශහොර රළා; වැරදියි 

කියලා. මැතිවරණ ශරොමිසශ්  සවාපතිට බණීවි. හැබැයි  පසුගිය 

පළාේ පාලන මැතිවරණශයන් ඔබතුමන්ලා ඉහබඳන් දිුවවා. 

එශහම දිනන්න ුනළුවන් වාතාවරණයක් හැදුශඩු  යහ පාලන 

ආඩුක්වක් තිශබද් ජ  විධායර ජනාධිපති රමයක් තිශබද් ජ. ඒ 

සයල්ලට එශරහිව ඔබතුමන්ලාට ජයග්රහණය රරන්න 

ුනළුවන්රමක් ලැබුශඩු  ශමන්න ශ්  ශරොමිෂන් සවාවල 

ශහොකරම නිසායි.  

ය්  අසාධාරණයක් වුණාම යන්න  දැන් ශ්  රශට් ස්වාධීන 

ශපොලිස් ශරොමිසමක් තිශබනවා. අපි -ආඩුක්ව- ඉල්ලශගන 

රෑවායි කියන්ශන්   ශ්  ශරොමිෂන් සවා නිසායි. අද ශපොලිස් 

ස්ාානාධිපතිවරශයක් ස්ාාන මාරු රරන්න මන්ත්රීවරශයකුට 

බැහැ. අපට ෑනෑ හැටියට උසස් වීමක් ශදන්න බැහැ. අද අපට 

ෑනෑ හැටියට රටුතතු රරන්න බැහැ. ඒ ශමොන ශද්ේ ස්වාධීන 

ශරොමිෂන් සවා තීන්දු මත ක්රියාේමර වන ශද්වල්. ඒර නරරද? 

නැේන්  ශමොරද ශවන්ශන්? තමන් ශවුවශවන් තක්රඩිර්  

රරන  තමන්ශේ ශහිංචයියලා ුනටුශේ වාඩි රරවන්න සහ තමන්ට 

ෑනෑ විධියට රශනන් අල්ලලා එබඳයට දමන්න  තමන්ට ෑනෑ 

විධියට ශද් පාලන ව ශයන් පහර ශදන්න රටුතතු රරනවා. ගරු 

ඉන්දිර අුවරුද්ධ ශහේරේ මන්ත්රීතුමා දැන් සවා ගර්වශයන් පිටව 

ගියා. මට රනගාටුයි. ශමොරද  එතුමන්ලා ශ් වා අහශගන ඉන්ශන් 

නැති නිසා. ඇයි ඒ? අහශගන ඉන්න ුනළුවන්රමක් නැහැ. මම 

කියන්ශන්  ෑනෑ ශවලාවර ර ්න රරන්න; අශපන් අහන්න 

කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  අපට ශමොන ශචෝදනා එල්ල 

රළේ  අපට ශමොන විධිශේ ගැරහිලි රළේ   නින්දා අපහාස 

රළේ  යහ පාලන ආඩුක්ශවන් සද්ධ ශවච්ච ය්  ය්  ශද්වල් 

පිබඳබකව අපි රනගාටු වනවා. අපි ඒ ගැන විශ ේෂශයන්ම 

ප ්චාේතාප ශවන්ශන්ේ නැහැ. අපට ලැබිලා තිශබන්ශන් අවුරුද්ද 

ද  ඒ රාලය තුළ නිවැරදිව රටුතතු රරන්න ෑනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  COPE වාර්තාශවන් පැන 

නැඟුණු රාරණා ස් බන්ධශයන් කියනවා න්   එම අනාවරණ 

ශවච්ච රාරණා ස් බන්ධශයන් අපට අධිරරණයට යන්න 

ුනළුවන්රම තිශබනවා. ඇයි ය්  ආයතනයර  සවාපතිවරශයකුට 

විරුද්ධව රටුතතු රරන්න බැරි? තවම ශ්  රශට් නීතියක් 

තිශබනවා. තවම ශ්  රශට් නීතිශේ ආධිපතයය අධිරරණය සතුව 

තිශබනවා. 

ශ්  රශට් තිශබනවා, අපක්ෂපාතීව රටුතතු රරන්න ුනළුවන් 

ශහොක අධිරරණ පද්ධතියක්. අද ශ්  සවාශේ ජ මහාමාර්ග හා මාර්ග 

සිංවර්ධන ඇමතිතුමා පිබඳබකව, මහාමාර්ග හා මාර්ග සිංවර්ධන 

අමාතයාිං ය පිබඳබකව, ඒ වාශේම, ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය 

පිබඳබකව, ලිංගමය පිබඳබකව රාා රළා. පසුගිය රාලශේ ලිංගමය 

වාර ඇමතිවරයා හැටියට රටුතතු රශළේ රවුද කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලා දන්නවා.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි. 

 

ගු විපේපාල පහට්ටිආරච්ික ම හාා 
(ைொண்புைிகு விபஜெொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට එර ශදයක් පිබඳබකව 

රාා රරන්න විනාඩියක් ශදන්න. ඇේතටම මම රරුණු රාශියක් 

රාා රරන්නයි හිටිශේ.  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

දැන් බලන්න, ලිංගමශේ තිශබන බස් රා ),000රට 

ශසේවරශයෝ 31,000ක් ඉන්නවා. ලිංගමය පසුගිය රාලශේම 

පාලනය රශළේ අපිද? බස් රා ),000රට ශසේවරශයෝ 31,000ක් 

ඉන්නවා. ලිංගමය සතුව බස් රා 8,000ක් ඇතේ, දිනපතා 

ධාවනයට එක් කිරීමට හැකියාව තිශබන්ශන් බස් රා 4,500ක් 

පමණයි. ඒ බස් රා 4,500ට ශසේවරයන් 3),000ක් ඉන්නවා. 

ශමයින් උ1,400ක් රියදුරන්. උ1,500ක් ශරොන්ශදොස්තරවරු. 

9,750ක් රාර්යාල ශසේවරයන්. බලන්න, රියදුරන් සහ 

ශරොන්ශදොස්තරවරුන් හැරුණාම 9,750ක්ම ඉන්ශන් රාර්යාල 

ශසේවරශයෝ. රාර්මිරයන් ),500ශදශනක් ඉන්නවා. එතශරොට   

බස් එරරට ශසේවරශයෝ 1ශදශනකුට ආසන්න රමාණයක් 

ඉන්නවා. එශහම වුණාම ශ්  ආයතනය පාක් ලබන්න බැරිද? අද 

ශපෞද්ගලිර බස් රා ශසේවය ලාව ලබන්ශන් ඇයි?  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත රාලය අවසානයි. 
 

ගු විපේපාල පහට්ටිආරච්ික ම හාා 
(ைொண்புைிகு விபஜெொல தஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය ගැන රාා රළේ එච්චරයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට සමා ශවන්න. ශ්  සයලු ශද් 

ගැන රාා රරන්න ශනොහැකි වීම ගැන මා ඉතාම  රනගාටු 

වනවා.  රරුණු රාරණා රාශියක් ස් බන්ධශයන් රාා රරන්න 

මම බලාශපොශරොේතුශවන් සටියා. විනාඩි උ1ක් කියන ශරටි 

රාලය තුළ ඒ රරුණු සයල්ල අපට ශ්  සවාව හමුශේ තබන්න 

බැහැ. නමුේ, නිර්  අතැනට ශමතැනට ඇවිල්ලා ශබොරුවට රෑ 

ගහලා මාධය සන්දර් න පවේවලා  ශ්  විධියට රාා රරන අයට 

මා කියනවා, රරුණාරර ශ්  විවාදවලට එන්න කියලා. වය නැතිව 

ශ්  විවාදවලට ඇවිල්ලා අපිේ එක්ර ඒවා  පිබඳබකව විවාද 

රරන්න. රජය ශවුවශවන් ශ්  ර ්නවලට පිබඳතුරු ශදන්න අපි 

ලෑස්තියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, COPE වාර්තාශවන් පැන 

නැඟුණු රාරණා ස් බන්ධශයන් අපි ඉදිරිශේ ජ ඉතාම  ශහොඳින් 

අධයයනය රරන්න ෑනෑ. ශ්  රශට් අධිරරණ සහ ශවනේ 

ආයතන තිශබනවා. ඒ ආයතනවලට විනයාුවූලලව රටුතතු 

රරන්න ුනළුවන් හයිය තිශබනවා. ඒ සකහා විනය පද්ධතියක් 

තිශබනවා; ආයතන සිංග්රහයක් තිශබනවා. ඒ රටුතතුවල ජ 

ක්රියාේමර වන අවයන්තර විගණනයක් තිශබනවා. ශ්  සයලු 

ශද්වල් එරට එරතු රරලා රටුතතු රරන්න කියලා මා ඉල්ලා 

සටිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඔබතුමිය මට විනාඩි 

කීපයක් වැඩිුනරේ දුන්නා. ඒ ස් බන්ධශයන් ඔබතුමියට 

ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ රාාව අවසන් රරනවා.   
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීය  ළඟට, ගරු චන්ද්රසරි ගජ ජර මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි උ4ර 

රාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.වා. ).17] 
 

ගු චන්ද්රසිරි ගජදීර ම හාා 
(ைொண்புைிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, වර්තමාන COPE සවාපති 

සුනිල් හඳුන්ශනේති මැතිතුමා විසන් ශ්  පාර්ලිශ් න්තුවට 

ඉදිරිපේ රළ COPE වාර්තාව ස් බන්ධශයන් සවාව රල් තබන 

අවස්ාාශේ ශගන එන ශයෝජනාවක් ශලසයි ශ්  විවාදය 

පවේවන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශ්  වාර්තාශේ 

ආයතන උ7ක් ස් බන්ධශයන් රරුණු අන්තර්ගතයි. ශමහි තිශබන 

රරුණු ගැන මම රාා රරන්න යන්ශන්  නැහැ. ශමොරද, ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ශමශතක් වූ සිංවාදය තුළ ඒ රරුණ ු   ගැන 

ගැඹුරින් සාරච්ඡා රළා. ශ්  ආයතනවල තිබුණු අයාා මූලය 

පරිහරණය ගැන, ශ් වාශයන් ශහබඳදරේ වූ විංචා හා දුෂණ ගැන 

ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ ජ රරුණු ඉදිරිපේ රළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා උ1 ශවනි COPE සවාපතිවරයායි. ශ්  රශට් ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව පේ රළාට පස්ශසේ පේ වූ උ1 ශවනි 

සවාපතිවරයා එතුමායි. ඊට ශපර උ3 ශවනි COPE සවාපතිවරයා 

හැටියට සටිශේ ඩිේ ගුණශසේරර හිටුන පාර්ලිශ් න්තු මන්ත්රීතුමායි. 

ඒ වාශේම මම කියන්න රැමැතියි, ඒ සවාපතිවරු ශදශදනාශේ 

රාලශේ ජම මා COPE එර නිශයෝජනය රළ බව. හැබැයි, ඊට 

ශපරේ විජයදාස රාජපක්ෂ, ශරෝහිත ශබෝශගොල්ලාගම යන 

ඇමතිවරු COPE එශක් සවාපතිවරු හැටියට රටුතතු රළ 

අවස්ාාවල ජේ ම ු ා COPE එශක් සාමාජිරේවය දැරුවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රටර මූලය පාලන බලය 

තිශබන්ශන් පාර්ලිශ් න්තුවට බව අපි දන්නවා. ඒ මූලය පාලන 

බලය පාර්ලිශ් න්තුවට තිශබනවා වාශේම, මූලය විනය ආරක්ෂා 

කිරීශ්  වග කීම තිශබන්ශන්ේ අපටයි. 

නමුේ සමස්ත පාර්ලිශ් න්තුවට -වයවස්ාාදායරයට- ශ්  

රශට්ම තිශබන ආයතනවල රටුතතු ශමශහයවන්න බැරි නිසා 

රධාන රමිටු ගණනාවරට ඒ වගකී්  ශබදා තිශබනවා. මූලය 

විනය ආරක්ෂා කිරීශ්  පදනම මත රාජය සහ රාජය ශනොවන 

ආයතන -අර්ධ රාජය හා ශවනේ ආයතන- 011ර ගිණු්  පරීක්ෂා 

කිරීශ්  වගකීම තමයි COPE රමිටුවට පැවරී තිශබන්ශන්. අපි පසු 

ගිය රාලශේ දැක්රා, විගණරාධිපති ශදපාර්තශ් න්තුව ඉතා 

ශහොඳින් එම ආයතන විගණනය රර COPE එරට වාර්තා ඉදිරිපේ 

රළාම, COPE එශක් නිශයෝජිතයන් ඒවා වි ්ශල්ෂණය රරලා, 

අදාළ නිලධාරින්ශගන් රරුණු විමසා ඒ ආයතන විධිමේ කිරීම 

සහ ඒවා ස් බන්ධශයන් නිර්ශද්  ඉදිරිපේ කිරීම ඉතාම ශහොඳින් 

රළ බව. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, එශසේ නිර්ශද්  

ඉදිරිපේ රළේ  ඒවා ක්රියාේමර කිරීශ්  දුර්වලරමක් තිශබන බව 

මා කියන්න රැමැතියි. සමහර අමාතයාිං  ශල්ර් වරුන්ටේ 

ුනළුවන්රමක් නැහැ, ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාවට එන 

රධාන ආයතනවලට මඟ ශපන්වීමක් කිරීමට සහ විධානයක්  ජමට. 

ඒරට ශහේතුව, එම ආයතනවලට එන සවාපතිවරුන්ශගන් හුඟ 

ශදශනක් ශද් පාලන බලය මත එන අය වීමයි. ඒ අය හිතාශගන 

ඉන්ශන්, 'අපට ශමොන ශද් රළේ අප පිටුපස අශප් අමාතයතුමා 

ඉන්නවා, අශප් බලය තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ තර්  වගකීමක් අපට 

නැහැ' කියලායි. ඒ හැඟීම උඩ තමයි ඔවුන් පසු ගිය රාලශේ 

රටුතතු රර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ශ්  රශට්  මූලය විනය පිරිහිලා 

එය රශට් ආර්ිකරයට තදබද ශලස බලපා තිශබනවා.  

රටර මූලය විනය හැ ජශ්  රධාන වගකීම තිශබන්ශන් 

වයවස්ාාදායරයට සහ පවතින ආඩුක්වට බව මා කියන්න 

රැමැතියි. ආඩුක්ව නිස විධියට විනයක් ඇතිව ක්රියා රරනවා 

න් , "යහ පාලන රතිපේතිය ශමයයිස කියාශගන ඒ රතිපේතිය 

ඡන්දයට විතරක් අශළවි රරන්ශන් නැතිව විධිමේව රටුතතු 

රරනවා න් , පාරදෘ යවාවශයන් ුතතුව තමන්ශේ රරාශිතයන් 

සමාජගත රරන්න ුනළුවන් ආදර් වේ හැසරීමක් සමාජය තුළ 

තිශබනවා න්  අශනකුේ නිලධාරින් ූෂෂණයට, අයාා පාලනයට, 

මූලය විනය රඩ කිරීමට ලක් වන්ශන් නැහැ. ශමහි ජ රවුරුේ 

පාශහේ රාා රළා වාශේ, COPE වාර්තා පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ 
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රළේ සමහර ඒවාට යන රල දසාවක් නැති බව ඉතිහාසශේ 

ශබොශහෝ අවස්ාාවල අප දැර තිශබනවා. ඒවාට අදාළ රටුතතු 

ඉදිරි යට යන්ශන් නැහැ. ඒ සකහා COPE එරට වගකීමකුේ නැහැ. 

නිර්ශද් , නිගමන ඉදිරිපේ රළේ, මඟ ශපන්වී්  රළේ විනය 

ක්රියාේමර කිරීශ්  බලයක් COPE එරට නැහැ. ය්  ය්  නිර්ශද්  

ඉදිරිපේ කිරීශ්  බලය තමයි එම රමිටුවට තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, පසු ගිය රාලශේ 

විගණරාධිපති ශදපාර්තශ් න්තුව ඉදිරිපේ රරුන වාර්තා පිබඳබකව 

විගණරාධිපති ශදපාර්තශ් න්තුවටේ ශචෝදනා එල්ල වුණා.  

COPE එශක් සමහර වාර්තා සමහර ඇමතිවරු පිබඳගේශේ නැහැ. 

විවිධ ර ්න මතු වුණා; බලපෑ්  ඇති වුණා. ඒර රහසක් ශනොශවයි. 

එවැනි තේේවයක් තිශබනවා න් ; රශට් මූලය විනය ආරක්ෂා 

රරන්ශන් නැේන් ; ූෂෂණය, නාස්තිය පිටු දකින විධියට 

නායරේවය ශදන්ශන් නැේන් ,  එය බලපාන්ශන් ඒ රශට් 

සිංවර්ධන ගමනටයි. සමාජ සිංවර්ධනයට තිශබන සල්ලි තමයි 

අයාා විධියට ුනද්ගලයන් හා ශවනේ වයාපෘති මඟින් තම 

තමන්ශේ සාක්කුවලට යන්ශන්. ශමවැනි ූෂෂණ ගණනාවක් ගැන 

අපි ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ සාරච්ඡා රර තිශබනවා. ශ් වා නිර් ම 

නිර්  ූෂෂණ ශනොශවයි, මූලය විංචාවන්. ශ්  මූලය රමය ඇතුශළේ 

අද ජාතයන්තර මූලය ශහොරු ආරක්ෂා ශවනවා.  අපි ශදපැේතට 

ශබදිලා විවිධ වාද විවාදවල ශයශදනවා වාශේම, රටර බලයට එන 

නායරේවශේ ඉකලා  අප සයලු ශදනාම  ශ්  රශට් ූෂෂණය, 

නාස්තිය හා අපරාධ නැවැේවීමට  ඍජුව ක්රියා රරන බව අප 

වාවිතශයන් ඔප්ුන රරන්නට ෑනෑ බව මා කියන්න රැමැතියි.                                    

නමුේ හිතවේර්  මත ශ් වා පිබඳබකව ගණන් හිලවු හදලා 

බැලුශවොේ, එශහම රටරට ඉදිරියට යන්න බැහැ; ශ්  රාරර සවා 

පවේවා ඇති වැඩකුේ නැහැ. ඩිේ ගුණශසේරර හිටුන ඇමතිතුමා  

COPE එශක් සවාපති හැටියට හිටුන ශවලාශේ තමයි මහ බැිංකු 

බැඳු් රර විංචාව එබඳයට ආශේ. එතුමා ශ්  වාර්තාව 

පාර්ලිශ් න්තුවට ශදන්න සරස් රරශගන යනශරොට 

පාර්ලිශ් න්තුව විසුරුවා හැරියා. ඒ රටුතේත ඉස්සරහට ශගන 

යන්න ුනළුවන්රමක් තිබුශඩු නැහැ. අශප් රශට් මූලය රමයට -

මූලය විනයට- බලපාන ශද්යය ආයතන පමණක් ශනොශවයි, 

ජාතයන්තර මූලය ශහොරුේ අද ශ් වාශේ නිදන්ගතශවලා සටින බව 

මා කියන්න රැමැතියි. ඔවුන් ශ්  ආයතනවලට රිිංගලා ඉන්නවා. 

නමුේ අපට ශ්  රාරණා පිබඳබකව සෘජුව රල්පනා රරන්න 

ුනළුවන්. ශ්  රශට් අහිිංසර මිනිසුන්ශේ සල්ලි අයාා විධියට 

මිංශරොල්ල රන මිංශරොල්ලරාරයන් සටිනවා. ඇේත ව ශයන්ම 

පාර්ලිශ් න්තුශවන් පිට මිංශරොල්ලරෑමක් සදු වුශණොේ, සාමානය 

අධිරරණ පිබඳශවත මත ඔවුන්ට ලබා ශදන දඬුව්  තිශබනවා. 

නමුේ බරපතළ මූලය විංචාවක් රරන මූලය මිංශරොල්ලරරුවන්ට 

ජාතයන්තරශේම රැරව රණය තිශබනවා. අද ඒ 

මිංශරොල්ලරාරයන්ට සැඟවිලා ඉන්න ුනළුවන්. මහ බැිංකු 

අධිපතිවරයා ඇේත ව ශයන්ම අද හැිංගිලා ඉන්නවා ශන්. මහ 

බැිංකු අධිපති ඉන්න තැන රවුරුවේ දන්ශන් නැද්ද? ඒ අය එක්ර 

ගජ මිතුරු ස් බන්ධතා නැද්ද? මහ බැිංකු අධිපතිවරයාශේ මූලය 

ක්රියාදාමය සමඟ ශවබඳච්ච තැනැේතන් එක්ර තිශබන ගජ මිතුරු 

හිතවේර්  තුබඳන් අපට ශපශනනවා, මූලය ශහොරුන්ට 

රැරවරණයක් තිශබන බව. එය ශද් පාලන හිතවේරම නිසා 

ශවන්න ුනළුවන්; එශහම නැේන්  තමන්ශේ සාක්කුවට ශරොටසක් 

එන නිසා ශවන්න ුනළුවන්. ශ්  රශට් මූලය විනය ආරක්ෂා 

රරන්ශන් නැතිව ශ්  රශට් සිංවර්ධනයට බලපෑ්  රරන අය 

පිබඳබකව, අශප් රශට් ආර්ිකරය   ක්තිමේ රරමින්, ශ්  රශට් 

අහිිංසර මිනිසුන්ශේ ජීවන තේේවය දිුතණු කිරීමට පිබඳලයක් වන 

ශමවැනි ආයතනවල ඉන්න නිලධාරින් පිබඳබකව වාශේම 

ජාතයන්තර ව ශයන් ශ්  රටුතතුවලට බලපෑ්  රරන සයලු 

ශදනා පිබඳබකවේ අපි සෘජුව ශපනී සටිය ුතතුයි. 'අපි එය 

ආදර් ශයන් ඔප්ුන රරමු' කියලා  මම කියන්න රැමතියි. අපට, 

අශප් රට ශවුවශවන් ශපනී සටින්න ුනළුවන්රමක් තිශබනවා. 

අශප් රශට් ආර්ිකරය  ක්තිමේ රරන්න අවිංරව, හෘදය සාක්ෂියට 

එරඟව තීන්දු ගන්නා පිරිසක් ශලස අපි සෘජුව ක්රියා  රරනවා න්  

එය පහළ ආයතනවලට ආදර් යක් කියා මා හිතනවා. දඬුව්  

කිරීමකින් විතරක් ශනොශවයි, ආදර් ශයන් ඔවුන්  ක්තිමේ 

රරන, මඟ ශපන්වන ක්රියාදාමයරට ඔවුන්ව ශගන යන්න අපි 

රටුතතු රරන්න ෑනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, විශ ේෂශයන්ම සුනිල් 

හඳුන්ශනේති සවාපතිතුමාට මම ශ්  අවස්ාාශේ  ජ ශගෞරව 

රරනවා. එතුමා සවාපති හැටියට රටුතතු රරුන රාලශේ ආුන ය්  

ය්  ර ්නවලට මුහුණ  ජුන ආරාරය පිබඳබකව මා ඉතාම  ශහොඳින් 

දන්නවා. නමුේ ඒ අවස්ාාවල  ජ එතුමා සෘජුව රටුතතු රළ 

නිසාේ,  එතුමාශේ ශද් පාලන මතවාදය අුවවේ ශ්  විංචාවට 

අුවබල ශදන්න ුනළුවන්රමක් නැහැ. එම රටුතේශේ  ජ එතුමා 

සෘජුව එතුමාශේ වගකීම ඉෂ්ට රළා. ඒ නිසා තමයි ශමවරේ 

COPE එශක් සවාපතිවරයා හැටියට  මම එතුමාශේ නම ශයෝජනා 

රශළේ.  

විශ ේෂශයන්ම ඩිේ ගුණශසේරර මැතිතුමාටේ ශ්  අවස්ාාශේ  ජ 

මා ස්තුතිවන්ත වන්නට ෑනෑ. එතුමාශගන් අපි හුඟක් ශද්වල් 

ඉශගන ගේතා. සෘජුව වැඩ රරන්ශන් ශරොශහොමද, ශමොන 

තරාතිරමර වුණේ, ශමොන බලවශතක් වුණේ ඒවාට යට ශනොවී  

රශට් අනාගතය ශවුවශවන් අශප් ජාතිර වගකීම ඉටු රරන්ශන් 

ශරොශහොමද කියන එර අපි ඉශගන ගේතා.  එතුමා COPE එශක් 

සවාපතිවරයා හැටියට ආදර් වේ විධියට රටුතතු රළා. 

එක්ශරශනකුශේ ශදශදනකුශේ ආදර් යකින් සමාජයක් 

ඉස්සරහට යන්ශන් නැති බව අපි කියන්න ෑනෑ. ඒ ශවුවශවන් 

සමස්ත පාර්ලිශ් න්තුවටම මූලය වගකීමක් පැවරී තිශබනවා. 

ඒ මූලය වග කීශ්  ජ මූලය පාලනශේ වගකීම අපට තිශබනවා. 

එම මූලය පාලනය හරිහැටි ඉදිරියට ශගන යාම සකහා 

පාර්ලිශ් න්තුව -විධායරය හා වයවස්ාාදායරය- නිවැරැදිව 

ආදර් වේ ආරාරයට ක්රියා රරනවා න්   තරාතිරම ශනොබලා 

අවිංර ශලස තීරණ ශගන රටුතතු රරනවා න්   ශ්  තිශබන 

ූෂෂණ  විංචා අවම රරමින්  එවැනි නිලධාරින්ටේ  එවැනි 

ආයතනවලටේ ශ්  සමාජශයන් ගැලවීමක් නැහැය කියා ශ්  රටට 

ය් කිස පණිවුඩයක් ශදන්න  ඒ බව සමාජය හමුශේ තහවුරු 

රරන්න ුනළුවන්ය කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපේ රළ රාරණයක් ගැනේ මා කියන්න ෑනෑ. 

COPE එශක් වාර්තා ශගනැවිේ අපි ශමශහම රාා රළේ  COPE 

එශක් සමහර පරීක්ෂණ රට හමුවට යන්ශන් නැහැ. ශ්  රාරර 

සවාශේ රටුතතු මාධයයට විවර රරන්න ෑනෑය කියා එතුමා 

කිේවා. පසුගිය රාලශේ ඒ සකහා විවිධ උේසාහයන් ගේතා. 

ශනොශයක් පැමිණිලි මත සමහර ආයතනවලට රඩා පැනශගන 

ගියා. එශහම ගිහින් ඒ ආයතනවල සමහර රාරණා නිවැරැදි 

රරන්න උපශදස් දුන්නා. ශමශහම ගිශයොේ COPE එර වැටලීශ්  

හමුදාවක් බවට පේශවනවා. ඒර අපට ශවනේ වැඩක් ශවනවා. 

ලිංගම බස්වල ටිරට් ශහොරර්  සදුශවනවාද  නැද්ද කියා බලන්න 

ඒ බස්වලට රඩා පනිනවා වාශේ  දැන් COPE එරේ රඩා පනින 

හමුදාවක් - flying squad - බවට පේශවලා තිශබනවා.   

අවසාන ව ශයන් මම ශ්  රාරණයේ කියන්න රැමැතියි.  

මූලය විනය ආරක්ෂා කිරීම සකහා නිවැරැදි මඟ ශපන්වීමක් 

රරමින්  රශට් ජාතිර ස් පේ ආරක්ෂා කිරීම සකහා දායරේවය 

ලබාශදමින්  විගණරාධිපති ශදපාර්තශ් න්තුශේ වාර්තා 

වි ්ශල්ෂණය රරමින් ඍජුව ය්  මඟ ශපන්වීමක් රරමින් 

වයවස්ාාදායරයට රරුණු ඉදිරිපේ කිරීමයි අප රළ ුතේශේ. ශ්  
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පාර්ලිශ් න්තුව 

ශද්වල් හරිහැටි ක්රියාේමර ශවනවා න්  ශ් වා පැන-පැන 

අල්ලන්න අව ය ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි තේේවයක් ඇති 

ශනොවීමට රටුතතු කිරීම සකහා ශ්  පාර්ලිශ් න්තුශේ අවධානය 

ශයොමු රරන්නය කියා ඉල්ලා සටිමින්  ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත 

ශවමින්   මශේ රාාව අවසන් රරනවා.  
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීය ළඟට  ගරු (මහාචාර්ය  ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමා.  

ශ්  අවස්ාාශේ ජ රවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරයකු මූලාසනය 

සකහා ගරු විශේපාල ශහට්ටිආරච්ි  මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා 

රරන්න. 
 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි  සගරු විශේපාල 

ශහට්ටිආරච්ි  මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත ුතතුයසයි මා 

ශයෝජනා රරනවා. 
 

ගු ියහාල් ගලප්පත්ති  ම හාා 
(ைொண்புைிகு நிஹொல் கலப்ெத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 
 

විසින් ්ථක ර කරන ලදී. 
ஆபைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
අනුරුව ගු (වවදය) ුරසිාා වි පේම ාන්න ම හත්මිය 

මූලා්නපයන් ඉවත් වූපයන්  ගු විපේපාල පහට්ටිආරච්ික ම හාා 
මූලා්නාරූඪ විය. 

 

 அதன்ெிறகு, ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) துஸிதொ 

விபஜைொன்ன அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலபவ, ைொண்புைிகு 

விபஜெொல தஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 
 
Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA left 

the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the 
Chair. 

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආශු මාරසිංහ මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාශේ රාාව ආර් ව 

රරන්න.   

 
[අ.වා. ).00] 
 
ගු (ම හාචා්තය) ආශු ම ාරසිංහ ම හාා 
(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ස්තුතියි  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. සවාශේ රටුතතු 

අවසාන වනතුරු එහි රැඳී සටින  පාර්ලිශ් න්තුශේ නිතර රැඳී සටින 

මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ඔබතුමා මූලාසනශේ සටින අවස්ාාශේ ජ 

මට රාා රරන්නට ලැබීම ගැන මා සන්ශතෝෂ ශවනවා.  

අද දින සාරච්ඡාවට වාජන වන ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේ වාර්තාව ස් බන්ධශයන් අදහස් රරා  කිරීමට අවස්ාාව 

ලැබීම ගැන මා ඉතාම සතුටට පේශවනවා. විශ ේෂශයන් 

වි ්වවිදයාල රාලශේ මශේ මියකු වූ  ශ්  රාරර සවාශේ 

සවාපතිවරයා හැටියට රටුතතු රරන අශප් සුනිල් හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමාශේ ක්රියා රලාපය අපි ඉතාම අගය රරනවා. එතුමා 

ඉතාම අවිංරව ශ්  රාර්යශේ නියැලී සටිනවා. මුළු 

පාර්ලිශ් න්තුව ශවුවශවන්ම අපි එතුමාට ර ිංසා රරනවා. 

පාර්ලිශ් න්තු මන්ත්රීවරයකු විධියට  රමිටු සවාපතිවරයකු විධියට 

රටුතතු රළ ුතතු ආරාරය ඉතාම ශහොඳින් ශපන්ුව්  රරමින් 

එතුමා ක්රියා රරනවා.  

ශ්  ශමොශහොත වන විට ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 

සවාශේේ  රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේේ සවාපති රයර 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් දරනවාය කියා අශප් මන්ත්රීවරු කිේවා. 

ශ්  රාරර සවා ශදශරන් තමයි ශපොදු වයාපාරවල සදු වුණු අතීත 

සදු වී්  වාශේම රාජය ගිණු්  ස් බන්ධශයන් සදු වුණු අතීත  සදුවී්  

වි ්ශල්ෂණය රරන්ශන්. ඒ වාශේම රජශේ මුදල් පිබඳබක රාරර 

සවාවේ - Public Finance Committee එර - අටවන 

පාර්ලිශ් න්තුශේ සුවිශ ේෂී රාරර සවාවක්. රජශේ මුදල් පිබඳබක 

රාරර සවාශේ වේමන් සවාපතිවරයාේ විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරශයක්. සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීවරයා ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති ව ශයුවේ  ලසන්ත අලගියවන්න 

මන්ත්රීතුමා රජශේ ගිණු්  පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති 

ව ශයුවේ  එ් .ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා රජශේ මුදල් පිබඳබක 

රාරර සවාශේ සවාපති ව ශයුවේ රටුතතු රරනවා. 

ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාව සහ රජශේ ගිණු්  පිබඳබක 

රාරර සවාව  සදු වුණු ය්  ය්  සද්ධි වි ්ශල්ෂණය රරලා වාර්තා 

ඉදිරිපේ රරනවා. අපි ඒරට post-mortem කියා කියනවා. ඊළඟට 

on-going process එර  වර්තමානශේ සද්ධ ශවන මුදල් පරිහරණ 

රටුතතු පිබඳබකව ක්රියා කිරීශ්  වගකීම තිශබන්ශන් රජශේ මුදල් 

පිබඳබක රාරර සවාවටයි. මීය ට රලින් රාා රළ ගරු ඉන්දිර 

අුවරුද්ධ ශහේරේ මන්ත්රීතුමා කිේවා  සය්  සදුවීමක් වුණාට 

පස්ශසයි ඉස්තාලය වහන්ශන්  අ ්වයා පැනලා යන්න රලින් 

විසඳු්  නැහැස කියා. අපි දැන් ඒර පිබඳගන්ශන් නැහැ. ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුව දැන් ශවනදාට වඩා සුවිශ ේෂියි. රාරර සවාවලට 

එන මන්ත්රීවරු ඒ බව දකිනවා. අද වාශේම ශ්  ගරු සවාශේ රැඳී 

සටින මන්ත්රීවරු තමයි ඇේතටම හැම දාම ඒ රාරර සවාවලටේ 

එන්ශන්. වර්තමානශේ ඒ ඒ ආයතනවල සදුවන ශද්වල් පිබඳබකව 

ස් පූර්ණ අධීක්ෂණයක් රරලා  ඒ ස් බන්ධශයන් වන ර ්න 

නිරාරරණය රරන්නේ  ඒ සකහා අව ය ක්රියාදාමයට යන්නේ 

රජශේ මුදල් පිබඳබක රාරර සවාශේ සාමාජිරයන් ව ශයන් අපට 

දැන් හැකියාවක් ලැබී තිශබනවා.  

ඊළඟට  ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවා උ)ක් තිශබනවා. එම 

රාරර සවා උ)ේ on-going activities, නැේන්  වර්තමානශේ සදු 

වන ශද්වල් අධීක්ෂණය රරනවා. ශ්  ශබොශහෝ ශද්වල් ගැන එම 

රාරර සවා හරහා ස් පූර්ණ අධීක්ෂණයක් රරන්න අපට ුනළුවන්. 

මම උදාහරණයක් කියන්න් . මමේ  අශප් මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමාේ සාමාජිරයන් ව ශයන් සටින අධයාපනය හා මානව 

ස් පේ සිංවර්ධනය පිබඳබක ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර සවාශේ ජ  

පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළේ කිරීශ්  ජ තිශබන අක් පාක් ගැන අද 

සාරච්ඡා රළා.  එම අක් පාක් ටිර හඳුනාශගන  ඒවාට නිස පිබඳය්  

ශයොදන්න අපට දැන්  ුනළුවන්.  

එම නිසා අටවැනි පාර්ලිශ් න්තුව ශවනදාට වඩා සුවිශ ේෂී 

පාර්ලිශ් න්තුවක් ශලස මම දකිනවා. මුදල් අිං ශේ වගකී්  

තිශබන රාරර සවා තුශන්ම සවාපතිවරු හැටියට ක්රියා   

රරන්ශන් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුයි. විනිවිදවාවය -transparency-  

ශපන්වමින්  ඉතාම පැහැදිලි දර් නයකින් ුතතුව ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුව රටුතතු රරනවාය කියන එරට ඒර ඉතාම ශහොක 

උදාහරණයක්. ඒ වාශේම තමයි  ආිංශිර අධීක්ෂණ රාරර 

සවාවලින් වාගයක් විපක්ෂයටේ  වාගයක් ආඩුක් පක්ෂයටේ 

හැටියට අපට ඒ හැම රටුතේතක්ම අධීක්ෂණය රළ හැකියි. 
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තමන් හිතන විධිය ශපොඩ්ඩක් ශවනස් රරලා  අලුේ විධියට 

හිතන්න ශපළඹුණු එර ගැන ගරු ඉන්දිර අුවරුද්ධ මන්ත්රීතුමාට 

අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මන්ත්රීවරු ශමශහම ශවනස් ශවනවා න්   

ශ්  රට හදන්න ුනළුවන්. හරි ශදයට හරියි කියන  වැරැදි ශදයට 

වැරැදියි කියන රමශේදයක් අපි හැදිය ුතතුයි. ගරු සුනිල් 

හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමාට මා නැවතේ ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා. ශමොරද  විවිධ තාඩන පීඩන තිබුණේ  ඔබතුමා ශනොසැලී 

ශ්  රාර්යය රළ බව අපි දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය 

ගැනේ රාරණා කීපයක් රාා රරන්න මම රැමැතියි. ශ්  රාරර 

සවා වාර්තාව ගැන රාා රරනවා වාශේම  විගණරාධිපති 

ශදපාර්තශ් න්තුව ශ්  වාර්තාව ස් බන්ධශයන් ඉදිරිපේ රර 

තිශබන රාරණා ගැනේ ගරු හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා රාා රළා. 

ශ්  සයලු ශද්වල් පරියලනය රර බැලුවාම  ශ්  වාර්තාශේේ 

පැහැදිලිව තිශබන්ශන් Airbus ගුවශදුවශේ ජ වුණු විංචා  ූෂෂණ 

රාශියක් ගැනයි. වි ව්විදයාල ශිෂයයකුට න්  ශ් ර ආචාර්ය 

උපාධියක් රරන තරශ්  නිබන්ධනයක්. ඒ වාශේම තමයි  ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ ශ්  වාර්තාවේ ආචාර්ය උපාධියක් 

රරනවා වාශේ නිබන්ධනයක්.  

ඉතාම මහන්ස ශවලා ඉදිරිපේ රරන ලද ශ්  වාර්තාශේ 

සකහන් රාරණා පිබඳබකව අපි සයලුශදනාම එරතු ශවලා රටුතතු 

රළ ුතතුයි. අනාගතශේ ශමවැනි ශද්වල් සදු ශනොශවන්න වග බලා 

ගත ුතතුයි. අ ව්ශයෝ පැනලා දුවන්න රලින් ඉස්තාල හරියට 

වහලා දමන්න ෑනෑ. ඒර තමයි විය ුතේශේ. SriLankan Airlines 

එර ස් බන්ධශයන් රාා රරනශරොට කිේවා  ඒ රාලශේ සටි 

ඇමතිවරයා රවුද කියන එර ගැන රාා රරලා නැහැ කියා. ඒ 

ගැන ශ්  වාර්තාශේ පැහැදිලිව කියා තිශබනවා. දැන් සුනිල් 

හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා වාශේම අශනක් මන්ත්රීවරුේ කිේවා  

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවශේ ශ්  Airbus ගුවශදුවව ස් බන්ධශයන් 

වන පළමුවැනි සාරච්ඡාව 01උ3 ජ සද්ධ ශවන්ශන්  එවරට සටි 

රාානායර ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාශේ නිල නිවශසේ ජ බව. 

එවරට මුදල් ඇමතිවරයා ශලස රටුතතු රළ හිටුන 

ජනාධිපතිතුමාේ ඒ සාරච්ඡාවට ගිහින් තිශබනවාය කියා ආරිංි යි. 

අපි දැන් ශ්  ස් බන්ධශයන් පරීක්ෂණ සදු රළ ුතතුයි. මම සවාවට 

ශයෝජනා රරනවා  අපි ඒ CCTV camera පද්ධතිය බැලිය ුතතුයි 

කියා. ඒර තමයි  ආඩුක්වක් හැටියට අශප් වගකීම වන්ශන්. 

CCTV camera පද්ධතිය ශහෝ බලලා  01උ3 රාල සීමාශේ ජ සද්ධ 

වුණු ඒ සාරච්ඡාව පිබඳබකවේ  එයට සහවාගි වූ අය පිබඳබකවේ 

නිරීක්ෂණය රළ ුතතුයි. ශ්  ස් බන්ධශයන් වගකිව ුතේතා රවුද 

කියා ඒ අුවව අපට දැනගන්න ුනළුවන්. අපිට ශ්  රාරණා 

පැහැදිලියි.   

එවරට ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවශේ සවාපති නි ාන්ත 

විරමසිංහ මහේමයා  -මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාශේ මස්සනා-  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයා ඇතුළු සයලු ශදනාම ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් ශසේවශේ ඇතිශවලා තිශබන ශ්  රධාන පාක්වට වග කිව ුතතු 

ශවනවා. ඒ වාශේම ගුවන් ශසේවා ඉතිහාසශේ ශ්  අවුරුදු 71ර 

රාලශේ  Air Ceylon රාලශේ ඉකලා අද දක්වාම වුණු සයලුම 

පාක්වලට ශ්  ගුවන් ශසේවශේ ශසේවය රරන  ශ්  ගුවන් ශසේවය 

රාබාසනියා රළ රළමනාරාරිේවයේ වග කිව ුතතු ශවනවා.  

COPE එශක් අුව රමිටු වාර්තාශේ සකහන් වන පඩි ලැයිසත්ු 

බලුනවාම ශපශනනවා රුපියල් ලක්ෂ 01ට වැඩිය පඩි ගන්න අය 

38 ශදශනකු සහ රුපියල් ලක්ෂ උ1ට වැඩිය පඩි ගන්නා 019 

ශදශනකු සටිනව බව. රුපියල් ලක්ෂ 01ට වැඩිය පඩි ගන්ශන් 

රැප්ටන්ලා ශහෝ ගුවන් නියමුවන්  ඒර ඒ අය ලබා ගන්නා නියමිත 

පඩිය කියා හිතලා ඒ අය අයින් රර  අශනක් රාර්ය මඩුඩලය 

ගැන අපි බලමු. ශමොරද  අපි දැන් රජශේ මුදල් පිබඳබක රාරර 

සවාශවන් - Public Finance Committee එශරන් - ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් ශසේවශේ වර්තමානශේ සදුවන ශද්වල් - on-going process 

එර - ස් බන්ධශයන් වාර්තාවක් පිබඳශයල රරමින් ඉන්ශන්. ඒ 

වාර්තාව ඉදිරිශේ ජ පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ රරන්නට අපි 

බලාශපොශරොේතු ශවනවා. ඒ ශවලාශේ සයලුම රළමනාරාරිේවය 

ශගන්වා බැලුවාම අපි දැක්රා  ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවශේ 

ස් පූර්ණ රාර්ය මඩුඩලශයන් සයයට උ1ක්  ඒ කියන්ශන් 

හේසය ගණනරට වැඩි පිරිසක් ඉන්ශන් රළමනාරාරවරු 

හැටියට බව. සාමානයශයන් ශ්  ගුවන් ශසේවශේ එර 

රළමනාරාරවරශයකුට බලාගන්නට තිශබන්ශන් හේ ශදශනකු 

පමණ සිංඛ්යාවක්. ශ් ර තමයි තේේවය. ශ්  රළමනාරරුවන් 

වග කිව ුතතු ඇමතිවරු සහ තමන් හඳුනන සවාපතිවරුන් ගාවට 

ගිහිල්ලා ශ්  වරරසාද ලබාශගන තිශබනවා.  

අපි දැක්රා නි ාන්ත විරමසිංහ මහේමයා ගුවන් 

ශසේවිරාවන්ශේ සිංගමයේ සමඟ අේසන් රරලා තිශබන 

agreement එර.  ඒ agreement එරට අුවව ගුවන් ශසේවිරාවක් 

ගුවන් යානයර තමන්ශේ ශසේවය එර පැයක් රළාම ඒ සකහා 

ශගවන අතිශර්ර මුදල් රමාණය සාමානය pilot ශරශනකුට එර 

block hour එරරට ශගවන රමාණයට වඩා වැඩියි. නි ාන්ත 

විරමසිංහ මහේමයා ගුවන් ශසේවර ශසේවිරාවන්ශේ සිංගමයේ 

සමඟ රාා රරලා pilotsලාට රාම පැයට ශගවන රමාණයට වඩා 

වැඩි රමාණයක් ශගවන්නට එරඟශවලා තිශබනවා ගුවන් ශසේවර 

ශසේවිරාවන්ශේ රධානියා  එශහම නැේන්  අපි purser  කියා 

හඳුන්වන ශසේවරයාට. ශරොශහොමද ඒර රර ගේශේ? නි ාන්ත 

විරමසිංහ මහේමයා තමන්ශේ හිතවතිශයෝ සනසන්නට ඒ 

agreement එර sign  රළා. එශහම තමයි ශ් වා වුශඩු. ශ්  ගුවන් 

ශසේවය තුළ සදු වුණු සද්ධිදාමය ගැන බලුනවාම අපි දැක්රා ඉහළ 

රළමනාරාරිේවය විසන් තමන්ට “හායි” කියන  තමන්ට  “හරි  

සර්ස කියන  සyes, Sir” කියන රඩුඩායමක් හදා ශගන තිශබන 

බව. ඒ රඩුඩායශ්  පඩි වැඩි රළා. හැම manager  ශරශනක්ම  

 ශදසය ගණනරට වැඩිශයන් ඉන්නා managersලා සයලු 

ශදනාශේම පඩිය ලක්ෂ උ1රට වැඩිය වැඩි රර ගේතා.   

ඒ අුවව ශ්  සයලුශදනාම එරතුශවලා අද ශ්  ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් ශසේවය විනා  රර තිශබන්ශන්. අපි හිතාශගන හිටිශේ හිටුන 

රාානායර චමල් රාජපක්ෂ මහේමයා  ශබොශහොම ශහොක  

විනයාුවූලල  කිසම ශහොර විංචාවරට ස් බන්ධ නැති ශහොක 

මහේමශයක් හැටියට. නමුේ  බලුනවාම ඒ මහේමයා තමයි 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවශේ වැරදි රටුතතු සාරච්ඡාව රරන්නට 

තමන්ශේ ශගදර ඉඩ  ජලා තිශබන්ශන්. තමන් ශ් රට ස් බන්ධ 

නැේන්   මම okay එර ශදන්ශන් නැේන්  කිසම රමිටුවරට 

අශප් ශගදරට ඇවිල්ලා සාරච්ඡා රරන්නට බැහැශන්.  Director  

Board  එරට ඇවිල්ලා සාරච්ඡාවක් රරන්නට බැහැ. එශහම න්  

වහාම වේමන් මන්ත්රී ගරු චමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ශ් රට 

උේතර ශදන්නට ෑනෑ  රාානායරවරයා ව ශයන් ඉකශගන 

තමන් ශරොශහොමද ශ්  airbus ගුවශදුවව ස් බන්ධ සාරච්ඡාවට 

ඉඩ දුන්ශන්  ඒ සාරච්ඡාව නිර්මාණය රශළේ සහ ඒ airbus  

ගුවශදුවව සද්ධ රශළේ කියා. ශ්  වාර්තා ශදශක්ම පැහැදිලිව 

තිශබනවා  COPE එශක් වාර්තාශේ සහ විගණරාධිපති වාර්තාව 

කියන ශ්  ශදශක්ම තිශබනවා රවුද ශ්  වැරදි රර තිශබන්ශන් 

කියා.  

එශහම න්  අපි රළ ුතේශේ ෑනෑම ආඩුක්වක් යටශේ ශ්  

වැරදි රළ අයට පැහැදිලිවම දඬුව්  ලබා ශදන එරයි. ඒරට අශප් 

ආඩුක්වද  පසුගිය ආඩුක්වද  ඊළඟට පේ ශවන ආඩුක්වක්ද 

කියන රාරණය අදාළ වන්ශන්  නැහැ.  

ශ්   රශට් ජනතාවශේ මුදල්. ශ්  රශට් සමස්ත ණය රමාණය  

වැඩි ශවලා තිශබනවා. මූලිර ව ශයන්ම අශප් රාජය 
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පාර්ලිශ් න්තුව 

වයාපාරවලින් රඩා වැටිච්ච ආයතන හැටියට නැේන්  ණය 

රමාණය ඉහළ අගයක් ගන්නා ආයතන හැටියට තිශබන්ශන් 

ලිංරා ඛ්නිජ ශතල් නීතිගත සිංස්ාාව  ලිංරා විදුලිබල මඩුඩලය  

ශ්රීලන්රන් ගුවන් සමාගම යන ආයතනයි. ලිංරා ඛ්නිජ ශතල් 

නීතිගත සිංස්ාාව  ලිංරා විදුලිබල මඩුඩලය  ශරබඳන්ම ජනතාවට 

ශසේවය ලබා ශදන ආයතන; ජනතාවට ය්  ය්  පහසුර්  සපයන 

ආයතන. ශ්  ශපොේපේවල තිශබන සයලු ශද් පරියලනය රළාම 

දැර ගන්න ුනළුවන්  management එර නිසා ශ්රීලන්රන් ගුවන් 

ශසේවශේ රඩා වැටීම සදු ශවලා තිශබන බව. මම management 

එර කියා කියන්ශන්  Board of Directors විතරක් ශනොශවයි; 

Chairman විතරක් ශනොශවයි; රළමනාරාරිේවශේ එල්ලිලා 

තිශබන 711 ගණනර ස් පූර්ණ පිරිසම වග කිව ුතතු ශවනවා. ශ්  

සයලු ශදනා ශ් රට වග කියා ශ්  විනා ය වළක්වා ගත ුතතු 

ශවනවා.  

ශලෝරශේ අශනක් රටවල් දිහා හැරිලා බැලුශවොේ ජපානශේ 

JAL ආයතනය 01උ1 වර්ෂශේ රඩා වැටුණා. 01උ1 වර්ෂශේ ශ්  

ආයතනය රඩා වැශටනශරොට  ශදවන ශලෝර ුතද්ධශයන් පස්ශසේ 

ජපානශේ ආයතනයක් වැඩිම රඩා වැටීම සනිටුහන් රළා. එය 

ජපාන ශයන් ට්රිලියන 0.3ක්. ඒ කියන්ශන් ඇශමරිරාුව ශඩොලර් 

බිලියන 04ර පාක්වක් සදු වුණා. එවැනි පාක්වක් සදු වුණේ ඒ JAL 

ආයතනය ශගොඩ ගේතා. ඒ ශගොඩ ගන්න ආුන සවාපතිවරයා 

වුශඩු  සක්ශයොශසේරාස කියන සමාගශ්  හිටුන සවාපති රසුෑ 

ඉනශමෝරි කියන අවුරුදු 81ක් වයසැති ඉතාම නිර්මාණයලි 

සවාපතිවරයා. එතුමා කිේවා  සශ්  සමාගම ලාව ලබන්න න්   ශ්  

සමාගශ්  ඉන්න සයලුම ශසේවරශයෝ තමන්ශේ සමාගමක් විධියට 

රල්පනා රර ශවනස් විය ුතතුයිස කියා. එතුමා ඉදිරිපේ රළා  

Amoeba Management Concept එර. ඇමීය බා ශරශනක් 

තමන්ශේ රශද්  ය බලාශගන  එය manage රරන්ශන් 

ශරොශහොමද  අන්න ඒ වාශේ ලාව ලබන තේේවයරට ශ්  

ආයතනයේ පේ රරන්න ෑනෑය කියන සිංරල්පය ඉදිරිපේ රළා.  

ශලෝරශේ එවැනි concepts තුබඳන් ශරොශහොමද රාජය සමාග්  

ලාව ලබන තේේවයට පේ රශළේ කියන්න උදාහරණ තිශබනවා. 

එවැනි ශද්වල් දිහා බැලුවාම ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය කිසශසේේම 

වසා දැමිය ශනොහැකියි. ශමොරද ඒර තමයි ලිංරාශේ pride එර. 

ඒර තමයි ලිංරාශේ සිංචාරර රර්මාන්තය සකහා තිශබන 

ශදොරටුව. ඒර අපි ආරක්ෂා රර ගත ුතතු ශවනවා. ඒර කිසශසේේ 

වහලා පැේතකින් තියන එර ශනොශවයි රළ ුතතු වන්ශන්.  

අපි දැක්රා  ඉරාන් විරමරේන ඇමතිතුමා ජනාධිපතිවරයාට 

වාර්තාවක් ලබා ශදනවා. ශ් ර ශරොශහොමද restructure රරන්ශන් 

කියන එර එතුමාශේ වාර්තාශේ තිශබනවා. අපි රජශේ මුදල් 

පිබඳබක රාරර සවාශේ සාරච්ඡා රරමින් ඉන්න අවස්ාාශේ තමයි 

ඉරාන් විරමරේන ඇමතිතුමා ඒ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයාට ලබා 

දුන්ශන්. ඒ වාර්තාව දිහා බලලා රජශේ මුදල් පිබඳබක රාරර සවාව 

ශලස අපි ලැහැස්තියි  වර්තමාන ශේ ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවශේ සදු 

වන රාර්යයන් දිහා බලලා  එය විමර් නය රරලා එය ලාව ලබන 

තැනට ශගන යන්න. ඒ වගකීම අපි වාර ගන්නවා. ඒ වාශේම 

ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවයට අුවබද්ධ ආයතන කිහිපයක් තිශබනවා. 

මම දැක්ශක් නැහැ  SriLankan Aviation College එර ගැන 

වැඩිුනර සකහන් ශවනවා. 

SriLankan Aviation College එර ගැන නැේන්  ගුවන් 

ශසේවා සමාගමට අව ය ඉිංජිශන්රු තාක්ෂණ දැුවම ආදිය ලබා 

ශදන්න තිශබන ඒ ගුවන් පාසල අපි පසු ගිය දිශනර  උසස් 

අධයාපනය සකහා වූ අුවරාරර සවාවට ශගන්වා ශහොයලා බැලුවා. 

අපි ඒ අවස්ාාශේ දැක්රා  නිර්මාණයලි විධියට ශ්  ආයතනය 

රජයට අුවබද්ධ උපාධි රදානය රරන ආයතනයක් විධියට වැඩි 

දිුතණු රශළොේ  ආසයාුව රලාපශේ ගුවන් යානා ක්ශෂේශේ 

0104 ශවන විට ඇතිවන ලක්ෂ තුනර රැකියා අශප්ක්ෂාවන් 

රමාණයට  ආරර්ෂණය රරන වැඩ සටහනක් අපට ක්රියාේමර 

රරන්න ුනළුවන් බව. එශහම වුශණොේ අපට විශද්  විනිමය 

ලැශබනවා. ඒ ලබා ගන්න විශද්  විනිමය හරහා ශ්  ගුවන් ශසේවය 

නඩේතු රරන ණය බරට ය්  සහශයෝගයක් ලබා ශදන්න ුනළුවන් 

ශවනවා. ඒ වාශේම තමයි SriLankan  Catering ආයතනය. 
 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔබතුමා තව විනාඩි ශදරකින් රාාව 

අවසන් රරන්න. 
 

ගු (ම හාචා්තය) ආශු ම ාරසිංහ ම හාා 
(ைொண்புைிகு (பெரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශබොශහොම ස්තුතියි. 

SriLankan Catering සහ SriLankan Ground Handling 

කියන ශ්  සයලුම ආයතන හරියට රතිවුහගත රරන්න ෑනෑ. 

රතිවුහගත රරනවා කියන එර වැරැදියට ගන්න එපා. 

විකුණන්න හදන එර ශනොශවයි. ඒර නිර්මාණයලී 

රළමනාරාරිේවයක් අතට පේ රරන්න ෑනෑ. සමහර විට 

ශපෞද්ගලිර අිං ශේ දක්ෂ නියමුශවෝ දමන්න ුනළුවන්. හැබැයි  

මිලියන තුනර වැටුපක් ශදන අය ශනොශවයි. ශ්  ආයතනවලට 

ඇවිල්ලා ස්ශේච්ඡාශවන් වැඩ රරන්න රැමැති අයේ සටිනවා. 

විශද් ගත අශප් ශ්රී ලාිංකිර දක්ෂ නිලධාරින් ශ්  ආයතනවලට 

එන්න රැමැේශතන් සටිනවා. මිලියන තුනක් ශදන්න ෑනෑ නැහැ. 

ඒ අයට ලිංරා ශේ ජීවේ ශවන්න අව ය මුදල් රමාණයක්  ජලා  

වාහන පහසුර්  ශදනවා න්  එශහම එන්න රැමැති ශ්රී 

ලාිංකිරශයෝ සටිනවා.  

එවැනි ශ්රී ලාිංකිරයන් එරතු රර ශගන ශ්  ශ්රීලිංරන් ගුවන් 

ශසේවය අනිවාර්යශයන්ම රශට් අභිමානය ආරක්ෂා වන ගුවන් 

ශසේවයක් බවට පරිවර්තනය රළ ුතතුමයි. ඒ සකහා ශ්  ශරෝප් 

වාර්තාශේ  තිශබන රාරණා  විගණරාධිපති  වාර්තාශේ තිශබන 

රාරණා  ගරු ඉරාන් විරමරේන ඇමතිතුමා විසන් ඉදිරිපේ රර 

තිශබන වාර්තා  ුවදුරු අනාගතශේ ජ මහජන මුදල් රාරර සවාව  

විසන් ඉදිරිපේ රරන වාර්තා ශ්  සයල්ල සලරා බැලිය ුතතුයි. 

උදාහරණයරට-   ජැපෑන් එයාර්ලයින් සමාගම රතිවුහගත රරන  

ශවලාශේ සයලුම අිං  ගැන වි ්ශල්ෂණයක් රළා. ගුවන් යානශේ 

මගීන් සකහා ඉදිරිපේ රරන නිශේදනය පවා ශවනස් රළා.  ඒරේ 

ඉතාමේ අලිංරාර විධියට   මගීන්ශේ සේ ඇද ගන්නාසුලු විධියට  

මගීන් වැඩි වැඩිශයන් එන විධියට  ශවනස් රළා. ශ්  ආදි හැම 

අිං යක් ගැනම නිර්මාණයලී විධියට බැලුශවොේ ශ්   ශ්රීලන්රන් 

ගුවන් ශසේවය  ශවනස් රරන්නට ුනළුවන්. එම නිසා අපි ඉල්ලා 

සටින්ශන් ශමයයි. ශ්  සකහා දැක් මක් තිශබන   ඇල්මක්   තිශබන 

සයලුම ශ්රී ලාිංකිරයන් එරතු ශවලා  විශ ේෂශයන් ශ්  

පාර්ලිශ් න්තුශේ ඉන්න සයලුම මහජන මන්ත්රීවරුන් එරතු ශවලා  

ශ්   ශ්රීලන්රන් ගුවන් ශසේවය නැවත යාා තේේවයට පේ රරන 

තැනට අපි වැඩ රටුතතු රළ ුතතු ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි   ඒ වාශේම ශ්  රාර්යයන් 

ශවුවශවන් රරන   රැප කිරීම  ගැන ගරු සුනිල්  හඳුන්ශනේති 

මන්ත්රීතුමා ඇතුළු ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ                

සයලුම සාමාජීර මන්ත්රීතුමන්ලාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා.  

විගණරාධිපති වාර්තාව මටේ ශපොඩ්ඩක් කියවන්න ලැබුණා. ඒර 

ඉදිරිශේ ජ  මන්ත්රීතුමන්ලාටේ  ලබා ශදනවා න්   ශහොකයි කියන 

ඉල්ලීම රරමින් මම නිහඬ ශවනවා. ස්තුතියි.    
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ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි  මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මැතිතුමනි. මීය ළඟට ශපොදු 

වයාපාර පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති ගරු සුනිල්  හදුන්ශනේති  

මන්ත්රීතුමා.  

 

[අ.වා. ).1උ] 

 

ගු සුියල් හඳුන්පනත්ති ම හාා 
(ைொண்புைிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුමනි   ශ්  අවසාන අවස්ාාශේ 

ශමොශහො තරට  ශහෝ රාා කිරීමට ඉඩ ලබා  ජම ගැන  ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

 විශ ේෂශයන් අටවන පාර්ලිශ් න්තුශේ  තුන්වන සැසවාරශේ 

අද දිනශේ විවාදයට ලක් රළ ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර  

සවාශේ පළමු වැනි වාර්තාව ගැන පක්ෂ විපක්ෂ ව ශයන්   

ශබොශහෝ ඇමතිවරු   මන්ත්රීවරු අදහස් පළ රළා. ශමම වාර්තාශේ 

ඇති ගුණාේමර පැේත  දිුතණු  රරන්නට    ශ්  රාරර සවාශේ 

ක්රියාරාරීේවය දිුතණු රරන්න  ශහොක අදහස් හා ශයෝජනා ඉදිරිපේ 

රළ  හැම ශදනාටම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ  අතශර්  මට එර 

රාරණයක් ගැන පමණක් පැහැදිලි කිරීමක් රරන්නට තිශබනවා. 

ඒ  හිටුන රාානායර ගරු චමල් රාජපක්ෂ  මන්ත්රීතුමා මතු රළ 

ර ්නය. එතුමා  මතු රළා   බේතරමුල්ල රාානායර නිල නිවශසේ  

ගුවන් ශසේවා අධයක්ෂ මඩුඩලශේ  රැස්වීමක්  පැවැේවූවා න්     

එහි  වාර්තා -minutes -ඉදිරිපේ රරන්නටය කියා. එම        

වාර්තාව මා ළඟ තිශබනවා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්්රිතුමනි.  

විගණරාධිපතිතුමාශේ වාර්තාශේේ  )44 පිටුශේ එය තිශබනවා. 

එහි ශමශසේ සකහන් ශවනවා: 

"MINUTES OF A SPECIAL MEETING OF THE BOARD OF 
DIRECTORS OF SRILANKAN AIRLINES LTD. HELD ON 01 
MARCH 2013 AT 12 NOON IN THE CONFERENCE ROOM AT 
THE HON. SPEAKER'S RESIDENCE, BATTARAMULLA" 

ශමයට සහවාගිශවලා තිශබනවා  නි ාන්ත විරමසිංහ  

Chairman; රපිල චන්ද්රශසේන  CEO; නිහාල් ජයමාන්න  

Director; ෂමීය න්ද්ර රාජපක්ෂ  Director; ලක්ෂ්මි සිංගක්රාර  

Director සහ මිල්ඩ්රඩ් පීරිස්  Company Secretary.  

ඊට අමතරව යසන්ත දිසානායර  Head of Finance ආරාධනා 

ලැබ - by invitation - සහවාගි වී තිශබනවා. මනිලාල් රනාන්දු -

අධයක්ෂ  සනේ උක්වේත-අධයක්ෂ  සුසන්ත රේනායර-අධයක්ෂ 

අවසර ලබා සහවාගි වී තිශබනවා.  

ශමම වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළේ කිරීම සකහා මා 

්ාාගා* රරනවා. 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉල්ලා අස් ශවන රාාවක් 
කිේවා. එතුමා ඉල්ලා අස්ශවන්න අව ය නැහැ. එතුමා ශ්  
පාර්ලිශ් න්තුශේ සටින ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරශයක්. මම එතුමාට 
අවධාරණය රරනවා  රාානායර නිල නිවස වාශේ එරක් 
ශමවැනි අධයක්ෂ මඩුඩල රැස්වීමරට වාවිත කිරීම පූර්වාදර් යක් 
හැටියට ශහොක නැහැ කියා. ශමවැනි සුවිශ ේෂ  විවාදාේමර 
ගුවශදුවවරට එය ශයොදා ගැනීශ්  ජ බරපතළ ර ්නයක් ඇති වීමට 
ඉඩ තිශබන නිසා මම ඒ රාරණය අවධාරණය රරනවා. අද ශ්  
විවාදශේ ජ ශහොක අදහස් ශයෝජනා ඉදිරිපේ රරුන  විශේචන 
ඉදිරිපේ රරුන පක්ෂ විපක්ෂ සයලු මන්ත්රීතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත 
ශවනවා.  

ශමම වාර්තාව සරස් කිරීමට  ශපොදු වයාපාර පිබඳබක රාරර 
සවාශේ ශල්ර් තුමිය වන නි ාන්ති එස්. විරමරේන මහේමිය 
ඇතුළු රාර්ය මඩුඩල ශේ සයලුශදනා ඉතා අක් පහසුර්  මධයශේ 
ශබොශහෝ මහන්ස වී රටුතතු රළා. ඒ වාශේම විගණරාධිපතිතුමා 
සහ එතුමාශේ නිලධාරිුවේ අපට සහශයෝගය දැක්වූවා. ශමම 
වාර්තාව ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිශ් න්තුවට ඉදිරිපේ කිරීමට 
හැන්සාඩ් ශදපාර්තශ් න්තුශේ සහ රාා පරිවර්තර රාර්යාලශේ 
සයලුශදනා සහශයෝගය දැක්වූවා. ඒ හැමශදනාටම ස්තුතිවන්ත 
ශවමින් ඔබතුමාටේ  ගරු රාානායරතුමාටේ  ශමම රාරර 
සවාශේ රටුතතු සාර්ාර රර ගැනීමට ඇප රැප වී රටුතතු රරන 
සයලුශදනාටේ  විශ ේෂශයන් පාර්ලිශ් න්තුශේ මහ ශල්ර් තුමා 
ඇතුළු නිලධාරි මඩුඩලශේ හැමශදනාටමේ ස්තුතිවන්ත ශවමින් 
මශේ අදහස් දැක්වීම අවසන් රරනවා. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

ගු මූලා්නාරූඪ ම න්ත්රීුරම ා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்ெினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතියි. ගරු සුනිල් හඳුන්ශනේති මන්ත්රීතුමා විසන් 

සවාවට ශහබඳදරේ රරන ලද රාරණා හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළේ රළ ුතතු යයි ඉල්ලා සටිනවා. එතුමා විසන්  ශපොදු වයාපාර 

පිබඳබක රාරර සවාශේ සවාපති ව ශයන් ඉදිරිපේ රළ වාර්තාව 

පිබඳබක සවාව රල් තබන අවස්ාාශේ විවාද රටුතතු ශමශතකින් 

අවසන් ශවනවා.   
   
ප්රශ්ථනය විම ්න ලදින්  ්ාා ්ම්ම ා විය. 
வினொ விடுக்கப்ெட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்ெட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

පා්තලිපම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. ාා. 6.44   අද දින ්ාා 
්ම්ම තිය අනුව  2019 පපබරවාරි ම ් 20 වන බදාදා අ. ාා. 1.00 වන 
පාක් කල් ගිපේය. 

அதன்ெடி ெி. ெ. 6.44 ைணிக்கு ெொரொளுைன்றம், அதனது 

இன்மறய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2019  தெப்ருவொி 20, புதன் 

கிழமை ெி. ெ. 1.00 ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்ெட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 6.44 p.m. until 1.00 p.m. on 
Wednesday, 20th  February, 2019, pursuant to the Resolution of 

Parliament of this Day.  

525 526 

——————— 
*  ප්ථාකාලපේ ාබා ඇා. 
*  நூல் நிமலயத்தில் மவக்கப்ெட்டுள்ளது. 
*  Placed in the Library. 





 

 

 

 

්ැ.ුත. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සකහා ස්වකීය රාාවල නිවැරදි රළ ුතතු තැන් දක්වුව රිස මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි රළ ුතතු ආරාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශරොට  පිටපත ලැබී ශදසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන්්ාඩ් සිංස්රාරර ශවත ලැශබන ශසේ එවිය ුතතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்ெினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் ெதிப்ெிற் தசய்யவிரும்பும் ெிமழ திருத்தங்கமள தைது ெிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் ெிமழ திருத்தப்ெடொத ெிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் ெதிப்ெொசிொியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හැන්්ාඩ් වා්තාා  

පකො ඹ 5  පපොල්පහේන්පගොඩ  කිු පන පාර  අංක 163 දරන ්ථාානපයහි පිහිටි 

රජපේ ප්රවෘත්ති පදපා්තාපම්න්ුරප  පිහිටි රජපේ ප්රකාශ්න කා්තයාංශ්පයන්  

මිල දී ගා හැක. 
 

පම ම  හැන්්ාඩ් වා්තාාව  www.parliament.lk පවබ් අඩවිපයන්  

බාගා හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் ெிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்ெமன வீதி, தெொல்பஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

ெணம் தசலுத்திப் தெற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

ெதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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