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පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය : 
 පානම ඉඩම් පශන්ය 

පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ ණය සීමාව ඉක්මවා ණය ලබා 
ගැනීම: 

 මුදල් අමාත තුමාෙග් පකාශය 
 
වරපසාද :  
 මුදල් අමාත වරයා ෙකෙරහි විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 

විවාදයට ගත් අවස්ථාෙව්දී ගරු මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා විසින් සිදු කරන ලද 
අසත  ෙචෝදනා  

 දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන එල්ල කිරීම 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   Land Issue in Panama 
 
EXCEEDING LOAN PROCUREMENT LIMIT 

APPROVED BY PARLIAMENT:  
   Statement by Minister of Finance  
 
PRIVILEGE:  
 False Allegations Made by Hon. Mahindananda 

Aluthgamage During Vote of No Confidence on 
Minister of  Finance 

 Death Threats over Telephone 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 

தனி அறிவித்தல் ல வினா: 
 பாணம காணி விவகாரம் 
 

பாரா மன்றம் அ மதித்த கடன் வரம்ைப மீறிய 
கடன்ெப ைக: 

 நிதியைமச்சர  கூற்  
 

சிறப் ாிைம : 
 நிதியைமச்சர் மீதான நம்பிக்ைகயின்ைமப் பிேரரைண 

பற்றிய விவாதத்தில் மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக சுமத்திய உண்ைமக்கு மாறான 
குற்றச்சாட் க்கள்   

 ெதாைலேபசி லம் மரண அச்சு த்தல் வி த்தைம 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, 
පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු කිරීම) පනත් 
ෙකටුම්පත : 

  පළමු වන වර කියවන ලදී 
 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
 ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්දයකදී මාධ  විසින් 

පිළිපැදිය යුතු උපමාන - විවාදය කල් තබන ලදී 

காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் 
(தாபித்த ம், நி வகித்த ம், பணிகைள 
நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம்: 

  தன் ைற   மதிப்பிடப்பட்ட  
 

அரசியலைமப்பின் கீழான பிேரரைண : 
 மக்கள் தீர்ப்  அல்ல  ேதர்தெலான்றின்ேபா  

ஊடகங்களால் பின்பற்றப்பட ேவண் ய 
ஒ க்கெநறிகள் - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட   

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF 
FUNCTIONS) BILL: 

    Read the First time 
 
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION:  
 Media Guidelines to be Followed During Referenda 

 and Elections – Debate adjourned   
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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 

මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் 
அைடக்கலநாதன்] தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 

ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 
 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

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

හා සුභසාධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත ාංශෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව ෙසෞඛ ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ 
සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම 2013 වර්ෂය සඳහා 

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසරය සහ ස්වාභාවික 
සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු 
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 

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

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අධිකරණ හා බුද්ධ 

ශාසන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 වර්ෂය සඳහා ආණ්ඩුෙව් 
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරමි.  

එම වාර්තාව ෛනතික කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධි) සහ මාධ   
පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 

හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා මුස්ලිම් ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ 
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි.  

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

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා 

හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2015 
වර්ෂය සඳහා තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.  

එම වාර්තාව අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  
කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த - 

ச கமளிக்கவில்ைல. 

மாண் மிகு மிந்த  திசாநாயக்க - ச கமளிக்கவில்ைல.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (මහානගර හා බසන්ාහිර 
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற் ம் ேமல் 
மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන් 

ෙපත්සම් තුන පිළිගන්වමි. 

(1) කඩවත, මහර, වරහන්තුඩුව පාර, අංක 222/20, 8 වැනි 
පටුමග දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ජී. ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) කඩවත, රාගම පාර, මිහිඳු මාවත, අංක 90/62 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ආර්.එම්.ආර්.එන්.ෙක්. බණ්ඩාර 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(3) රාගම, කැන්දලියද්දපාළුව, විජයාබා මාවත, අංක 705/16 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි එස.් රණසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
Foreign Affairs) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I present the 

following petitions: 

(1) A petition from Mr. D.S. Attanayaka of No. 
233/15, Jaya Mawatha, Kudamaduwa, 
Siddamulla; and 

(2) A petition from Ms. L.A. Chitrani Nanayakkara of 
No. 91, Dewala Road, Pagoda, Nugegoda. 

 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, 

தி ேகாணமைல, தபால் அ வலக தி, 72ஆம் இலக்கத்தில் 
வதி ம் தி . எல்.பி. ெபப்ாிஸ் அவர்களிடமி ந்  
கிைடக்கப்ெபற்ற ம ைவச் சமர்ப்பிக்கின்ேறன்.  
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண - 

ச கமளிக்கவில்ைல. 
 
 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 

 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ලබා දුන් ණය : විස්තර  
லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கி வழங்கிய கடன்கள்: 

விபரம் 
LOANS GRANTED BY LANKAPUTHRA DEVELOPMENT BANK:  

DETAILS  
351/’15 

 
4. ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 

(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
රාජ    ව වසාය   සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්    ඇසූ  

පශ්නය - (3): 

(අ) (i) ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව මඟින් ටයිසට්ාර් 
ඇපරල් එක්සේපෝර්ට්ස ් (ෙපෞද්.) සමාගමට 
රුපියල් මිලියන 530ක ණය මුදලක් ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර පදනමක් යටෙත්ද; 

 (iii) එම ණය මුදල ලබාදීෙමන් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු 
ඉටුවී තිෙබ්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, එම මුදල එම සමාගෙමන් අයකර 
ගැනීමට ගත් පියවර කවෙර්ද; 

 (vi) ෙම් වනවිට ෙගවා ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙනොෙගවූ මුදල අය කර ගැනීම සඳහා ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය් දී ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුව විසින් රුපියල් ලක්ෂ 700ක 
මුදලක් පිළිගත් කමෙව්දයකින් ෙතොරව ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මුදල අයකර ගැනීම සඳහා කියා 
පිළිෙවළක් තිෙබ් ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම කියා පිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (iv) එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால் 
ட்ரய்ஸ்டார் அப்பரல் எக்ஸ்ேபார்ட்ஸ் (தனியார்) 
கம்பனிக்கு  530 மில் யன் பாய் கடன் 
ெதாைகெயான்  வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எந்த அ ப்பைடயில்; 

 (iii) இக்கடன் ெதாைக வழங்கப்பட்டதன் லம் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ேநாக்கங்கள் 
நிைறேவறி ள்ளதா; 

 (iv) ஆெமனில், அைவ யாைவ; 
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 (v) இன்ேறல், இத்ெதாைகைய 
அக்கம்பனியிடமி ந்  அறவி வதற்கு 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 (vi) இ வைர ெச த்தப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக 
எவ்வள ; 

 (vii) ெச த்தப்படா ள்ள ெதாைகைய 
அறவி வதற்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) கடந்த சனாதிபதித் ேதர்தல் காலகட்டத்தில் 
லங்கா த்ர அபிவி த்தி வங்கியினால்  700 
இலட்சம் பாய்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட 

ைறைமக்குப் றம்பாக வழங்கப்பட் ள்ளதா; 
 (ii) ஆெமனில், ேமற்ப  ெதாைகைய 

அறவி வதற்கான  ெசயல் ைறெயான்  
உள்ளதா; 

 (iii) ஆெமனில், அச்ெசயல் ைற  யா ; 
 (iv) அதன் தற்ேபாைதய நிைலைம யா ; 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Enterprise Development: 

(a) Will he inform this House -  
 (i) whether the Lankaputhra Development 

Bank has given a Rs.530 million loan to 
Tristar Apparel Exports (Pvt) Limited; 

 (ii) if so, on what basis; 
 (iii) whether the objectives of granting the loan 

have been achieved; 
 (iv) if so, what they are; 
 (v) if not, what steps have been taken to recover 

the money from the company;  
 (vi) how much has been paid by now; and  
 (vii) what steps have been taken to recover the 

payments in default? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) whether the Lankaputhra Development 

Bank had handed out a total of Rs.700 lakhs 
without following an acceptable 
methodology during the last Presidential 
Election period; 

 (ii) if so, whether there is a course of action to 
recover the money; 

 (iii) if so, what that course of action is; and 
 (iv) what its present status is? 

(c) If not, why?  
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ  ව වසාය 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා 
ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) වසා දමන ලද ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා 
පතිව හගත කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම 
සඳහා ඉදිරිපත් වූ 2007 අය වැය ෙයෝජනාවකට 
අදාළව ෙයොමු අංක 07/0147/207/008 දරන 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණයකට අනුව මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත ාංශය මැදිහත්වීෙමන් ණය 
මුදල් ලබාදීෙම් නිෙයෝජිත ආයතනය ෙලස 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ෙයොදා ගනිමින් ෙමම 
ණය මුදල ලබා දී ඇත. 

 (iii) නැත. 

 (iv)  ෙසේවකයින් ෙවත ෙගවිය යුතුව තිබූ ෙව්තන හා 
අෙනකුත් ව වසථ්ාපිත මුදල්  පියවීම; 

  හිඟව පැවති වරිපනම් මුදල් පියවීම; 

  ණය හිමියන් ෙවත ෙගවිය යුතුව තිබූ මුදල් පියවීම. 

 (v) ඇඟලුම් අපනයනය කිරීෙමන් ලබා ගන්නා ලද 
විෙද්ශ විනිමය රුපියල් බවට පත් කිරීෙමන් 
රුපියල් මිලියන 140ක මුදලක් නැවත අය කර 
ෙගන ඇත. 

 (vi) රුපියල් 144,434,631.17 (රුපියල් මිලියන 144). 

 (vii) 2015 වර්ෂෙය් පත් වූ නව අධ ක්ෂ මණ්ඩලය 
සමඟ පැවැති සාකච්ඡාෙවන් පසු සමාගම විසින් 
2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය්දී රුපියල් 100,000/= ක 
මුදලක්ද,  2016 ජනවාරි හා ෙපබරවාරි මාසවලදී 
රුපියල් 200,000/= බැඟින් තවත් රුපියල් 
400,000/=ද වශෙයන් අය වීමට ඇති රුපියල් 
555,565,368.83ක මුදලින් රුපියල්  500,000ක 
මුදලක් ෙම් වන විට බැංකුව ෙවත ෙගවා ඇත. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ටයිස්ටාර් ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් 
(ෙපෞද්ගලික) සමාගමට මහා භාණ්ඩාගාර නිෙයෝගය පරිදි රුපියල් 
මිලියන 530ක මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී සිල් ෙරදි ෙබදුවා වාෙග් වැඩක්. එම 
සමාගමට රුපියල් මිලියන 530ක් දීලා, රුපියල් ලක්ෂ 5යි තවම 
අය කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් විධියට රුපියල් මිලියන ගණනින් 
ණය දීලා එම ණය මුදල අය කර ගන්න කිසි වැඩ පිළිෙවළක් 
නැත්නම්, ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව බංෙකොෙලොත් වන එක 
අහන්න ෙදයක්ද? 

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, " 
2015 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ලක්ෂයයි, ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාස වල 
ලක්ෂ 2 බැගින් ලක්ෂ 4ක්ද වශෙයන් ෙම් වන විට බැංකුව ෙවත 
ලක්ෂ 5ක්  ෙගවලා තිෙබන්ෙන්." කියලා. මම අහන්ෙන්, රුපියල් 
මිලියන 530ක ෙපොල්ලක් තියපු ආයතනයකින්  රුපියල් ලක්ෂය, 
ලක්ෂය අය කර ෙගන හරියනවා ද කියලායි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
2007 අය වැෙය්දී කිව්වා, "ෙම් වාෙග් ආයතන පතිව හගත 

කළ යුතුයි" කියලා. ඉන් පසුව කැබිනට් මණ්ඩලයට පතිකාවක් 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුවට නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 555 ෙදන්න කියලා. ඇත්තටම රුපියල් මිලියන 
555 ණයක් හැටියට දීමට කිසිම පදනමක් නැහැයි කියලා 
ෙපෙනනවා. ඒ නිසා තමයි රුපියල් මිලියන 555ක් දීලා ලක්ෂ 5ක් 
එකතු කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. 
 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත 

කරලා මහා භාණ්ඩාගාරයට නැවත පියවා ගැනීමට ටයිස්ටාර් 
ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගමට ෙම් ණය මුදල 
දීලා තිෙබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා නැහැ ෙන්, 
ෙම්ක නැවත අය කර ගන්න එපා කියලා. එතෙකොට මා අහන්ෙන්, 
රුපියල් මිලියන 550ක ට ෙපොල්ලක් තියාපු ආයතනයකින් රුපියල් 
ලක්ෂය බැගින් වාරික අය කරෙගන හරි යනවා ද කියලායි. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ඔබතුමා ෙහොඳ පශ්නයකුයි අහන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය 

අනුමත කළායි කියලා රජෙය් බැංකුවකින් වුණත් පදනමක් 
ෙනොමැතිව ෙම් වාෙග් ණය ෙදන්න පුළුවන්ද කියන පශ්නය තමයි 
ෙමතැන මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  රුපියල් මිලියන 555ක් ණය 
විධියට දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් රුපියල් ලක්ෂ 5යි ගන්න පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
එෙහම වුෙණොත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 

ණය අය කර ගන්න අවුරුදු 400කට වැඩිය කාලය ගත වනවා. මා 
අහන්ෙන්, ෙම්කට අදාළව නීතිමය පියවර ගන්නවාද, ටයිස්ටාර් 
ඇපරල් එක්ස්ෙපෝර්ට්ස් (ෙපෞද්ගලික) සමාගමට විරුද්ධව නඩු 
දමන්න කටයුතු කරනවාද කියලායි.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙම්කට නීතිමය පියවර ගන්න ළඟදී පටන් ෙගන තිෙබනවා.   

ඒ කියන්ෙන්, බැංකුවට උගස් කරපු ෙද්වල් පරාෙට් නීතිය හරහා 
ලබා ගන්න මූලික පියවර පමණයි ෙගන තිෙබන්ෙන්. 

  
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී 
ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 700ක් පිළිගත් 
කමෙව්දයකින් ෙතොරව ලබා දීලා නැහැ කියලා දැන් ඔබතුමා 
පකාශ කළා. ෙකම්ෙකෝ පර්නිචර්ස් සමාගම සංවර්ධනය සඳහා 
ඩී.ආර්. මාපටුන කියන පුද්ගලයකුට රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ලංකාපුත 

සංවර්ධන බැංකුව විසින් රුපියල් ලක්ෂ 700ක මුදලක් පිළිගත් 
කම ෙව්දෙයන්  ෙතොරව ලබා දීලා තිෙබනවා. එෙහම දීලා 
තිෙබන්ෙන් ලී බඩු නිෂ්පාදනෙය් නියැලුණු කර්මාන්තකරුෙවකුට. 

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ෙකම්ෙකෝ පර්නිචර්ස් සමාගමට. 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙවන්න පුළුවන්. රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ලී බඩු 

කර්මාන්තකරුෙවකුට දීලා තිෙබනවා. ඒක දී තිෙබන්ෙන් 
බැංකුෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලබා ෙගන.  

 

ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඒ පුද්ගලයා ෙසලාන් බැංකුවට 

රුපියල් මිලියන 20ක ෙපොල්ලක් තියපු ෙකෙනක්. ණය ෙතොරතුරු 
කාර්යාංශෙය්  විස්තර අනුව ඔහුට ණය නිකුත් කිරීමට බැරි 
තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුෙව් අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලය ඔහුට රුපියල් මිලියන 70ක ණයක් ෙදන්ෙන්. 
එතෙකොට අධ ක්ෂ මණ්ඩලය සම්පූර්ණෙයන් වරදක් කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය අධ ක්ෂ මණ්ඩලය ඒ මුදල්වලට වග කීමකුත් 
නැහැ. එක්ෙකෝ අදාළ පුද්ගලයාෙගන් ණය අයකර ගන්න ඕනෑ. 
එෙහම නැත්නම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට විරුද්ධව නඩු දාලා 
ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදල්වලින් අය කර ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට කෙඩ් යන්න 
පැහැදිලිව ෙම් අල්ලසක් දුන්ෙන්. යහ පාලන ආණ්ඩුව පත් ෙවලා 
දැන් අවුරුදු එකහමාරක් පමණ වනවා. ඒ මුදල් අය කර ගන්න 
ගත් පියවර ෙමොනවාද?  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
2016 ෙපබරවාරි මාසෙයන් පසුව කිසිම ෙගවීමක් ලැබිලා 

නැහැ. අලුත් කළමනාකාරීත්වය ඒ ණය මුදල අයකර ගන්න 
පියවර ගනිමින් සිටිනවා. නමුත්,  අදාළ පුද්ගලයාට ණය මුදල් 
ෙගවා ගන්න අපහසු වන බව පැහැදිලියි. ඒ නිසා ලංකාපුත 
සංවර්ධන බැංකුවට ෙම් පිළිබඳවත් නීතිමය පියවර ගන්න සිදු 
වනවා. 

 
2015 වසෙර් අතිෙර්ක පතිපාදන: විස්තර 

2015ஆம் ஆண் ல் ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் : 
விபரம் 

ADDITIONAL PROVISIONS IN 2015: DETAILS  

408/’16 
6.  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
       (மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
     (The Hon. Bandula Gunawardane) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) අංක S/C 2008 සහ 2008.10.24 දිනැති ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
නඩු තීන්දුව අනුව, භාණ්ඩාගාර විවිධ වියදම් වැය අයිතම 
(TMV) මඟින් ලබා ෙදනු ලබන විෙශේෂිත පතිපාදන, අදාළ 

1199 1200 
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අමාත ාංශය සඳහා වන අතිෙර්ක පතිපාදනයන් ෙව්. 2008 
විසර්ජන පනෙත් 6(1) වගන්තිය ඒ අනුව සංෙශෝධනය 
කරන ලද බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) උක්ත කරුණු අනුව 2015 වර්ෂය තුළදී අතිෙර්ක 
පතිපාදන ලබා දුන් අමාත ාංශ කවෙර්ද; 

 (ii) අමතර පතිපාදන ලබා දුන් අරමුණු එක් එක් 
අමාත ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 (iii) එෙසේ ලබා දුන් අතිෙර්ක පතිපාදන පමාණය එක් 
එක් අමාත ාංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) විෙශේෂ වියදම් ඒකක වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, 
අගාමාත  කාර්යාලය සහ උපරිමාධිකරණ 
විනිශච්යකාරවරු යන අයිතමයන් සඳහා 2015 
වර්ෂෙය්දී අතිෙර්ක පතිපාදනයන් ලබා දුන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக்  ேகட்ட வினா:  

(அ) உயர் நீதிமன்றத்தின் S/C 2008ஆம் இலக்க மற் ம் 
2008.10.24ஆம் திகதிய வழக்குத் தீர்ப்பின்ப  
திைறேசாி நானாவித ெசல  விடயம் (TMV) லம் 
வழங்கப்ப கின்ற விேசட நிதி ஏற்பா கள் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கான ேமலதிக நிதி 
ஏற்பா களாகும். 2008ஆம் ஆண் ன் ஒ க்கீட் ச் 
சட்டத்தின் பிாி  6(1) அதன்ப  தி த்தப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேம ள்ள விடயத்தின்ப  2015ஆம் ஆண் ல் 
ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்ட 
அைமச்சுக்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் வழங்கப்பட்டதன் 
ேநாக்கம் ஒவ்ேவார் அைமச்சுக்ேகற்ப 
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வா  வழங்கப்பட்ட ேமலதிக நிதி 
ஏற்பாட் த் ெதாைக ஒவ்ேவார் அைமச்சின்ப  
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) விேசட ெசல  அலகுகளான அதிேமதகு 
சனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் மற் ம் 
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ேபான்றவற் க்கு 
2015ஆம் ஆண் ல் ேமலதிக நிதி ஏற்பா கள் 
வழங்கப்பட்டதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அத்ெதாைக தனித்தனியாக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance:  
(a) As per the Supreme Court determination No. S/C 

2008 dated 24.10.2008, the special provisions 
provided through the Treasury Miscellaneous 

Votes (TMV) are additional provisions granted for 
the relevant Ministries. Is he aware that Clause 6
(1) of the Appropriation Bill 2008 was amended 
accordingly?   

(b) Will he inform this House - 

 (i) the names of the Ministries to which 
additional provisions were granted during 
the year 2015 as per the abovementioned 
matter; 

 (ii) separately the objectives of granting 
additional provisions in respect of each 
Ministry during that year; and  

 (iii) separately the values of the additional 
provisions thus granted for each Ministry? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether additional provisions were granted 
during the year 2015 to the votes of His 
Excellency the President, Office of the 
Prime Minister and Judges of the Superior 
Courts, which are Special Spending Units; 
and 

 (ii) if so, separately the values of the provisions 
thus granted? 

(d) If not, why? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේය. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i) පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා 
වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් 2015 වර්ෂය සඳහා 
ලබා දුන් අතිෙර්ක පතිපාදන පිළිබඳ විසත්ර 
වාර්තා 2015 අංක 01 දරන විසර්ජන 
(සංෙශෝධන) පනත සහ 2015 අංක 15 දරන 
විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධනය වූ 
2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) 
වගන්තිය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් ෙවත 
වරින් වර මවිසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (iii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ඇ) (i) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 (ii) ඉහත (ආ) (i) පරිදි අදාළ වාර්තා දැනටමත් 
පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳ 
විස්තරාත්මක වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා. නමුත්, දැන් ෙම් පරිපූරක 
ඇස්තෙම්න්තු විශාල  සංඛ ාවක් වර්ෂය තුළ ඉදිරිපත් වීම තුළින් 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කරන අය වැය පරතරෙය් විශාල 
වශෙයන් ෙවනස්වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව ඔබතුමා 
පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පිළිගන්ෙන් නැත. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමා 

"පිළිගන්ෙන් නැත" කියලා කිව්වාට 2015 වර්ෂෙය් සියයට 4.4ක් 
ෙලස සඳහන් කරපු අය වැය පරතරය සියයට 7.4 දක්වා බරපතළ 
ෙලස ෙවනස්වීම නිසා, ඔබතුමා ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළාට වඩා 
ඉතා විශාල ණය පමාණයක් ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාවට අනුව මුදල් පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ බලය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි තිෙබන්ෙන්. දැන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන තුනක් අතිෙර්කව ණය ගන්න යන 
එකට නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පිටු හතරකින් දන්වලා 
තිෙබනවා, ෙම් ණය ගැනීම නිසා ඉතා බරපතළ අර්බුදයක් ඇති 
ෙවනවා කියලා. අපිට ඒ පිළිබඳව දැනගන්න අවශ යි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ගැන උත්තරයක් ෙදනවා. ඔබතුමා පශ්න කෙළේ ඒකද?  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
නැහැ.  

ඊළඟට තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. දැන් ඔබතුමා,- [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉන්න, ගරු මන්තීතුමා. ඔබතුමා කලින් අපහු පශ්නයට මම 

අංගසම්පූර්ණ උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, 2015 වර්ෂෙය් අය වැය 
පරතරය තිබුෙණ් සියයට 4.4යි කියලා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන 
ෙකොට අය වැය 11ක් ඉදිරිපත් කළා. කවදාකවත් ඒ කියපු 
ඇස්තෙම්න්තුවක් අනුව කටයුතු ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. එවැනි 
අවස්ථාවකදී 2015 ජනවාරි මස 8වැනිදා අපි බාර ගත්ත ආණ්ඩුව 
තුළින් අපි අලුතින් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අන්තර්කාලීන අය 
වැය තුළින් අපට පුළුවන් වුණා, පථම වතාවට ආදායම වැඩි කර 
ගන්න. අපි ලබා ගත්ත 'අය' තමයි, 'වැය' ෙලස වියදම් කෙළේ. ඒක 

ණයවලට එකතු කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම කිව්ෙව්, ෙම් 
අවුරුද්දට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තුවක් බලපාන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ඒ වාෙග්ම 2015 වර්ෂෙය් අය වැය පරතරය තිබුෙණ් සියයට 4.4 
ෙනොෙවයි. ඒ අය වැය පරතරය සියයට 6.1යි. ඒ 6.1ට, 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් කිසිම අවසරයක් නැතිව වියදම් 
කරපු මිලියන 1,400කින්, මිලියන 120ක් අපි ෙගවලා දැමීමත් 
ඇතුළත්. එම නිසා තමයි අය වැය හිඟය සියයට 7.2 දක්වා ඉහළ 
ගිෙය්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මම අහපු පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පශ්නය ඒක තමයි. වකශීලීව ඇහුවාට, උත්තරය එකයි. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
විටින් විට පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් කිරීම නිසා අය වැය 

පරතරය විශාල වශෙයන් ෙවනස් වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා 
ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමා පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු අඩු කරලා, අයවැය මත 
අය වැය ෙමෙහයවන්න කටයුතු කරනවාද කියලායි මම ඇහුෙව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් දීලා තිෙබන නිෙයෝග අනුව 

මූල  විනයක් ඇති කරන්න අවශ යි. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු 
ඉදිරිපත් කරන්න අවශ  නැහැ. ෙර්ඛීය අමාත ාංශය අවුරුද්දකට 
අය වැය සම්මත කර ගත්තාට පසුව ඒ අනුව හැසිෙරන්න අවශ යි. 
ඒකට යම් විධියකින් බාධාවක් ඇති වුෙණොත් ෙහේතු සහගත 
උත්තරයක් ෙදන්න අවශ යි, ඒෙකන් පිටතට ගිහිල්ලා 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියලා.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මාෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඒ 

අනුව ඇතිවන සමහර ෙද්වල් පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වන්ෙන් 
නැතුව, පාර්ලිෙම්න්තුව bypass කරලා, යන එක ෙවනස් කිරීම 
සඳහා ඔබතුමා මූල  කළමනාකරණ (වගකීම) (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. එෙසේ කිරීම තුළින් 
අවදානම තවත් වැඩි වන බවට මම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට 
ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙසේ කරන්න එපා කියා මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. තවදුරටත් රජයට ඇප ෙවන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ආකාරයට ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වය සැබෑ නම්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මෙග් මතයට අනුව, එෙහම වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 

විනයක් නැති පාලනයක් තිබුණු කාලෙය්යි. අෙප් අගමැති රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා සහ ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
යටෙත් කිසිෙසේත්ම එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මම 
වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරනවා.  
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රාජ  ව ාපෘති කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවකයන් : වැටුප් 
වැඩිවීම 

அரச க த்திட்டங்களின் 
பணியாட்ெடாகுதியினர் :சம்பள அதிகாிப்  

 EMPLOYEES OF STATE PROJECTS: SALARY INCREASE 
422/’16 

7. ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2): 

(අ) (i) 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ලබා දීමට ෙපොෙරොන්දු වූ රු.10,000/=ක මුදලින් 
රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 5/2015 අනුව 
රාජ , සංසථ්ා, මණ්ඩල, පළාත් ආයතන හා රජය 
සතු සමාගම්වලට ලබා දුන් රු.8000/=ක මුදල 
රාජ  ව ාපෘතිවල කාර්ය මණ්ඩලවලට ලැබී 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) ෙපර වැටුප් වැඩිවීම්වලදී ව ාපෘතිවල ෙසේවකයින්ට 
ද එම වැටුප් වැඩිවීම් ලබාදීමට මුදල් අමාත ාංශය 
කටයුතු කළ බවත්; 

 එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) අනුව වැටුප් වැඩි වීම ලබා දී මාස 10ක 
කාලයක් ගත වී ඇතත්, ව ාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩලවලට එය ලබා ෙනොදීමට බලපෑ  ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම වැටුප් වැඩි වීම ව ාපෘති ෙසේවකයින්හට ලබා 
දීම සඳහා දැනට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) අදාළ වැටුප් වැඩි වීම රාජ  ව ාපෘති කාර්ය 
මණ්ඩල සඳහා කඩිනමින් ලබා දීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (iv) දැනට වසර 02ක කාලයක් පුරා අත් හිටුවා ඇති 
ව ාපෘතිවලට අදාළව සකස ්ෙකොට ඇති ෙයෝජිත 
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තු 
චකෙල්ඛය කියාත්මක කරනු ලබන දිනය 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2015 சனாதிபதித் ேதர்த ன்ேபா  அரச 
ஊழியர்க க்கு வழங்குவதாக 
வாக்கு தியளிக்கப்பட்ட பாய் 10,000/- 
பணத்ெதாைகயில் ெபா  நி வாக சுற்றறிக்ைக 
இலக்கம் 5/2015 இன் பிரகாரம் அரசாங்க, 
கூட் த்தாபனங்கள், சைபகள், உள் ராட்சி 
நி வனங்கள் மற் ம் அரசாங்கத்திற்குச் 
ெசாந்தமான கம்பனிகள் என்பவற் க்கு 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட பாய் 8000/- 
ெதாைகயான  அரச க த்திட்டங்களின் 
பணியாட்ெடாகுதியின க்கு கிைடக்கவில்ைல 
என்பைத ம்; 

 (ii) ன்ைனய சம்பள அதிகாிப் க்களின்ேபா  
க த்திட்டங்களின் ஊழியர்க க்கும் அச்சம்பள 
அதிகாிப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நிதி 
அைமச்சு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாண்டெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அ (i) இன் பிரகாரம் சம்பள அதிகாிப்  
வழங்கப்பட்  10 மாதங்கள் கடந் ள்ள 
நிைலயி ம், க த்திட்ட 
பணியாட்ெடாகுதியின க்கு அ  
வழங்கப்படாைம ெதாடர்பில் ஏ வாயைமந்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  சம்பள அதிகாிப்ைப க த்திட்ட 
ஊழியர்க க்குப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
தற்ேபா  ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) உாிய சம்பள அதிகாிப்ைப அரச க த்திட்டப் 
பணியாட்ெடாகுதியின க்கு ாிதமாகப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iv) தற்ேபா  02 வ டங்களாக 
இைடநி த்தப்பட் ள்ள 
க த்திட்டங்க க்குாியதாக தயாாிக்கப்பட் ள்ள 
உத்ேதச காைமத் வச் ேசைவகள் 
திைணக்கள சுற்றறிக்ைக நைட ைறப் 
ப த்தப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 
 (i) the sum of Rs. 8,000/= added to the salary 

of public servants and employees of State 
Corporations, Boards, Provincial bodies 
and Government-owned Companies in 
terms of Public Administration Circular 
No. 5/2015, out of the Rs. 10,000/= 
promised to the Public Servants at the 2015 
Presidential Election, has not been received 
by the employees attached to the State 
projects; and 

 (ii) the Ministry of Finance took steps to grant 
the previous salary increases to the 
employees of projects as well? 

(b) Will he inform this House- 
 (i) the reasons for not granting the salary 

increase to the employees of projects even 
after 10 months of the salary increase 
according to (a)(i) above; 

 (ii) the steps that have been taken to grant the 
said salary increase to employees of 
projects; 

 (iii) whether steps will be taken to grant the 
relevant salary increase to the employees of 
State projects soon; and 

 (iv) the date on which the proposed 
Management Services Department Circular 
relating to the projects, which had been 
suspended for 2 years will be 
implemented? 

(c) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) රජෙය් ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරනු ලබන 
සියලු අවසථ්ාවන්හිදී රජෙය් ව ාපෘති 
කාර්යමණ්ඩල සඳහා වැටුප් වැඩි කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් බැඳීමක් නැත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (ii) ඇ.ෙඩො. මිලියන පහට වැඩි ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
අරමුදල් මඟින් කියාත්මක වන ව ාපෘතිවල, 
කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම හා පරිශමික ෙගවීම 
සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලයක් කළමනාකරණ 
 ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 33 හා 33(1) විධිවිධාන 
අදාළ කර ගන්නා ලදී. එය කාලානුරූපීව 
සංෙශෝධනය විය යුතු බව නිරීක්ෂණය කළ අතර, 
එබැවින් ව ාපෘති කාර්ය මණ්ඩලෙය් පරිශමික 
සංෙශෝධනය ද ඇතුළත් කරමින් කළමනාකරණ 
ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 01/2016, 2016.03.24 
දිනැතිව නිකුත් කර ඇත. 

 (iii) ඉහත (ආ) (ii) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (iv) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ 33 හා 33(1) 
2016.02.29වන දින ෙතක් කියාත්මකව පැවති 
අතර 2016.03.01 දින සිට ඉහත නව චකෙල්ඛය 
කියාත්මක ෙව්. එබැවින් චකෙල්ඛ අත් හිටුවීමක් 
සිදු කර ෙනොමැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  
 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ  ෙසේවකයන්ට වැටුප් වැඩි 
කිරීම් කරද්දී අෙනකුත් සංස්ථා, මණ්ඩලවලටත් අදාළ දීමනා 
සමාන්තරව ෙගවනවාය කියා ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ 
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙනොකිරීම සම්බන්ධව තමයි, මම මෙග් පශ්නය 
ෙයොමු කෙළේ. ඔබතුමා කියන විධියට චකෙල්ඛ ෙවනස් කරලා ඒ 
අයටත් යම් සහනයක් ලබා දීමට කටයුතු සිදු ෙවලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ඔබතුමා වගකීමකින් කියනවාද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා අහපු පශ්නයටයි පිළිතුරු 

දුන්ෙන්. අපිට බැඳීමක් නැහැ. බැඳීමක් නැති වුණත්, අෙප් ෙර්ඛීය 
අමාත වරුන් හුඟ ෙදෙනක් ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇහුම් කන් දීලා, 
සානුකම්පිකව බලා එම පශ්නය විසඳා තිෙබනවා. නමුත් ඍජුව 
බැඳීමක් නැහැ.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
චකෙල්ඛයට අනුව බලපාන්ෙන් නැති බව ඇත්ත. ඒ නිසාම 

තමයි මා ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්ෙන්. චකෙල්ඛයට අදාළව 
බලපානවා නම් ෙමවැනි පශ්නයක් පැන නඟින්ෙන් නැහැ. 
සානුකම්පිකව බලනවාය කියන එකටත් වඩා ඔබතුමන්ලා 
ආණ්ඩුව පිහිටුවද්දී ඒ අයට ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒ අයටත් ෙම් 

සහනය ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ අනුව තමයි මා ඔබතුමාෙගන් 
නැවත අහන්ෙන්, දැන් ෙම් පශ්නය නිරාකරණය කිරීමට 
ඔබතුමන්ලා අදාළ පියවර ෙගන තිෙබනවා ද කියලා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙදවන අතුරු පශ්නයට උත්තරය ෙමයයි. අවුරුදු 11ක් 

ෙගව්ෙව් නැති එක අපි දවස් 28කින් ෙගව්වා. ඊට පසුව ඒක 
බලපාන්ෙන් ආයතන 28කට විතරයි. ඒ ආයතන 28න් ආයතන 
21කට දැන ටමත් ෙගවලා ඉවරයි. ෙබොෙහොම ස්වල්ප පමාණයකට 
තමයි ෙගවලා නැත්ෙත්. ඔබතුමා කියන නිසාත්, සමස්තයක් 
වශෙයන් ෙම් ඉල්ලීම කර තිෙබන නිසාත් ඒ ගැන අපි බලන්නම්.  

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
බලන්නම් කියන එක ෙනොෙවයි, පිළිතුර. මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමය ඉටු කිරීමට ඔබතුමන්ලා වග කීෙමන් 
කටයුතු කරනවාද? "බලන්නම්" කියන එක මා හිතන හැටියට 
පශ්නයට පිළිතුරක් ෙනොෙවයි. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් රෙට් අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් යමක් කිව්ෙවොත් 

ඒක ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත 
මෙගන් උත්තරයක් ගන්නවාට වඩා ඒ කියපු ෙද් කියාත්මක 
කරන්න අප බැඳී සිටිනවාය කියන එක මතක් කරනවා. 

 
ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසෙය් 
අඩු ආදායම්ලාභී ෙගොවි පවුල් : නිවාස ආධාර 

ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
குைறந்த வ மானம் ெப ம் விவசாயக் கு ம்பங்கள்: 

டைமப்  உதவிகள் 
LOW-INCOME FARMER FAMILIES OF DEHIATTAKANDIYA 

DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION : HOUSING ASSISTANCE 
 

507/’16 
9. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා 

(மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, ෙදහිඅත්තකණ්ඩිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසයට අයත්  පහත සඳහන් ලිපිනයන්හි 
පදිංචිකරුවන් ඉතා අඩු ආදායම්ලාභී ෙගොවි පවුල්වලට 
අයත් සාමාජිකයින් බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

 (i) ෙක්.ජී. චන්දෙසේන මහතා  18, 
රිදීඇල  

 (ii) එච්.එම්. ආරියදාස මහතා  12, 
මහවැලි නිවාස අසල, චන්දනගම 

 (iii) එම්.එම්.ෙක්. ෙහේමමාලි මිය 
 128/1, තුවාරගල 

 (iv) ෙක්.එම්.එම්. මෙනෝ රංජනී මිය බඹරවාන 

 (v) ඒ. ඉන්දානි මල්කාන්ති මිය 
 බඹරවාන 

 (vi) ෙක්.එම්. කරුණාරත්න මිය  209, 
රන්ෙහලගම 
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 (vii) යූ.ජී. සුභාෂිණී මිය  299/2,  තුවාරගල  

(ආ) එෙසේ නම්, පාසල් අධ ාපනය හදාරන දරුවන් සමඟ 
ෙනොෙයකුත් දුෂ්කරතා මධ ෙය් ජීවත්වන ඔවුන්ෙග් 
පැල්පත් නිවාස පතිසංසක්රණය කරගැනීම සඳහා නිවාස 
ආධාර ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) அம்பாைற மாவட்டத்தில், ெதஹியத்தகண் ய பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்குாிய பின்வ ம் கவாிகளில் 
கு யி ப்பவர்கள் மிக ம் குைறந்த வ மானம் ெப ம் 
விவசாயக் கு ம்பங்க க்குாிய அங்கத்தவர்கள் 
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (i) தி . ேக.ஜீ. சந்திரேசன - 18, ாிதீ எல   

 (ii) தி . எச்.எம். ஆாியதாச - 12, மகாவ  
க க்கு அ கில், சந்தனகம 

  (iii) தி மதி. எம்.எம்.ேக. ேஹமமா  - 128/1, 
வாரகல 

 (iv) தி மதி. ேக.எம்..எம். மேனாரன்ஜனீ - 
பம்பரவான 

 (v) தி மதி. ஏ. இந்திராணி மல்காந்தி  - பம்பரவான 

 (vi) தி மதி. ேக.எம். க ணாரத்ன - 209, 
ரன்ெஹலகம 

 (vii) தி மதி. .ஜீ. சுபாசினீ  - 299/2, 
வாரகல 

(ஆ) ஆெமனில், பாடசாைலயில் கல்வி கற்கும் 
பிள்ைளக டன் பல சிரமங்க க்கு மத்தியில் வா ம் 
இவர்களின் கு ைச கைள 
ம சீரைமத் க்ெகாள்வதற்காக டைமப்  
உதவிகைள வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the  Minister of Housing and Construction:  

(a) Will he admit that the residents of the 
following addresses in Dehiattakandiya 
Divisional Secretary's Division in Ampara 
District are members of low-income farmer 
families: 

 (i) Mr. K.G. Chandrasena          18, Ridee-Ela 

 (ii) Mr. H.M. Ariyadasa  1 2 ,  N e a r 
Mahaweli Houses, Chandanagama. 

 (iii) Mrs. M.M.K. Hemamali        1 2 8 / 1 , 
Thuwaragala 

 (iv) M r s .  K . M . M .  M a n o r a n j a n i   
 Bambarawana 

 (v) M r s .  A .  I n d r a n i  M a l k a n t h i   
 Bambarawana 

 (vi) Mrs. K.M. Karunarathna       2 0 9 , 
Ranhelagama 

 (vii) Mrs. U.G. Subhashini            2 9 9 / 2 , 
Thuwaragala 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to grant housing loans to those people who 
struggle to live under hard conditions with their 
schoolgoing children, to reconstruct their tin huts? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (නිවාස හා ඉදිකිරීම් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - டைமப்  மற் ம் 
நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 
Housing and Construction) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, නිවාස හා ඉදිකිරීම් 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ෙමහි නම් සඳහන් අයෙගන් (ii) හා (iv) යටෙත් සඳහන් අය 
පමණක් අඩු ආදායම්ලාභීන් ෙව්. 

 (i) ෙක්.ජී. චන්දෙසේන මහතා, අංක 18, රිදී ඇල. 
  ෙගොවි පවුලකි. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. සමෘද්ධි 

ආධාර ෙනොලබයි. නිවස සාදා ඇත. ආදායම් 
තත්ත්වය අනුව ආධාර ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (ii) එච්.එම්. ආරියදාස මහතා, අංක 12, මහවැලි නිවාස 
අසළ, චන්දනගම. 

  ෙගොවි පවුල් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ලබයි. නිවස සාදා ඇත. ආධාර 
මුදලක් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (iii) එම්.එම්.ෙක්. ෙහේමමාලි මිය, අංක 128/1, 
තුවාරගල. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. 
සමෘද්ධි ආධාර ෙනොලබයි. නිවසක් ඉදි කිරීමට 
ෙපර සූදානමක් ෙනොමැත. ආධාර මුදලක් ලබාදිය 
ෙනොහැක. 

 (iv) ෙක්.එම්.එම්. මෙනෝ රංජනී මිය, බඹරවාන. 
  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. 

සමෘද්ධි ආධාර ලබයි. අනවසර ඉඩමක් බැවින් 
ආධාර මුදල් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (v) ඒ. ඉන්දානි මල්කාන්ති මිය, බඹරවාන. 

  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. සමෘද්ධි ආධාර ෙනොලබයි. 
අඩු ආදායම්ලාභී ෙව්. අනවසර ඉඩමක් බැවින් 
ආධාර මුදල් ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (vi) ෙක්.එම්. කරුණාරත්න මිය, අංක 209, 
රන්ෙහලගම. 

  ෙගොවි පවුලකි. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. සමෘද්ධි 
ආධාර ෙනොලබයි. ආදායම් තත්ත්වය අනුව ආධාර 
ලබාදිය ෙනොහැක. 

 (vii) යූ.ජී. සුභාෂිණී මිය, අංක 299/2, තුවාරගල. 
  ෙගොවි පවුලක් ෙනොෙව්. අඩු ආදායම්ලාභී ෙනොෙව්. 

සමෘද්ධි ආධාර ෙනොලබයි. පෙද්ශෙයන් බැහැරව 
ෙගොස ්ඇත. 

  ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් අය ජාතික නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් අම්පාර දිසත්ික් 
කාර්යාලෙයන් නිවාස ආධාර ලබා ගැනීම සඳහා 
ඉල්ලීමක් කර ෙනොමැත. 

(ආ) නැත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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 ෙහොරණ රාජකීය විදුහල: විදුහල්පතිවරයාෙග් 
කියාකලාපය 

ெஹாரண ேராயல் கல் ாி : அதிபாின் ெசயற்பா  
HORANA ROYAL COLLEGE: CONDUCT OF PRINCIPAL 

565/’16 
12. ගරු විදුර විකමනායක මහතා 

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙහොරණ, රාජකීය විදුහෙලන් පළමු වරට අ.ෙපො.ස. 
(සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට, ගණිතය විෂය 
අසමත්ව 2016 අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගයට 
ෙපනී සිටින සිසුන් 30කට ආසන්න පිරිසක් 
චකෙල්ඛ උපෙදසව්ලට පටහැනිව විදුහල්පතිතුමා 
විසින් විදුහෙලන් අසක්ර ඇති බවත්; 

 (ii) ඇතැම් සිසුන් ෙවත නිකුත් කරන ලද  චරිත 
සහතික  අවලංගු කිරීම වැනි දරුවන් මානසිකව 
පහතට ඇද දැමීෙම් කටයුතු සිදු කිරීෙමන් එම 
සිසුන් සහ ෙදමාපියන් මහත් අපහසුතාවට ලක් වී 
ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) විභාගය පැවැත්වීමට තිෙබන ඉදිරි මාස 
කිහිපය විභාගයට වඩාත් සාර්ථකව මුහුණ දීමට සිසුන් 
සූදානම් කරන කාලය  වන බැවින් එම සිසුන්ට විදුහෙල් 
අධ ාපනය ලැබීෙම් අවසථ්ාව අහිමි කිරීම නිදහස ්
අධ ාපන පහසුකම් ලබා ගැනීෙම් අවසථ්ාව අහිමි කිරීමක් 
වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශී ලංකාෙව් අනාගතය භාර ගැනීමට සිටින සිසුන් 
මානසිකව පහතට ඇද දැමීම විදුහල්පතිවරයකුෙග් 
යුතුකම ෙව්ද; 

 (ii) විදුහල්පතිවරයාෙග් ෙමම කියා කලාපය 
ෙහේතුෙවන් පැන නැඟී ඇති ගැටලුව විසඳීමට ගනු 
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெஹாரண ேராயல் கல் ாி தல் தடைவயாக 
க.ெபா.த.(சா.தர) பாீட்ைசயில் ேதாற்றி கணித 
பாடத்தில் சித்தியைடயாத நிைலயில் 2016 
க.ெபா.த. (உ.தர) பாீட்ைசக்குத் ேதாற்ற ள்ள 
சுமார் 30 மாணவர்கள் சுற் நி ப 
அறி த்தல்க க்கு ரணான விதத்தில் 
அதிபாினால் பாடசாைலயி ந்  
நீக்கப்பட் ள்ளனர் என்பைத ம்; 

 (ii) மாணவர்கள் சில க்கு வழங்கப்பட்ட 
நற்சான்றிதழ்கைளச் ெசல் ப யற்றதாக்குதல் 
ேபான்ற, மாணவர்கைள உளாீதியாக 

ழ்ச்சியைடயச் ெசய்கின்ற ெசயல்களின் லம் 
அந்த மாணவர்க ம் ெபற்ேறார்க ம் மிகுந்த 
சிரமங்கைள எதிர்ேநாக்கி உள்ளனரா 
என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) க.ெபா.த. (உ.தரப்) பாீட்ைச நைடெப வதற்குள்ள 
அ த்த சில மாதங்களில் ெவற்றிகரமாக பாீட்ைசைய 
எதிர்ெகாள்ள மாணவர்கள் தயார்ப த்தப்ப ம் 

நிைலயில் குறித்த மாணவர்க க்கு பாடசாைலயில் 
கற்பதற்குள்ள வாய்ப்பிைன இழக்கச் ெசய்தல் இலவச 
கல்விக்கான வாய்ப்பிைன இழக்கச் ெசய் ம் 
ெசயலாகும் என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இலங்ைகயின் எதிர்காலத்ைதப் 
ெபா ப்ேபற்க ள்ள மாணவர்கைள உள 
ாீதியாக ழ்ச்சியைடயச் ெசய்தல் ஓர் அதிபாின் 
கடைமயா என்பைத ம்; 

 (ii) அதிபாின் இந்த ெசயற்பா  காரணமாக 
எ ந் ள்ள பிரச்சிைனைய தீர்ப்பதற்கு 
எ க்க ள்ள நடவ க்ைக யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
  

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that- 

 (i) the Principal of Royal College, Horana, 
contrary to the instructions issued by the 
circulars, has removed from school nearly 
30 students sitting for the G.C.E. (A/L) 
Examination in 2016, who had sat the 
G.C.E. (O/L) Examination for the first time 
and failed in  Mathematics; and 

 (ii) those students and their parents have been 
highly inconvenienced as a result of actions 
that demoralize the students such as 
cancelling the Character Certificates issued 
to certain students? 

(b) Will he admit that depriving those students of the 
opportunity to have school education is a 
deprivation of free education facilities as the 
period of next few months before the G.C.E. (A/L) 
Examination is the time when students are 
prepared to face the examination in a more 
satisfactory manner? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) whether it is the duty of a Principal to 
demoralize the students who are to take 
over the future of Sri Lanka; and 

 (ii) the measures that will be taken to solve this 
problem that has arisen as a result of the 
conduct of the Principal? 

(d) If not, why?  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ෙහොරණ රාජකීය විදුහෙලන් පළමු වරට අ.ෙපො.ස. 
(සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට, ගණිතය විෂයය 
අසමත්වූ සිසුන් විදුහෙලන් ඉවත් ෙකොට නැත. 
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  එෙහත් පළමු වර පමණක් ෙනොව ෙදවන වර හා 
ෙතවන වරද අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) විභාගයට ෙපනී 
සිට ගණිතය අසමත් සිසුන් දසෙදෙනක් 2016 
වර්ෂෙය්දී අ.ෙපො.ස.(උසස ් ෙපළ) විභාගය සඳහා 
ෙපෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් ෙලස ෙපනී සිටීමට 
ඔවුන්ෙග් ලිඛිත ඉල්ලීම් මත අසව්ීම් සහතික ලබා 
ෙගන ඇත. 

 (ii) එවැනි සිදුවීමක් වාර්තා වී නැත. එෙහත් එක් 
ශිෂ ාවක් විසින් චරිත සහතිකය ඉල්ලුම් කිරීමට 
විද ාලය විසින් නිකුත් කරන ලද ආකෘති පතය 
සම්පූර්ණ කිරීෙම්දී, ඇයෙග් අතපසුවීමකින්  
සඳහන් ෙනොකරන ලද විෂය සමගාමී කටයුත්තක් 
සඳහන් කරමින් ෙදවන වරටද චරිත සහතිකයක් 
නිකුත් කරන ෙලස අදාළ පාසෙල් නිෙයෝජ  
විදුහල්පතිෙගන් ඉල්ලා ඇත. එම අවසථ්ාෙව් එය 
ලබා දීෙම් අරමු ණින් පළමුව නිකුත් කළ සහතිකය 
ආපසු ලබා ෙගන ඇත.  (ෙදවන චරිත සහතිකය  
නිකුත් කිරීමට පාසල විසින් කටයුතු ෙකොට ඇති 
අතර, අදාළ ශිෂ ාව එය ලබාගැනීමට පාසලට 
පැමිණ නැත.) 

  ගරු මන්තීතුමනි, නිලධාරින්ෙගන් ලබා ගන්නා 
වාර්තා අනුව තමයි මම ෙම් කරුණු පකාශ 
කරන්ෙන්. ඔබතුමාට පශන්යක් අහන්න තරම් සිදු 
වීමක් ෙවන්නත්  ඇති. ඒ බව මා  දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්, අපට ගන්න පුළුවන් මාර්ගෙයන් ලබා ගත් 
ෙතොරතුරු තමයි මම ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.   

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.   

(ඇ) (i) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පවසන ආකාරයට නිලධාරින් විසින් 
ලබා දුන්නා වූ ෙතොරතුරු මත ඔබතුමා පිළිතුරක් දුන්නා. නමුත් අපි 
ඒ දරුවන් හමු ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ තමයි ෙම් පශ්නය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කෙළේ. ඒකට විෙශේෂ ෙහේතුවකුත් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාට ෙම් ගැන ලිපියක් එව්වා. ඒ ලිපියට පිළිතුරක් 
ලැෙබන්න මාස එකහමාරක් ගියා. ඉන් පසුව ඔබතුමාෙග් 
ෙල්කම්වරෙයකු විසින් අතිෙර්ක ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කළ ලිපියට 
මාස ෙදකහමාරක් ගත ෙවලාත් තවමත් පිළිතුරක් නැහැ. ඒ නිසා 
තමයි අපි ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කෙළේ. මම 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් කියන්ෙන්, මීට වැඩිය බරපතළ 
ෙදයක් ෙම් පාසෙල් සිදු ෙවලා තිෙබන බවයි. කරුණාකර ඔබතුමා 
ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.  

පළමුවැනි අතුරු පශ්නය හැටියට මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරනවාද කියන 
කාරණයයි.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
කරුණාකර ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද ෙමොකක්ද එතැන 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා? 

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
අෙපොස (සාමාන  ෙපළ) විභාගෙය්දී ගණිතය අසමත් වුණාය 

කියලා, උසස් ෙපළට වාඩි ෙවන්න අවස්ථාව ෙනොදී ඉන්න බැහැ. 
ඒක අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ගත්ත පතිපත්තිමය තීන්දුවක්. ඒ 
තීන්දුව උල්ලංඝනය කරලා තමයි ෙම් දරුවන්ට කියලා 
තිෙබන්ෙන්- 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි  ෙම් පිළිතුෙරහි පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, 

ඔවුන් ෙපෞද්ගලිකව අයදුම් කරනවාය කියන ඉල්ලීම මත තමයි  
එෙහම කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඒ විදුහල්පතිවරයා 

පාසලට පත් වී ආ ගමන් ෙවසක් කූඩුවලට කියලා රුපියල් 800 
ගණෙන් එක දරුවකුෙගන් එකතු කළා. ඊට පස්ෙසේ මල් ෙපෝච්චි 
ගන්න කියලා මුදල් එකතු කළා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විදුහල්පතිවරයා ෙශේණිධාරී 

විදුහල්පතිවරෙයක්ද, වැඩ බලන විදුහල්පතිවරෙයක්ද? 
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ෙශේණිධාරී විදුහල්පතිවරෙයක් විය යුතුයි. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ ගැන ඔබතුමා හරියටම දන්ෙන් නැහැ ෙන්ද? 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ඒ ගැන මම හරියටම දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල 

ජනාධිපතිතුමා සහභාගි වුණු  ඒ පාසෙල් උත්සවයකට ඔබතුමාටත් 
ආරාධනයකුත් එව්වා ෙන්. අන්න, ඒ විදුහල්පතිවරයා තමයි. 
''කපිතාන්'' කියලා කෑල්ලකුත් නමට ඉදිරිෙයන් තියාෙගන 
ඉන්නවා මම දැක්කා. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ තනතුරු අපි දුන්නු 

ඒවා ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඔබතුමාටම ෙත්ෙරනවා ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්]  ඒක තමයි.   අපි  ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න 
කටයුතු කරන බව. ෙම් දිනවල විභාග තියලා, විදුහල්පතිවරුන් 
හාරදහසකට ආසන්න පිරිසක් අරෙගනත් ස්ථානගත කරන්න 
බැරිව ඉන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු දහස් 
ගණනක් පාසල්වලට  පත් කර තිෙබන නිසා. [බාධා කිරීමක්] 
අහගන්න ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්. "කපිතාන්" තනතුරු දුන්ෙන්ත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා; ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත වැඩ බලන 
විදුහල්පතිකම් දුන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා; අපි දැන් ෙම් කටයුතු 
විධිමත් කරන්න කටයුතු කරමින් යනෙකොට ඒකට අකුල් 
ෙහළන්ෙන්ත් තමුන්නාන්ෙසේලා.  

ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ගැන ෙහොයලා 
බලන්නම්. ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් -විමර්ශනයක්- පවත්වන්නම්. 
විමර්ශනයක් කර අවශ  පියවර ගන්නම්.  නව රජය විධියට, ඒ 
වැරදි තැන් හදන්න අපි කටයුතු කර තිෙබනවා. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ෙම් දවස්වල 

විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ෙගන යනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙහොඳ විදුහල්පතිවරෙයක් ෙම් පාසලට එවන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගරු මන්තීතුමාෙග් 

පාසලට විතරක් ෙනොෙවයි, හැම පාසලකටම ෙහොඳ 
විදුහල්පතිවරෙයක් ෙදන්න තමයි අපි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්; 
ෙහොඳ, පුහුණු   විදුහල්පතිවරෙයක් ෙදන්නයි උත්සාහ කරන්ෙන්.  

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් පශ්නය ගැන විමර්ශනයක් 
කරන්නම්. මම හිතන හැටියට සථ්ිරවම ෙම් විදුහල්පතිවරයා වැඩ 
බලන විදුහල්පතිවරෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. එතුමා නියම කියා 
පටිපාටියට අනුව පත්වුණ ෙකෙනක්ද කියලා මා  ෙසොයා 
බලන්නම්. එෙහම නැත්නම් අපි ඒ සඳහා අවශ  පියවර ගන්නම්. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ගරු අමාත තුමනි, ඉසුරුපාය කියන්ෙන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය පිහිටි තැනයි. එහි විවිධ මාෆියා 
කියාත්මක  වන බව ඔබතුමා  දැනටමත් දන්නවා ඇති. එහි විවිධ 
මාෆියා කියාත්මක ෙවනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඒවා ෙමොනවාද කියලා  මට කියන්න. 

 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
එෙහම ඒවා තිෙබනවා. ළමයින් පාසල්වලට ඇතුළත් කිරීම 

සම්බන්ධෙයන් ෙවනම මාෆියාවක් තිෙබනවා. විදුහල්පතිවරුන් 
සමඟ නිලධාරින්ෙග් ෙවනම මාෆියාවක් තිෙබනවා.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,-  

ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මට පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු පහක කාලයක් පැවැති 

ආණ්ඩුව යටෙත් උපෙද්ශක කාරක සභා පැවැතුණු බව ඔබතුමාත් 
දන්නවා. ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී අපි පශ්නයක් ඇහුවාම, 
අපට උත්තර ලැබුෙණ් නැහැ. එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණු 
අමාත ාංශයක් තමයි ඔබතුමා භාර ගත්ෙත්. ඔබතුමා යම් වැඩ 
පිළිෙවළක් කියාත්මක කර ෙගන යන එක ගැන අපි සතුටු 
ෙවනවා,  ගරු අමාත තුමනි. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ඔය කියන්ෙන්, බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ගැනයි. [බාධා 

කිරීම්] ඔබතුමා කියන එක හරියට හරි.  
 
ගරු විදුර විකමනායක මහතා 
(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 
මට ෙම් පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන කථා පසුව කරන්න. මට පශ්නය 
අහන්න ඉඩ ෙදන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මා අහන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
විදුහල්පතිවරුන් මානසික ෛවද වරයකු ෙවත ෙයොමු කිරීමට 
අවශ  කටයුතු කරන්ෙන් ද කියලායි. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමාම දැන්  

කිව්වා ෙමොන වාෙග් අමාත ාංශයක්ද මා භාර ගත්ෙත් කියලා. මීට 
ෙපර පැවැති ආණ්ඩුව කාලෙය් එම අමාත ාංශය භාරව හිටපු 
අමාත තුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් දැන් ඉන්නවා. එම කාරණය 
සම්බන්ධෙයන් අහන්න ඕනෑ එතුමාෙගනුයි. ඒ ගැන මා දන්ෙන් 
නැහැ.  

ගරු මන්තීතුමනි, මා එක ෙදයක් ඔබතුමාට කියන්න 
කැමැතියි. ඔබතුමා කිව්වා යම් යම්  මාෆියා කියාත්මක වුණා 
කියලා. දැන් නම් කිසිම මාෆියාවක් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් නම් කියාත්මක වන්න ඇති. ඒ වාෙග්ම කිසිම ළමයකු 
පාසලකට ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා සල්ලි ලබා ගැනීම ෙහෝ 
ෙවනත් කුමන කටයුත්තක් ෙහෝ සිදු ෙවලා තිබුෙණොත් අප විසින් 
ඒ සම්බන්ධව තදින්ම කියාත්මක ෙවනවා.  ඒ බව නම් කියන්නම 
ඕනෑ. අපි ඒවා සම්බන්ධෙයන්  විවිධ පියවර කිහිපයක් ෙගන 
තිෙබනවා.  පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණු මාෆියාවලට 
සම්බන්ධ පරණ නිලධාරින්ෙග් නටබුන් තවමත් ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තිෙබනවා නම් ඒ ගැනත් අපට දැනුම් ෙදන්න. අපි ඒ සඳහාත් 
අවශ  පියවර ගන්නවා. [බාධා කිරීම්]      
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වන අලි පහාර නිසා සිදු වූ විනාශය: වන්දි  
காட்  யாைனகளின் தாக்குதலாலான பாதிப் கள்: 

இழப்பீ  
DAMAGES  BY WILD ELEPHANT ATTACKS: COMPENSATION 

571/’16 
13.  ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
     (மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
        (The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 

 තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - 
(1): 

(අ) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය්, ෙකොක්කට්ටිෙචෝෙල්, 
ෙවල්ලාෙව්ලි, කිරාන්, ෙචන්කලඩි, වාකෙර්, වව්නතිව් යන 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසවල යුදමය වාතාවරණය 
අවසන්වීමත් සමඟ නැවත පදිංචි වූ ජනතාව විසින් ආර්ථික 
දුෂ්කරතා මධ ෙය් ඉදිකරගත් පැල්පත් නිවාස ගණනාවක් 
වන අලි පහාර නිසා විනාශ වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වන අලින් විසින් විනාශ කර ඇති නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) වන අලි පහාර නිසා මියගිය සහ ශාරීරික තුවාල 
ලැබූ පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) වන අලි කඩා වැදීම නිසා කුඹුරු ඇතුළු ෙහේන් 
ෙගොවිතැන් විනාශ වී ෙමන් රැකියා අහිමිවූ 
පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) නිවාස අහිමිවූවන්ට නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහාත්, 

මියගිය, ශාරීරිකව තුවාල ලැබූ සහ රැකියා අහිමිවූ 
පුද්ගලයින්ට වන්දි ලබාදීම සඳහාත් 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මියගිය සහ විපතට පත්වූ පුද්ගලයින් 
අතරින් වන්දි ලබාදී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය, අනුව 
පදානය කර ඇති වන්දි මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெகாக்கட் ச்ேசாைல, 
ெவல்லாெவளி, கிரான், ெசங்கல , வாகைர, 
வ ணதீ  ஆகிய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி களில் 

த்த சூழ்நிைல ற்றைதத் ெதாடர்ந்  மீள் 
கு யமர்த்தப்பட்ட மக்களால் ெபா ளாதார 
ெந க்க யின் மத்தியில் கட்டப்பட்ட பல கு ைசகள் 
காட்  யாைனகளின் தாக்குதல் காரணமாக 
அழிக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

 (ஆ) (i) காட்  யாைனகளால் அழிக்கப்பட் ள்ள 
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) காட்  யாைனகளின் தாக்குதலால் உயிாிழந்த 
மற் ம் உடற் காயங்க க்கு உள்ளானவர்களின் 
எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) காட்  யாைனகள் ஊ வியதன் விைளவால் 
வயல்கள் உட்பட ேசைனப் பயிர்ச்ெசய்ைக 
அழிவைடந்ததன் லம் ெதாழில்கைள 
இழந் ள்ள ஆட்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 

ெவன்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) (i) கைள இழந்தவர்கள் கைள நிர்மாணித் 
க்ெகாள்வதற்கும், உயிாிழந்த, உடற் காயங் 

க க்கு உள்ளான மற் ம் ெதாழில்கைள இழந்த 
ஆட்க க்கு இழப்பீ  வழங்குவதற்கு மான 
ேவைலத்திட்டெமான்  நைட ைறப்ப த் 
தப்ப கின்றதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், உயிாிழந்த மற் ம் பாதிக்கப்பட்ட 
வர்களில் இழப்பீ  ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட 
வர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒவ்ெவா  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிற்கு ஏற்ப 
வழங்கப்பட் ள்ள இழப்பீட் த் ெதாைக தனித் 
தனிேய எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a)  Is he aware that a number of huts which had been 
built amidst severe economic hardships by the 
people who settled again in Kokkadichcholai, 
Wellaveli, Kiran, Chenkalady, Vakarai, and 
Vaunathivu Divisional Secretary's Divisions in the 
Batticaloa District after the war has ended have 
been destroyed due to attacks by wild elephants? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)    the number of huts that have been 
destroyed by wild-elephants; 

 (ii)   separately the number of people who were 
killed and the number of those who have 
been injured due to attacks by wild 
elephants; and 

 (iii)   the number of persons who have lost their 
livelihood consequent to the destruction of 
paddy lands and chena cultivations by wild 
elephants? 

(c)  Will he also inform this House - 

 (i)   whether an arrangement is in place to 
construct houses for those who have been 
rendered homeless, and to pay 
compensation for those who were killed, to 
those who have been injured and to those 
who have lost their livelihood consequent 
to attacks by wild-elephants; 

 (ii)   if so, of the number of persons who have 
been paid compensation for those who 
were killed and for those who have been 
affected; and  

 (iii)   separately the value of the compensation 
paid to such persons on Divisional 
Secretary's Division basis?  

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  

  ෙමම සංඛ ාව වන අලි හානි වන්දි සඳහා ඉල්ලූ 
අය පමණක් බව සලකන්න. 

 (ii)  ජීවිත හානි සංඛ ාව  

ශාරීරික හානි සංඛ ාව:    

 (iii)  වන අලි හානි වන්දි කමෙව්දය යටෙත් වගා හානි 
සඳහා වන්දි ෙනොෙගවන බැවින් වනජීවී 
සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව වගා හානි 
පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙනොමැත. වන අලින්ෙගන් සිදු 
වන වගා හානි සඳහා වන්දි ෙගවීමට රක්ෂණ 
කමයක් හඳුන්වා දීමට අදාළ කටයුතු සංවිධානය 
කර ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වගා හානි සඳහා වන්දි 
ෙගවීම ගැනත් මම පසුව කියන්නම්. මම ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් 
මන්තීතුමාට සහ සභාවට කියා සිටින කාරණය ෙමයයි.  
ආපදාෙවන් විනාශ වූ නිවාස සඳහා නිවාස ලබාදීමට ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය යටෙත්  ඊෙය් 
තීරණය කළා. 

ඒ වාෙග්ම මෙග් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා, -කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්- කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් 
සමඟ එකතු ෙවලා   වගා හානි සඳහා ණය ෙදන්නට කමෙව්දයක් 
කෘෂි රක්ෂණ කමයක් තුළින් ඇති කරනවා.  

(ඇ) (i) අංක 025/2004 දරන අමාත  මණ්ඩල තීරණය 
අනුව වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව, වන 
අලි විසින් සිදු කරන නිවාස හානි, ෙද්ෙපොළ හානි 
සහ ශාරීරික හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම පිණිස 
කමෙව්දයක් කියාත්මක කරෙගන යනු ලැෙබ්. 
ශාරීරික හානි සඳහා උපරිමය රුපියල් 30,000ක් 
වන ෙලසද, ෙද්ෙපොළ හානි සඳහා උපරිමය 
රුපියල් 50,000ක් ෙලසද වන්දි ෙගවනු ලැෙබ්. 
මිනිස ්ජීවිත හානි සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් (දිසත්ික් 
ෙල්කම්ෙග් පතිපාදන යටෙත්) රුපියල් 100,000ක 
වන්දි මුදලක් ෙගවා එය වනජීවී සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවතින් පතිපූර්ණය කරගනු 
ලැෙබ්. 

 (ii)  සහ (iii)  

  ජීවිත හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම:   

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, you can table the rest of the Answer. 
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  වර්ෂය එකතුව 
2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 8 99 53 160 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) 13 14 16 43 
ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- 17 7 24 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

1 10 18 29 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 6 18 28 52 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- 1 - 1 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - 1 1 

  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 2 1 5 8 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) - 1 - 1 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

1 - - 1 

මන්මුෙන් නිරිත (පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

2 1 4 7 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 2 2 - 4 

ෙකෝරෙල්පත්තු (වාලච්ෙච්න) 2 - - 2 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - 0 

  වර්ෂය එකතු
ව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී - 2 - 2 

මන්මුෙන් බටහිර (වවුනතිව්) - - 1 1 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- - - 0 

මන්මුෙන් නිරිත (පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

- - - 0 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) - 1 - 1 

ෙකෝරෙල්පත්තු (වාලච්ෙච්න) - - - 0 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - 0 

  වර්ෂය 
එකතුව 

2013 2014 2015 

ජීවිත 
හානි වන්දි මුදල ජීවිත 

හානි වන්දි මුදල ජීවිත 
හානි 

වන්දි 
මුදල 

ජීවිත 
හානි 

වන්දි 
මුදල 

ෙපොරතිවුපත්තු 
ෙවල්ලාවලී 

2 200,000  1    100,000 5 415,000 8 715,000 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

- - 1  100,000 - - 1   100,000 

ෙකොරෙල් පත්තුව
(දකුණ) කිරාන් 

1 100,000 - - - - 1 100,000 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

2 200,000 2  100,000 4 230,000 9 630,000 

එරාවුර් පත්තු 
(ෙචන්කලඩි) 

2 200,000  4  400,000 - - 6 600,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

2 200,000 - - - - 2 200,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
උතුර (වාකෙර්) 

                



2016 ජුනි 22 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙහොඳයි. එෙහනම් මම පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස table* 

කරන්නම්. It is a lengthy answer. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Rest of the Answer tabled: 
 
ශාරීරික හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම    

ෙද්පළ හානි සඳහා වන්දි ෙගවීම  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
Thank you.   Hon. Deputy Chairman of Committees, I 

have a Supplementary Question.  

Can the Hon. Minister explain the measures taken in 
order to prevent this human-elephant conflict?  This is 
one of the Government’s election pledges.  As you know, 
those people had been affected by the ethnic conflict - a 
man-made disaster - and subsequently they had been 
affected by the tsunami and floods, which are natural 
disasters and now they are affected by this human-
elephant conflict.  So, this is a very serious issue.  Hon. 

Minister, you, yourself had visited this area during the 
conflict time. Now, this is the right time - the post-
conflict time - for you to visit this area.  Some of your 
officials are not competent enough to handle this issue.  
Whenever we ask questions from the relevant officials in 
the Kachcheri, they are not coming out with strategies or 
they do not have any action plan.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Hon. Member, why do you not ask your 

Supplementary Question rather than giving a lecture?  
 
ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා 
(மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ) 
(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
So, could you kindly explain in brief your strategies 

or action plan in this regard? 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Sir, I visited there on Thursday. I have informed all 

Hon. Members of Parliament from the area and others 
also to attend. Arrangements were made earlier to visit 
there, but we had to postpone five times due to some 
urgent matters here. Finally I could visit there only on the 
sixth time. I am very sorry to say that there were only two 
Members of Parliament. In fact, I told my Friend, Hon. 
Seyed Ali Zahir Moulana also to attend.  I was very sad 
to learn that there is no cooperation between the Chief 
Secretary and the District Secretaries. There is no link. I 
complained about that to the Cabinet also.  

So, a lot of people are suffering there. That is correct. 
I agree with the Hon. Seyed Ali Zahir Moulana.  The 
Kumana Bird Sanctuary and the Lahugala National Park 
come within this area. There is a vast forest area where 
elephants are roaming around. When the Hon. Prime 
Minister visited there once, he also asked about this 
matter.  Killings, poaching and various other things are 
happening there. When I visited the Kachcheri, I asked, 
“Where are the Provincial Council officials, Ministers 
and the Forest Conservator?” The Chief Secretary was 
the only official there and he said, “They are absent.” 
While I was questioning him, they came.  I have 
questioned them also.  That is the situation there.   

We will pay compensation to the families affected by 
this human-elephant conflict in full.  A new housing 
scheme will be introduced by the Hon. Sjith Premadasa 
and also a new Samurdhi scheme for the widows and 
their families will be introduced by the Hon. S.B. 
Dissanayake. We will also introduce a crop insurance 
scheme and we are going to pay Rs.200,000 instead of 
Rs. 100,000 that was paid to such families earlier. These 
will be done with the participation of four Ministers.  

Thank you. 
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  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු 
ෙවල්ලාවලී 

- 60,000 - 60,000 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

- - 100,000 100,000 

ෙකොරෙල් පත්තුව
(දකුණ) කිරාන් 

- - - - 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

- - - - 

එරාවුර් පත්තු 
(ෙචන්කලඩි) 

- 15,000 - 15,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- - - - 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - - - 

  වර්ෂය එකතුව 

2013 2014 2015 

ෙපොරතිවුපත්තු ෙවල්ලාවලී 52,000 950,000 268,500 1,270,500 

මන්මුෙන් බටහිර 
(වවුනතිව්) 

104,400 183,500 297,000 584,500 

ෙකොරෙල් පත්තුව(දකුණ) 
කිරාන් 

- 185,800 62,000 247,800 

මන්මුෙන් නිරිත 
(පඩිප්පෙලයි) 
ෙකොක්අඩිෙචෝෙල්යි 

20,000 167,000 173,500 360,500 

එරාවුර් පත්තු (ෙචන්කලඩි) 35,500 126,100 447,000 608,600 

ෙකෝරෙල්පත්තු 
(වාලච්ෙච්න) 

- 11,000 - 11,000 

ෙකෝරෙල්පත්තු උතුර 
(වාකෙර්) 

- - 3,000 3,000 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී 

කිව්වා, ඉදිරිෙය්දී ෙපරහැරවලට අලි ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියලා අලි අයිතිකරුවන් කැඳවලා සාකච්ඡාවක් තියනවාය 
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා ද? 
[බාධා කිරීමක්] ගරු අමාත තුමනි, මම පශ්නය අහලා අවසන් වන 
තුරු ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.  

එවැනි සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවාද, ඒ ගැන ෙගන තිෙබන 
තීරණය ෙමොකක්ද, ඔබතුමා භාරෙය් ඉන්න අත් අඩංගුවට ගත්ත 
අලි පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරය කුමක්ද කියලා දැනගන්න 
කැමැතියි.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඒ අවස්ථාෙව්දී දළදා මාලිගාෙව් නිලෙමතුමාත් සහාය ලබා 

දුන්නා. එම සංගමෙය් ෙල්කම් ඉන්ෙන් දැඩිමුණ්ඩ ෙද්වාලෙය්.  
ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඒ අයට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ෙගෞරවය 
පුද කරනවා. අපි එම සාකච්ඡාවට එතුමන්ලාව කැ ෙඳවුවා. සාගල 
රත්නායක ඇමතිතුමා දැනුවත් කර, ෙපොලීසිය මාර්ගෙයන් ඒ 
අලින්ෙග් හිමිකරුවන්ට ලිපි යැවුවා.  ෙමොකද, අලි හිමිකරුවන් 
140 ෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. නිලෙම්තුමා කියනවා, 
120යි ඉන්ෙන් කියලා. මෙග් නිලධාරින් ෙපෞද්ගලිකවත් 
ඔක්ෙකෝටම ලියුම් ලබා දුන්නා. සිරීපාද අඩවිෙය් නායක ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේත් වැඩියා. කිරි ෙවෙහෙර් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේත් 
වැඩියා. නිලෙමලා ඔක්ෙකෝමත්, ඒ කියන අයත් ආවා. අපි ඒ 
සම්බන්ධව කමිටුවක් හැදුවා. ඒ කමිටුව තුළින් ගත් තීරණය අනුව 
ෙපරහැරට ෙදන්න ඇති ෙවන්න අලි ඉන්නවා. කතරගම මහා 
ෙද්වාලෙය් ෙපරහැර තිෙබන්ෙන් ජූලි මා සෙය් 06 වනදා. ඒක අෙප් 
ආණ්ඩුෙව් වාසනාවටයි. දළදා මාලිගාෙව් ෙපරහැර අෙගෝස්තු 
මාසෙය් තිෙබනවා. ඊළඟට, අලුත් නුවර විෂ්ණු ෙද්වාලෙය් 
ෙපරහැර තිෙබනවා. ඒ ෙපරහැරට අලි 10ෙදනායි ඕනෑ. අපි ඇති 
තරම් අලි ෙදනවා.  

ෙදවන කාරණය ෙම්කයි. අත් අඩංගුවට ගත්ත අලි ෙදන්න 
බැහැ. ඒ අලි ෙපරහැරට යවන්නත් බැහැ. ඒ අලින්ෙග් 
මානසිකත්වය වැටිලා. ඒ අලි අම්මලා මරලා දැම්මාම ෙගනාපු 
පැටවුන්. ෙබෞද්ධයා නාළිකාෙවන් මට විෙව්චනයක් කර තිබුණා, 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ෙසෝමාවතියට ගිහින් පිං කරනවා ලු. 
ඒ පින්තූර පත්තරවල වැෙටනවා ලු කියා. ඒ සම්බන්ධව මෙග් 
ෛවරයක් නැහැ.  නමුත් කිසිම අලිෙයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඉදිරිෙය්දී අලි හීලෑ කරනවා. අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් 
ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන  විහාරස්ථාන කිහිපයකට 
ෙපරහැරට ඉස්ෙසල්ලා අලි කිහිප ෙදෙනක් ෙදනවා. ඒ අලි දැන්ම 
පුහුණු කරන්න බැහැ. ඒ අලි පුහුණු කරන්න ෙදන්ෙන් 
ෙද්වාලවලට ෙවන්න පුළුවන්; පාරම්පරික පවුල්වලට ෙවන්න 
පුළුවන්.  අපි කැබිනට් පතිකාවක්  දමනවා.  ඒක ඉදිරිපත් කරලා 
ඉදිරිෙය්දී  කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරන පතිපත්තියක් අපි 
කියාත්මක කරනවා. 

 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
வினா இல.14 - 590/'16 - (1), மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 

அவர்கள். 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 
සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இரண்டாம் சுற் . 

வினா இல.1 - 9/'15 - (3), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள். 

 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ 
දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் 
ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා පශ්නෙයන් අහන්ෙන් 2015.08.18 

දින ගාල්ල වරාෙය් කරපු පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධවයි.  එෙහම 
පරීක්ෂණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියන එකයි ඒකට උත්තරය 
විධියට ෙදන්න තිෙබන්ෙන්.  නමුත් මා දන්නවා ඔබතුමා ඉලක්ක 
කරන්ෙන් ෙවනත්  දිනයක සිදු වුණු පරීක්ෂණයක් බව. මා 
හිතන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් වුණු පරීක්ෂණයක්. නිවැරදි දිනයත් 
එක්ක ඔබතුමා ආපසු පශ්නය අහන්න ඕනෑ නැහැ. මට සති 
ෙදකක් කල් ලබා ෙදන්න. මම පිළිතුර ෙදන්නම්. ඔබතුමාට මා 
කියාපු ෙද් පැහැදිලියි ෙන්ද? 

 
 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ඔව්. 
 
 
 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி.  
 

 
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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ගිං-නිල්වලා හැරවුම් ව ාපෘතිය: පාරිසරික බලපෑම 

கின்-நில்வள திைசதி ப் ம் க த்திட்டம் : சுற்றாடல் 
தாக்கம் 

GIN-NILWALA DIVERSION PROJECT: ENVIRONMENTAL 
IMPACT  

102/’15 
2. ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) නිල්වලා ගෙඟ් හා ගිං ගෙඟ් ජලය මහ 
හම්බන්ෙතොට සංවර්ධන කලාපයට ෙගන යෑෙම් 
ව ාපෘතියට අනුව, හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කයට 
ෙගන යෑමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ජල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව ාපෘතිෙය් සැලසුම ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙමම ව ාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ගාල්ල හා මාතර 
දිසත්ික්වල පරිසරයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳ 
පාරිසරික වාර්තාවක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

 (v) ෙමම ව ාපෘතිෙයන් නිල්වලා ගඟට කරදිය 
මිශවීෙම් අවදානම පාලනයට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) நில்வள கங்ைகயின ம் கின் கங்ைகயின ம் 
நீைர பாாிய அம்பாந்ேதாட்ைட அபிவி த்தி 
வலயத் க்குக் ெகாண்  ெசல்வதற்கான க த் 
திட்டத்தின் பிரகாரம் அம்பாந்ேதாட்ைட 
மாவட்டத்திற்குக் ெகாண் ெசல்வதற்காக 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் நீாின் அள  எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) அக்க த்திட்டத்தின் திட்டவைரைவச் சமர்ப் 
பிப்பாரா என்பைத ம்; 

 (iii) அக்க த்திட்டத்தின் காரணமாக கா  மற் ம் 
மாத்தைற மாவட்டங்களின் சுற்றாட க்கு 
ஏற்ப ம் தாக்கம் ெதாடர்பாக சுற்றாடல் 
அறிக்ைகெயான்  தயாாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ஆெமனில், அவ்வறிக்ைகையச் சமர்ப்பிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (v) அக்க த்திட்டத்தின் லம் நில்வளா கங்ைகயில் 
உவர் நீர் கலக்கும் ஆபத்ைதக் கட் ப் 
ப த் வதற்காக எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Irrigation and Water Resources 
Management: 

 
(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the volume of water expected to be 
channelled to the District of Hambantota as 
planned by the project of carrying water of 
Nilwala Ganga and Gin Ganga to the Maha 
Hambantota Development Zone; 

 (ii)   whether the plan of the aforesaid project 
will be presented; 

 (iii)   whether an environment report has been 
prepared on the environmental impact of 
this project to the environment of the 
Districts of Galle and Matara; 

 (iv)   if so, whether the aforesaid report will be 
presented; and 

 (v)    the steps that have been taken to control the 
risk of sea water being mixed with the 
water of Nilwala Ganga owing to this 
project? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග හා 
ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன 
மற் ம் நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව ාපෘතිය මඟින් මහ හම්බන්ෙතොට 

සංවර්ධන කලාපය සඳහා ෙගන යාමට බලාෙපොෙරොත්තු 
වන ජල පරිමාව වර්ෂයකට ඝනමීටර් මිලියන 305කි.  

 (ii) ෙමෝසම් වර්ෂාවලදී ගිං සහ නිල්වලා ගංගාවන්ට ලැෙබන 
අතිරික්ත ජලය, ගිං ග ෙඟ් ඉහළ ෙදෝණිෙය් පිටෙදණිය 
නැමැති ස්ථානෙය් ඉදිකරන හැරවුම් අමුණක් මඟින් 
නිල්වලා ග ෙඟ් ෙකොටෙපොළ ඔය දක්වා කිෙලෝමීටර 11.5ක් 
දිග උමගක් මඟින් හරවා යැවීමට කටයුතු කරන අතර, 
ෙකොටෙපොළ දී ෙමගාෙවොට් 20ක විදුලි ජනනෙයන් පසු 
නිල්වලා  ග ෙඟහි අතු ගංඟාවක් වන සියඹලාෙගොඩ ඔය 
හරහා ඉදි ෙකෙරන හැරවුම් නිර්මිතයක් මඟින් කිෙලෝමීටර 
5.5ක් දිග උමං මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ අම්පානාගල අමුණ දක්වා 
ජලය යැවීමට ෙයෝජිතය.  

  ඉන් පසුව අම්පානාගල සිට කිෙලෝමීටර 12.5ක් දිග උමං 
මාර්ගයක් ඔස්ෙසේ මුරුතෙවල ජලාශය දක්වා ෙගන යනු 
ලැෙබ්. ඉන් පසුව මුරුතෙවල ජලාශෙය් කිෙලෝමීටර 13.8ක් 
දිගවූ වම් ඉවුර ඇළ චන්දිකා වැව දක්වා තවත් කිෙලෝමීටර 
17කින් දීර්ඝ කර ෙමම ජලය චන්දිකා වැව දක්වා යැවීමට 
අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. එමඟින් උඩවලව ජලාශෙයන් චන්දිකා 
වැව ෙවත වාර්ෂිකව සපයන ජලය පමාණය ඉතිරි කරෙගන 
එම ජලය මහ හම්බන්ෙතොට, මව්ආර, රිදියගම හා බඳගිරිය 
වැව් හරහා මහ හම්බන්ෙතොට කර්මාන්ත හා පානීය ජලය 
සහ වාණිජ කර්මාන්තය සඳහා ලබා දීමට ෙයෝජිත ය.  

 (iii) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා පාරිසරික අධ යන කටයුතු ආරම්භ 
කිරීමට මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන් නිර්ණය විෂය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නියමයන් (Terms of Reference) ලබා ෙගන ඇති අතර, 
පාරිසරික අධ යන කටයුතු ෙමෙතක් ආරම්භ කර ෙනොමැත. 
එය සකස ්කිරීෙම්දී ගාල්ල හා මාතර දිසත්ික්කවල පරිසරය 
අධ යනය කළ හැක.  

 (iv) වාර්තාවක් සකස ් කළ පසු ඉදිරිපත් කළ හැක. 

 (v) ෙමහිදී නිල්වලා ග ෙඟහි ඉහළ ෙදෝණිෙය් අතිරික්ත ජලය 
පමණක් හැරවීමට ෙයෝජිත අතර වියළි කාලගුණයන්හිදී ජල 
හැරවුමක් සිදු ෙනොෙව්. ෙමම ව ාපෘතිය සංෙශෝධනය 
කිරීමට ෙපර, අධ යන කටයුතුවලදී ජලය රඳවාගත හැකි 
ජලාශ ෙයෝජනා කර තිබු අතර එමඟින් වියළි කාලගුණික 
තත්ත්වයන්හිදී පහළ ෙදෝණියට ජලය මුදා හැරීම මඟින් 
නිල්වලා ගඟට කරදිය මිශ වීෙම් අවදානම පාලනය කර 
ගැනීමට හැකියාවක් තිබිණි. 

  නමුත් පාරිසරික හා සාමාජීය ගැටලු ෙහේතුෙවන් ජලාශ 
ෙවනුවට හැරවුම් නිර්මිත ඉදි කිරීම නිසා විශාල වශෙයන් 
ජලය රඳවා ගත ෙනොහැකි බැවින් වියළි කාලවලදී වැඩිපුර 
ජලය ගඟට මුදා හැරීමක් සිදු ෙනොවන බැවින්, කරදිය මිශවීම 
පාලනය කිරීම ෙමම ව ාපෘතියට ඇතුළත් ෙනොෙව්. වියළි 
කාලගුණික තත්ත්වයන්හිදී ජලය හැරවීමක් සිදු ෙනොවන 
අතර ග ෙඟහි ෙපර පරිදිම පහළ ෙදෝණියට ජලය ගලා එන 
බැවින් කරදිය මිශ වීෙම් තත්ත්වෙයහි වර්ධනයක් ෙයෝජිත 
ව ාපෘතිය නිසා ඇති වීමට හැකියාවක් ද නැත. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

 
අනධ යන උප ශාලාධිපතිවරුන් සඳහා අනුමත 

නිවාඩු: විස්තර 
கல்விசாரா உப பாிபாலகர்க க்ெகன 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட லீ  : விபரம் 
LEAVE APPROVED FOR NON-ACADEMIC SUB-WARDENS: 

DETAILS    
333/’15 

 
3.  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 

මහතා ෙවනුවට) 
     (மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க - மாண் மிகு சுனில் 

ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக) 
       (The Hon. Bimal Rathnayake on behalf of the Hon. Sunil 

Handunnetti) 
 උසස් අධ ාපන හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය 

- (3) : 

(අ) (i) විශව්විද ාලවල අනධ යන උප ශාලාධිපතිවරුන් 
සඳහා විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව 
විසින් ෙයෝජනා කරනු ලබන අනුමත නිවාඩු 
පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (ii) විශව්විද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
චකෙල්ඛ අංක 912/1ට අනුව දින 90ක්ව පැවති 
වාර්ෂික නිවාඩු පමාණය දින 45 දක්වා අඩු කර 
තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (iv) නැවත අංක 04/2003 චකෙල්ඛය අනුව සාමාන  
රජෙය් නිවාඩු, ෙසනසුරාදා, ඉරිදා, සහ ෙපෝය දිනද 
ඇතුළත්ව දින 90ක් දක්වා එම නිවාඩු පමාණය 
ෙවනසක්ර තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජෙය් ෙසේවකයන්ට හිමි නිවාඩුද ඔවුන්ට හිමි දින 
90 තුළට ඇතුළත් කර සැලකීෙමන් එම 
ෙසේවකයන්ට, ෙවනත් සාමාන  ෙසේවකයින්ට 

ලැෙබන වරපසාදයක් අහිමි කර ඇති බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) සාමාන  රජෙය් ෙසේවකයින්ට හිමි නිවාඩු 
වරපසාද කප්පාදු  ෙනොකර, විශව්විද ාල 
අනධ යන උප ශාලාධිපතිවරුන් සඳහා නිවාඩු 
ලබා දීෙම් පිළිගත් කමෙව්දයක් සකස ්කරන්ෙන්ද;  

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) பல்கைலக்கழகங்களில் கல்விசாரா உப பாிபா 
லகர்க க்ெகன பல்கைலக்கழக மானியங்கள் 
ஆைணக்கு வினால் ன்ெமாழியப்பட் ள்ள 
அங்கீகாிக்கப்பட்ட லீ களின் எண்ணிக்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) பல்கைலக்கழக மானியங்கள் ஆைணக்கு வின் 
912/1ஆம் இலக்கச் சுற்றறிக்ைகயின்ப  90 
நாட்களாகவி ந்த வ டாந்த லீ கள் 45 ஆகக் 
குைறக்கப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) மீண் ம் 04/2003ஆம் இலக்க சுற்றறிக்ைகயின் 
ப , சாதாரண அரசாங்க வி ைறகள், 
சனிக்கிழைம, ஞாயிற் க்கிழைம மற் ம்  
ேநான்மதித் தினம் அடங்கலாக 90 நாட்கள் 
வைர ேமற்ப  லீ களின் எண்ணிக்ைக 
மாற்றப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (v) ஆெமனில், ஏன் என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ க ம் இவர் 
க க்குாிய 90 நாட்களில் உள்ளடக்கப் 
பட் ள்ளதாக க தப்பட் ள்ளதன் லம் 
ேமற்ப  ஊழியர்க க்கு ஏைனய சாதாரண 
ஊழியர்க க்குக் கிைடக்கும் சிறப் ாிைம 
இழக்கச் ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ஏற் க் 
ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (ii) சாதாரண அரசாங்க ஊழியர்க க்குாிய லீ  
கைளக் குைறக்கா , பல்கைலக்கழக கல்விசாரா 
உப பாிபாலகர்க க்கு லீ  வழங்குவதற்காக 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட ைறைமெயான்ைறத் 
தயாாிப்பாரா என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)   the  number of   approved  leave  proposed 
by the University Grants Commission  to 
Sub-Wardens (Non-Academic) of 
Universities ; 

 (ii)  whether the number of leave which was 90 
days per year earlier  has been reduced up 
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to 45 days by Circular No. 912/1 of the  
University Grants Commission; 

 (iii)   if so, the reasons for it; 

 (iv)   whether  the aforesaid amount of leave has 
been  revised again  as 90 days, which is 
inclusive of Saturdays, Sundays, ordinary 
government holidays and Poya days as 
well, by the Circular No.04/2003; and 

 (v)   if so, the reason  for it? 

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)   whether he admits that  the aforesaid 
employees have been deprived of a 
privilege which  the other ordinary 
employees enjoy due to the calculation of 
the  90 days  of leave that they are entitled  
to  having included  into  it the  leave which 
the  government employees are entitled to; 
and 

 (ii)   whether an accepted methodology will be 
formulated to  grant leave to Sub-Wardens 
(Non-Academic) of Universities without 
reducing  the privilege of leave which the 
ordinary government employees are entitled  
to? 

(c)  If not , why ? 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I table* the 

Answer.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(a) (i) 90 days per year. 

 (ii) The University Grants Commission  has not issued a 
circular as No. 912/1. The circular that was issued in 
this  

  regard is No.912. According to that, the amount of 
annual leave is 45 days per year.  

 (iii)  Since it was observed that the annual leave of 90 days 
that had been granted to sub-wardens (full-time) were 
granted without consistency by each university, the 
University Grants Commission has decided to grant 
the same amount of 45 days of leave, which is granted 
to the non-academic staff of the university system, to 
the sub-wardens (full-time) as well, and the circular 
No. 912 has been issued accordingly.  

 (iv)  The University Grants Commission has not issued a 
circular as 04/2003. By the circular No. 04/2013 dated 
19.03.2013 issued in this regard, the amount of leave 
has been increased up to 90 days, again. When 
calculating the relevant 90 days, public holidays, 
Saturdays, Sundays, and Poya days are also taken into 
the account.  

 (v)  As per  the nature of the appointment of sub-wardens 
(full-time), they have to engage in duties in all the 
seven days of the week. A full-time service of seven 

days is required for the duties with regard to solving of 
day-to-day issues arisen for university students and for 
the duties on other welfare activities. Accordingly, 
these officers are granted with a leave of 90 days that 
is not entitled by ordinary public servants, and if 
obtained a leave whenever on a weekday, that leave 
would be curtailed from the approved leave.  

(b) (i) Sub-wardens, who are performing duties on full-time 
basis are entitled to certain privileges that are not 
entitled 

  by the other university employees. Accordingly, they 
are paid with an allowance of 10% of their basic 
salary, and an allowance of 5% of the basic salary for 
sub-wardens who do not receive accommodation 
facilities.  

  A deprivation of privileges does not seem to have 
taken place as per the nature of the duties assigned.  

 (ii)  Since sub-wardens are assigned with a duty that is 
entirely different from the subject scope of an ordinary 
public servant, there is not any possibility to grant 
leave for sub-wardens in the same manner that of an 
ordinary public servant. 

(c) Does not arise.                              

 
පරිසර හිතකාමී වාහන ආනයනය: විස්තර 

சூழல்-ேநய வாகனங்களின் இறக்குமதி : விபரம் 
 IMPORT OF ENVIRONMENT-FRIENDLY VEHICLES: DETAILS    

392/’15 
5.  ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
 (மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
 (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

  මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3) : 

(අ) (i) 2014 වසෙර්දී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉන්ධන 
ෙලස හීලියම්, හයිඩජන් සහ විදුලිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන සංඛ ාව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  හීලියම් පමණක් භාවිත කරන වාහන වාණිජ 
මට්ටමින් ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දී ඇති සමාගම් 
සහ එකී වාහන ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දුන් 
වර්ෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) හයිඩජන් පමණක් භාවිත කරන වාහන වාණිජ 
මට්ටමින් ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දී ඇති සමාගම් 
සහ එකී වාහන ෙවළඳ ෙපොළට හඳුන්වා දුන් 
වර්ෂය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) හයිඩජන් සහ හීලියම් පමණක් භාවිත කරන 
වාහනවල අවම මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2014ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகக்கு இறக்குமதி 
ெசய்யப்பட்ட எாிெபா ளாக ஈ யம், ஐதரசன் 
மற் ம் மின்சாரம் ஆகியவற்ைற ைமயாக 
பயன்ப த் கின்ற மான வாகனங்களின் 
எண்ணிக்ைக ெவவ்ேவறாக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (ii) ஈ யத்ைத மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற 
வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் சந்ைதக்கு 
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அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் 
அத்தைகய வாகனங்கள் சந்ைதக்கு 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) ஐதரசைன மாத்திரம் பயன்ப த் கின்ற 
வாகனங்கைள வர்த்தக ேநாக்கில் சந்ைதக்கு 
அறி கப்ப த்தி ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் 
அத்தைகய வாகனங்கள் சந்ைதக்கு 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட ஆண் கள் ெவவ்ேவறாக 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) ஐதரசன் மற் ம் ஈ யத்ைத மாத்திரம் 
பயன்ப த் கின்ற வாகனங்களின் ஆகக் 
குைறந்த விைல ெவவ்ேவறாக யாைவ 
ெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

(a)  Will he inform this House-  

 (i)   separately, the number of vehicles imported 
to Sri Lanka in 2014 that use helium, 
hydrogen and electricity only as fuel; 

 (ii)   separately, the companies that have 
introduced helium only vehicles to the 
market at commercial level and the year in 
which they were introduced; 

 (iii)   separately, the companies that have 
introduced hydrogen only vehicles to the 
market at commercial level and the year in 
which they were introduced; and 

 (iv)   separately, the minimum prices of hydrogen 
only and helium only vehicles? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඉන්ධන ෙලස හීලියම් සහ හයිඩජන් 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන 2014 
වර්ෂෙය්දී ෙගන්වා නැත. ඉන්ධන ෙලස විදුලිය 
සම්පූර්ණෙයන්ම භාවිත කරන වාහන 233ක් 2014 
වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාවට ආනයනය කර ඇත. 

 (ii) ෙටොෙයෝටා සමාගම විසින් 'Miraj' නමින් ෙමවැනි 
වාහනයක් නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර තවම ෙමම 
වාහනය ශී ලංකාවට ආනයනය කිරීම් පිළිබඳව 
වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iii) කිසිත් වාර්තා වී ෙනොමැත. 

 (iv) ෙනොදනී. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, එවැනි වාහන ෙවෙළඳ ෙපොළටත් හඳුන්වා දී 
නැත්නම්, ඒවා ගැන දන්ෙනත් නැත්නම්, එවැනි වාහනවලට බදු 
සහන ලබා දීෙම් ෙයෝජනාවක් ඔබතුමා විසින් පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛනයට ඇතුළත් කෙළේ කුමන පරමාර්ථෙයන්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ෙයෝජනාව ඇතුළත් කෙළේ, renewable energy කාර් ෙගන 

ඒම ෙහොඳයි කියන ඉදිරි දැක්මක් ඇති කරන්න. සාමාන ෙයන් 
රජය පතිපත්ති ඇති කරන්ෙන් ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුව ෙගන යන 
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා ෙපන්වන්න. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ 
දවෙසේ ඉඳලා කාර් එන්න පටන් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු ඇමතිතුමනි, නූපන් දරුෙවකුට, -නූපන් ෙනොෙවයි. 

පිළිසිඳවත් ෙනොගත් දරුෙවකුට- උප්පැන්න සහතික හැදීම, 
ෙක්න්දර හැදීම එතරම් ගැළෙපන්ෙන් නැහැ කියා ඔබතුමා 
පිළිගන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔබතුමා හිතන විධියට ෙනොෙවයි අෙප් ආණ්ඩුව හිතන්ෙන්.  
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි. 

පරිසර හිතකාමී බව පදනම් කරෙගන එවැනි වාහනවලට බදු 
සහන ලබා දීම ඔබතුමා විසින් අය වැය ෙයෝජනාවට ඇතුළත් කර 
ගැනීමට ෙහේතු වුණ බව පැහැදිලි කළා. අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිබුණයි කියලා වාහන එන්ෙන් නැහැ ෙන්. එෙසේ නම් ගරු 
ඇමතිතුමනි, එවැනි වාහන ශී ලංකාව තුළට ෙගන ඒම සඳහා යම් 
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කර තිෙබ් ද? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්. එවැනි ෙකොම්පැනි හතරක් ඇවිල්ලා කථා කර තිෙබනවා. 

ජපානෙයන් ෙකොම්පැනි ෙදකයි. ඇෙමරිකාෙවන් එකයි. තව- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
හීලියම්ද, හයිඩජන්ද? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
හයිඩජන්. අහන පශ්නය ඒක ෙන්. 
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[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
නැහැ, ෙම්- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් ඉන්ධන ෙලස හීලියම්, 

හයිඩජන් සහ විදුලිය භාවිත කරන වාහන ගැන ෙන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපි කථා කර එම වාහන ෙකොෙහොමද 
ෙගන්වන්ෙන් කියන එක ගැන අපි වැඩ කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Question No. 8 - 476/'16 - (1) the Hon. Kanaka 

Herath. Is anyone asking the Question? - [Pause] - Then 
we will move on to the next Question. 

 
ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු: ෙපොලී අනුපාතය 

சிேரஷ்ட பிரைசகளின் நிரந்தர ைவப் கள் : வட்  
தம் 

FIXED DEPOSITS OF SENIOR CITIZENS: INTEREST RATE 
 

549/’16 
10.ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා (ගරු විමල් වීරවංශ 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக - மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச சார்பாக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage on behalf of the 
Hon. Wimal Weerawansa) 
මුදල් අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) පසු ගිය රජය වයස අවුරුදු 60ට වැඩි ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් මිලියන 01ක් දක්වා වූ සථ්ාවර 
තැන්පතු සඳහා සියයට 15ක ෙපොලී අනුපාතයක් ලබා දුන් 
බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2016 වසෙර් සිට එම සහනය ලබන වයස ්සීමාව 
අවුරුදු 60 සිට 55 දක්වා අඩු කිරීමටත්; 

 (ii)  තැන්පතු මුදල රුපියල් මිලියන 1.5 දක්වා වැඩි 
කිරීමටත්; 

 (iii) ෙමම පහසුකම සපයන බලපතලාභී සමාගම් සඳහා 
සියයට 1.5ක ෙපොලී සහනාධාරයක් ලබාදීමටත්; 

 (iv) ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 1,500ක මුදලක් ෙවන් 
කිරීමටත්; 

 ෙමවර අයවැෙයන් ෙයෝජනා කළ බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඊට අදාළ චකෙල්ඛය මුදල් අමාත ාංශය විසින් 
ෙම් වන විට නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එකී සහනය ලබන ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම පහසුකම් සපයන බලපතලාභී මූල  සමාගම් 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கடந்த அரசாங்கம் 60 வய க்கு ேமற்பட்ட சிேரஷ்ட 
பிரைசகளின் பாய் ஒ  மில் யன் வைரயிலான 
நிரந்தர ைவப் க க்கு 15 சத த வட் ைய 
வழங்கியெதன்பைத  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2016ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இச்ச ைகையப் 
ெப ம் வயெதல்ைலைய  60 இல் இ ந்   55 
வைர குைறப்பதற்கும்; 

 (ii) ைவப் த் ெதாைகைய பாய் 1.5 மில் யன் 
வைர அதிகாிப்பதற்கும் ; 

 (iii) இவ்வசதிைய வழங்கும் உாிமம் ெபற்ற 
கம்பனிக க்கு 1.5 சத த வட்  நிவாரணத்ைத 
வழங்குவதற்கும்; 

 (iv) இதற்ெகன பாய்  1,500 மில் யன் ெதாைகைய 
ஒ க்குவதற்கும்; 

 இவ்வ ட வர  ெசல த்திட்டத்தில் அவர் 
பிேராித் ள்ளார் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) இ  ெதாடர்பிலான சுற்றறிக்ைக நிதி 
அைமச்சினால் தற்ேபா  
ெவளியிடப்பட் ள்ளதா; 

 (ii) ஆெமனில், குறிப்பிட்ட ச ைகையப் ெப ம் 
சிேரஷ்ட பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (iii) இவ்வசதிகைள வழங்கும் உாிமம் ெபற்ற நிதிக் 
கம்பனிகள் யாைவ; 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

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

(a)  Is he aware that the previous government paid an 
interest rate of 15% for fixed deposits up to rupees 
one million, of senior citizens over 60 years of 
age? 

(b)  Will he admit that he proposed to- 
 (i)  bring down the age limit of persons entitled 

to that relief from 60 to 55 years from the 
year 2016; 

 (ii)  raise the fixed deposit amount to Rs. 1.5 
million ; 

 (iii)  grant an interest concession of 1.5% to 
licensed companies that provide this 
facility; and 

 (iv)  allocate a sum of Rs.1,500 million for this 
purpose, through this year’s Budget? 

(c)  Will he state- 

 (i)  whether the circular in that regard has been 
issued by the Ministry of Finance by now; 

 (ii)  if so, the number of senior citizens who 
enjoy that relief at present; and 

 (iii)  the licensed finance companies that provide 
this  facility? 

(d)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, I table* the 

Answer.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(a) It is not the previous Government but the present Government 
provided a 15% interest rate for one year fixed deposits opened 
in individual basis by senior citizens above 60 years of age.  

(b) (i) Yes. 
 (ii) Yes. 
 (iii) Yes. 
 (iv) Yes. 
(c) (i) An analysis is being conducted on the financial 

conditions of the existing finance companies to 
identify the strong finance companies which are 
suitable to implement this scheme and after completing 
the analysis, a circular will be issued to the selected 
finance companies based on the results of the analysis 
by Central Bank of Sri Lanka. 

 (ii) Not applicable. 
 (iii) Not applicable. 

(d) Does not arise.   
 

 

කිලිෙනොච්චිෙය් ෙපොදු කීඩා පිටිය ඉදිකිරීම: ෙවන් 
කළ මුදල 

கிளிெநாச்சி ெபா  விைளயாட்  ைமதான 
நிர்மாணம் : ஒ க்கிய பணத்ெதாைக  

CONSTRUCTION OF PUBLIC PLAYGROUND IN KILINOCHCHI: 
MONEY ALLOCATED  

559/’16 
11.ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා (ගරු එස්. ශීතරන් 

මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன் - மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன் சார்பாக) 
(The Hon. Dharmalingam Sithadthan on behalf of the Hon S. 
Shritharan)  
කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1): 

(අ) (i) කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කෙයහි ෙපොදු කීඩා පිටියක් 
ඉදිකිරීමට ෙයෝජනා කර ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, කීඩා පිටිය ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් 
ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙවන්කළ මුදල කවෙර්ද; 

 (iv) කීඩාපිටිෙය් ඉදිකිරීම් ඇරඹීම පමාද වීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

 (v) මිල ගණන් කැඳවීම නිසි කමෙව්දයක් අනුව සිදුකර 
තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුදල් ෙවන් කිරීෙම්දී අකමිකතා සිදු වී තිෙබ්ද; 

 (ii) එ ෙසේ නම්, ඒ සඳහා ලබා ෙදන විසඳුම් කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

விைளயாட் த் ைற அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தில் ெபா  விைளயாட்  

ைமதானெமான்ைற அைமக்க 

ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன்பைத அறிவாரா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், விைளயாட்  ைமதானத்ைத 
அைமக்க நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அதற்காக ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) விைளயாட்  ைமதானத்தின் நிர்மாணப் 
பணிகள் தாமதமைடவதற்கான காரணங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

        (v) விைல ம க்கைள ேகாரல்   உாிய 
ைறைமக்கைமய நைடெபற் ள்ளதா 

என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i) நிதி ஒ க்கீட் ன்ேபா  ைறேக கள் 

இடம்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்; 
 (ii) ஆெமனில், அதற்காக வழங்கும் தீர் கள் 

யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  whether he is aware that there is a proposal 
to construct a public playground in the 
district of Kilinochchi; 

 (ii)  if so, whether money has been allocated to 
construct the playground; 

 (iii)  the amount of money that has been 
allocated for that; 

 (iv)  the reasons for the delay in commencing 
the construction of the playground; and 

 (v)  whether tenders have been called following 
the proper procedure?  

(b)  Will he also inform this House- 
 (i)  whether financial irregularities have  taken 

place in the allocation of money; and 
 (ii)  If so, the solutions provided for that? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. 

 (iii) රුපියල්  224,823,193.38 (වැට් සහිත) (රුපියල් මිලියන 
225) 
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 (iv) කීඩාංගණය ඉදිකිරීම සඳහා ෙපර ෙයෝජනා වූ ඉඩෙමහි 
ගැටලු තත්ත්වයක් ඇති වූ බැවිනි. 

 (v) ජාතික මිල ගණන් කැඳවීෙම් කම ෙව්දය අනුගමනය කර මිල 
ගණන් කැඳවීම සිදු කර ඇත. 

(ආ) (i) නැත. එය කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව මුදල් ෙවන් 
කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 

 කැනඩාව හා ඇෙමරිකාව තුළදී මියගිය ශ ී ලාංකික 
පුරවැසියන්: විස්තර 

கனடா மற் ம் அெமாிக்காவில் மரணித்த இலங்ைகப் 
பிரைசகள் : விபரம் 

SRI LANKANS DECEASED IN CANADA AND AMERICA: 
DETAILS   

103/’15 
15.ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare on behalf of the Hon. Buddhika 
Pathirana) 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ  කැනඩාෙව්දී හා ඇමරිකාෙව්දී මියගිය ශ  ී
ලාංකික පුරවැසියන් සංඛ ාව, එක් එක් රට අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ීලංකාෙව් පදිංචි ලිපිනය 
හා උක්ත රටවල්හි දී කරන ලද රැකියා කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින්ෙග් මරණවලට ආසන්නතම 
ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 දින සිට 2014.12.31 දින දක්වා කාලය 
තුළ කැනඩාෙව්දී හා ඇමරිකාෙව්දී පූර්ණ සහ අර්ධ 
ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ ශ  ීලාංකික පුරවැසියන් 
සංඛ ාව, එක් එක් රට අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, ශ  ී ලංකාෙව් ලිපිනය හා 
උක්ත රටවල්හිදී ඔවුන් කළ රැකියා කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම පුද්ගලයින් ආබාධිත වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iv) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය ලබා දුන් සහන කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2 0 1 0 . 0 1 . 0 1ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
2014.12.31ஆம் திகதி வைரயிலான 
காலப்பகுதியில் கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் 
மரணித்த இலங்ைகப் பிரைசகளின் எண்ணிக்ைக 
ஒவ்ெவா  நாட் ன்ப  தனித்தனியாக 
எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் ாிந்த 

ெதாழில் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இந்த ஆட்களின் மரணங்க க்கான அண்மித்த 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2010.01.01 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 2014.12.31 
ஆம் திகதி வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
கனடாவி ம் அெமாிக்காவி ம் ைமயாக 
மற் ம் பகுதியளவில் அங்க ன நிைலைமக்கு 
உள்ளாகிய இலங்ைகப் பிரைசகளின் 
எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  நாட் ன் பிரகாரம் 
தனித்தனியாக எத்தைனெயன்பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள  ெபயர், வய , இலங்ைகயில் வசித்த 
கவாி மற் ம் ேமற்ப  நா களில் 

ேமற்ெகாண்ட ெதாழில்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) இவர்கள் அங்க னமைடந்ததற்கான 
காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iv) இவர்கள் சார்பாக அரசாங்கம் வழங்கி ள்ள 
நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்?  
 

 
asked the Minister of Foreign Affairs: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the number of Sri Lankan citizens who died 
in Canada and America during the period 
from 01.01.2010 to 31.12.2014 in relation 
to each country, separately; 

 (ii)  their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the immediate reason for the deaths of those 
people; and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(b)  Will he also inform this House-  

 (i)   the number of Sri Lankan citizens who 
became partially and totally disabled in 
Canada and America during the period 
from 01.01.2010 to 31.12.2014 in relation 
to each country, separately: 

 (ii)  their names, age, residential address in Sri 
Lanka and the jobs done in the above 
countries; 

 (iii)  the immediate reasons for those people to 
become disabled; and 

 (iv)  the reliefs provided by the government for 
them? 

(c)  If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ) (i) 2010.01.01 සිට 2014.12.31 දක්වා කාල සීමාෙව්දී 

කැනඩාෙව්දී සිදු වූ ශී ලාංකික පුරවැසියන්ෙග් මරණ 30කුත්, 
ඇෙමරිකාෙව්දී සිදු වූ ශී ලාංකික පුරවැසියන ේග් මරණ 
36කුත් වාර්තා වී තිෙබ්. 

 (ii) ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත.  

 (iii) ඇමුණුෙමහි* දක්වා ඇත.   

 (iv) වාර්තා වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) කැනඩාෙව් සහ ඇෙමරිකාෙව් ශී ලංකා දූත මණ්ඩලවල 
පවතින වාර්තාවලට අනුව, 2010.01.01 සිට 2014.12.31 
දක්වා කාලෙය්දී ආංශික වශෙයන් ෙහෝ පූර්ණ  වශෙයන් 
ආබාධිත ශී ලාංකිකයන් පිළිබඳ කිසිදු ෙතොරතුරක් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iv) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நிைலயியல் கட்டைள 23(2) இன் கீழான வினாக்கள்.  

மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க. 
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
පානම ඉඩම් පශ්නය  

பானம காணி விவகாரம்  
 LAND ISSUE IN PANAMA      

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී ඇති 
පානම ඉඩම් සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් විෂයය භාර අමාත වරයාෙගන්  
ෙමම පශ්නය මම අහනවා.  

2010දී පානම, රාගම්ෙවල, ශාස්ත ෙවල, එෙගොඩයාය හා 
උල්පස්ස යන ගම්වල පදිංචිව සිටි පවුල් 350ක් ආයුධ සන්නද්ධ 
කණ්ඩායමක් විසින් තම ඉඩම්වලින් බලහත්කාරෙයන් එළවා 
දමන ලදී. 

එදා පටන් ෙම් දක්වා එම ජනතාවට තම ඉඩම්වලට නැවත 
යෑමට හිමිකම ලැබී නැති අතර, එම ජනතාවට හා වන සංරක්ෂණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් ඉඩම් අක්කර 1,220ක් නාවික හා ගුවන් 
හමුදාව විසින් අත් පත් කර ෙගන සිටී.  

ෙම් සමහර අයෙග් පැල්පත් නිවාසවලට ගිනි තබා තමයි ඒ අය 
පලවා හැරිෙය්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා සහ ඉඩම් 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி 
அைமச்ச ம்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්. එෙසේ පලවා හැර ඒ ඉඩම් ටික 

ඔක්ෙකෝම ගුවන් හමුදාවටත්, නාවික හමුදාවටත් අත් පත් කර 
ගත්තා. 

එම ඉඩම් නැවත ජනතාවට ලබා ෙදන ෙලස 2013 දී මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසම විසින් නිර්ෙද්ශ කළා. ෙම් අය මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට ගියා. මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙමන් නිර්ෙද්ශයක් ලබා 
දුන්නා, ඒ ජනතාවට ෙම් ඉඩම් ලබා ෙදන්න කියලා. 

නව රජය බලයට පැමිණි පසු 2015 ෙපබරවාරි මස 11 වන 
දින කැබිනට් තීන්දුවක් මඟින් ද ෙමම ඉඩම් ජනතාවට ලබා දීමට 
තීන්දු වුණා. ඒ කියන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් බලයට ඇවිල්ලා 
ෙපබරවාරි මාසෙය්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගන්ෙන් ෙම්ක 
ඒ තරම්ම වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ෙලස ඔබතුමන්ලා 
සලකපු නිසායි. ෙපබරවාරි මාසෙය්ම ඔබතුමන්ලා තීරණයක් 
ගත්තා, ෙම් ඉඩම් ආපහු ෙදන්න ඕනෑය කියලා.  

එම කැබිනට් තීන්දුව ෙම් දක්වා කියාත්මක වී ෙනොමැති අතර, 
2016 මාර්තු මස ෙපොතුවිල් අධිකරණය විසින් ලබා දුන් තීන්දුවක් 
මත එම ඉඩම්වලට පිවිසි ජනතාව 2016 ජුනි මාසෙය් 30ට ෙපර 
එම ඉඩම්වලින් ඉවත් වන ෙලස පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් නිෙයෝග 
කර ඇත. 

අන්තිමට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ආණ්ඩුව වැටුණාට 
පස්ෙසේ ඒ අය හිතුවා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් ඉඩම්වලට යන්න 
පුළුවන් ෙව්වි කියලා. සමහර අය ඇවිල්ලාත් හිටියා. ඒ 
ෙගොල්ලනුත් දැන් ෙමොකද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ලනුත් 
ඉවත් කරන්න තමයි තීරණයක් ෙගන තිෙබන්ෙන්.   

කැබිනට් තීන්දුව ෙනොසලකා හරිමින් ෙමම ඉඩම් සංචාරක 
ෙහෝටල් ඉදිකිරීම සඳහා ෙයදවීෙම් සැලැස්මක් ඇති බව පෙද්ශෙය් 
ජනතාව පවසා සිටී.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් වටිනා ඉඩම් 
කියන එක ඇත්ත. සංචාරක ව ාපාරයට ෙයෝග  ඉඩම් කියන 
එකත් ඇත්ත. හැබැයි, ෙම්වා ජනතාව පදිංචි ෙවලා සිටි 
ජනතාවෙග් ඉඩම්. ඒ නිසා ජනතාව එෙසේ පලවා හැර ජනතාවෙග් 
ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීම කිසිෙසේත්ම යුක්තිසහගත නැහැ. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඉහත කරුණු සම්බන්ධෙයන් ඉඩම් විෂයය භාර 
අමාත වරයාෙගන් පහත සඳහන් පශ්නවලට පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා 
කරනවා. 

1.  පානම, ශාසත්ෙවල පෙද්ශෙය් දැනට ශී ලංකා ගුවන් 
හමුදාෙව් පාලනෙය් පවතින ඉඩෙමන් ඉදිකිරීම් සිදු කරමින් 
පවතින අක්කර 25ක බිම් පමාණයක් හැර ඉතිරි ඉඩම් 
නැවත ජනතාවට ලබා දීමට 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 11 
දින කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව ඔබතුමා 
දන්ෙන්ද? 

 ෙමම ඉඩම් බලන්න අගමැතිතුමාත් ගියා කියලා මම 
දන්නවා. ඒ ඉඩම්වල ඉදි කිරීම් ෙකෙරමින් තිෙබන භූමි 
පමාණය ගුවන් හමුදාව සතුව තබාෙගන ඉතිරි ඉඩම් 
ජනතාවට ෙදන්න ඕනෑය කියලා තමයි තීරණය ගත්ෙත්. 
ඉදිකිරීම් තිෙබන පෙද්ශය අක්කර 25ක් වාෙග් පමාණයක් 
ෙලස තමයි හඳුනා ගත්ෙත්. 

2.  එම ඉඩම් නැවත තමන්ට ලබා ෙදන ෙලස එම ජනතාව 
ඉල්ලීම් සිදු කර ඇති බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? 

3.  එම ඉඩම් ජනතාවට ලබා ෙනොදී සංචාරක ෙහෝටල් ඉදිකිරීම 
සඳහා ලබා දීෙම් යම් සැලැසම්ක් පවතින්ෙන්ද?  

4.  ගනු ලැබූ කැබිනට් තීරණය කියාත්මක කිරීමට යම් 
බාධාවක් පවතින්ෙන්ද? 

5.  ජනතාවට එම ඉඩම් ලබා දීමට සැලසුමක් පවතී නම්, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් ෙගන ඇති පියවර ෙමම ගරු 
සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද? එෙසේ ෙනොමැති නම් මන්ද? 

 කියන කාරණා දැනගන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි: 

1.   ඔව්. 

2.   ඔව්. 

3.   නැත. 

4.   නැත.  

5.   ඔව්. 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය් තීරණය අනුව ඉඩම් කච්ෙච්රියක් තියලා, 
ජනතාවට ෙම් භූමි භාගෙය් ඉඩම් ලබාෙදන්න කටයුතු කළා. නමුත් 
ඒ ජනතාව ඒක පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා. ඒ පතික්ෙෂේප කිරීම 
තුළින් ගම් පුළුල් කිරීෙම් වැඩසටහන නැවතුණා. ඊට අමතරව මට 
දැනගන්න ලැබුණා, අෙප් ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමාත් කියනවා, 
ෙගවල් 350ක් හදන්න සැලසුම් කරලා දැන් එහි කටයුතු 
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා කියලා. ඒ ෙගවල් හදන්ෙන් එම 
ඉඩම්වල අයිතිවාසිකම් නැති ෙවච්ච ජනතාවට ෙදන්න මිසක්, පිට 
රටින් මිනිස්සු ෙගනැල්ලා පදිංචි කරවන්න ෙනොෙවයි. ඒකයි ෙම් 
කියන්ෙන්. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන උත්තරය අනුව මම කියන්නම්,  ජනතාවට 
අසාධාරණයක් ෙවන්න ෙනොදී, ඒ අයට ඉඩම් ෙවනුවට ෙගයක් 
සමඟ ඉඩමක් ෙදන්න තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්. ඒක 
තවම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමිනුයි කියාත්මක 
ෙවන්ෙන්. ෙම් නිසා කාටවත් අසාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. ඒ අයට 
ඕනෑ කරන බිම් පමාණය ලැෙබයි. ස්වාභාවික සම්පත් අනුව වැඩි 
වටිනාකම තිෙබන ඉඩම් ෙවනම තිෙයයි. මම හිතන විධියට එම 
ඉඩම් අපි ගම්මුන්ට ෙබදා ෙදන්න ගිෙයොත් රටට අසාධාරණයක් 
ෙවයි. ඒක තමයි දැනට පවතින තත්ත්වය.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමා පිළිතුරු ලබාදීෙම්දී කිව්වා, 

"ගරු දයා ගමෙග් ඇමතිතුමා කියූ පරිදි" කියලා. එතුමා එෙහම 
කියන එකම තමයි ෙමතැන පශ්නය. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මම 
ෙපෞද්ගලිකව කියන්නම්. එතුමා එෙහම කියන එක තමයි ෙමතැන 
මතුෙවලා තිෙබන පශ්නය. එතැන පදිංචි ෙවලා හිටපු කිහිප 
ෙදෙනකුට සින්නක්කර ඔප්පු තිබුණා. බලපත තිෙබන කිහිප 
ෙදෙනක් හිටියා. සාම්පදායිකව කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ 
පාරම්පරිකව ෙගොවිතැන් බත් කරමින් ඉඩම් තිබුණු අය හිටියා. 
එතෙකොට ෙමතැන ඔප්පු තිෙබන අය ඉන්නවා; බලපත තිෙබන 
අය ඉන්නවා; පාරම්පරිකව වගා කරපු ඉඩම් තිබුණු අය ඉන්නවා. 
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි තුන්ෙගොල්ල. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
කවුද, ඒ අයට ඉඩම් නැති ෙකරුෙව්? පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් 

තමයි ඒ අයට ෙම් ඉඩම් නැති ෙකරුෙව්. ඒකට අපි ෙමොනවා 
කරන්නද? දැන් අලුතින් කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ, ඒ අයට 
අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ඒ අයට ඉඩම් නැති කරපු එක ඇත්ත. 

හැබැයි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ගිය ආණ්ඩුෙවන්  පලවා හැරපු 
ජනතාව ෙගනැල්ලා එතැන පදිංචි කරවන එක ෙන් කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකට තමයි  ලැහැස්ති ෙවන්ෙන්.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ජනතාව ෙවන තැන්වල පදිංචි කරවලා, ෙම් ඉඩම් ටික 

ෙහෝටල්වලට ෙදන්නයි හදන්ෙන්. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම සැලැසම්ක් නැහැ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි කරන්න හදන්ෙන්. දැන් ගරු දයා ගමෙග් 

ඇමතිතුමා සැලැස්ම කිව්වා ෙන්,"ෙමන්න, ෙම් කෑල්ල  
ෙහෝටල්වලට, ෙම් කෑල්ල ෙම්කට"යි කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
මම දැනුවත්ව ෙනොෙවයි. මම එෙහම එකක් දන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහෝටල් හදනවා නම් ෙහෝටල් හදන්න. 

හැබැයි කරුණාකර ඉස්සර ෙවලාම ඒ ජනතාවෙග් බලපත සහිත 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඩම් ටික, ඒ ජනතාවෙග් සින්නක්කර ඉඩම් ටික, ඒ ජනතාව 
පාරම්පරිකව වගා කරපු ඉඩම් ටික ඒ ජනතාවට දීලා ඉන්න. ඊට 
පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය ෙගවල් 350 ෙවන තැනක හදන්න. 
ඒවා ඒ අයෙග් පාරම්පරික ඉඩම්, වගා කරපු ඉඩම්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා නැති කෙළේ මම ෙනොෙවයි ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්, ඔබතුමා ෙනොෙවයි. ඒ ඉඩම් ඒ අයට ෙදන්න කියලායි 

ඔබතුමාට මම ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙදනවා තමයි. නිකම් ෙනොෙවයි, ෙගයක් එක්කයි ඒ ඉඩම් 

ෙදන්න යන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙවනස ඒකයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් ලස්සන plans තිෙබනවා. තිෙබන පාර කඩනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒවා අපි සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කඩලා ඉවර ෙවලා, පාර ෙලොකු කරලා හැදුවා කියනවා. 

ඔබතුමාෙග් අමුතු plans තිෙබන්ෙන්. ඒවා ජනතාවට වැඩක් නැහැ. 
ජනතාවට ඕනෑ හිටපු ඉඩම් ටිකයි. ඒකයි සිදු ෙවන්න ඕනෑකම 
තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)   
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක අපි කථා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙහොඳයි. අපි ඒක කථා කරලා විසඳා ගනිමු. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அ த்ததாக, அைமச்சு சம்பந்தமான கூற் கள். மாண் மிகு 

நிதி அைமச்சர் ரவி க ணாநாயக்க அவர்கள். 

වරපසාද : මුදල් අමාත වරයා ෙකෙරහි 
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට ගත් 

අවස්ථාෙව්දී ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා විසින් සිදු කරන ලද අසත  ෙචෝදනා 

சிறப் ாிைம: நிதியைமச்சர் மீதான 
நம்பிக்ைகயின்ைமப் பிேரரைண பற்றிய 
விவாதத்தில் மாண் மிகு மஹிந்தானந்த 

அ த்கமேக சுமத்திய உண்ைமக்கு மாறான 
குற்றச்சாட் க்கள் 

PRIVILEGE: FALSE ALLEGATIONS MADE BY 
HON. MAHINDANANDA ALUTHGAMAGE 
DURING VOTE OF NO CONFIDENCE ON 

MINISTER OF FINANCE  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Mr. Deputy Chairman of Committees, on the 09th of 

June, 2016, during the course of the Debate on the Vote 
of No Confidence on the Minister of Finance brought by 
the Joint Opposition, the Hon. Mahindananda 
Aluthgamage, Member of Parliament, made certain false, 
untruthful and unsubstantiated statements against me. 
The said Hon. Member referred to me personally by 
name, willfully and deliberately with the intention of 
insulting and defaming me in the eyes of the public and 
damaged my reputation and dignity as an Hon. Member 
of this august Assembly as well as a law-abiding citizen 
of this country.  

The Hon. Member, in his speech, referred to five 
reasons why that Vote of No Confidence was being 
moved. Those are, according to him, one, I do not have 
the confidence of the Government to hold this position; 
two, the President and the Prime Minister do not have 
confidence in me; three, I have destroyed the economy of 
the country; four, I am an accused in an exchange control 
fraud; and five, I have used my position to influence 
private businesses. However, he also made a host of other 
unfounded allegations in the course of his speech.  

He informed the House that he has documentary proof 
of all what he said. However, I must state that the first 
and the second accusations were proved wrong on that 
day itself as 145 Hon. Members or 74 per cent of the 
Hon. Members of Parliament from the Government and 
the Opposition voted together to defeat the No 
Confidence Motion. Both His Excellency the President 
and my Leader, the Hon. Prime Minister, have proved 
that they continue to have faith in me by being present in 
the House during the entire Debate.  

The third accusation that I am an accused in an 
exchange control fraud is false and malicious. It is a well-
known fact that the Rajapaksa regime made several 
attempts to entangle me unscrupulously in legal battles, 
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including the alleged exchange control matter, from 
which I was honourably discharged by the court. You will 
surely recall that in the course of the Debate, the Chair too 
requested the Hon. Member to produce documentary 
evidence of his accusations. The Hon. Member 
vehemently stated that he has sufficient evidence to prove 
his accusations and that he would table those. Sir, I have 
got the CD of the relevant proceedings and Hansard with 
me. He had tabled irrelevant documents that had nothing 
to do with the accusations he had made. So, the 
documents he had tabled had neither any relevance nor do 
they substantiate the specific charges he levelled at me 
during the Debate. Almost all the so-called "documents" 
are mere scraps of paper downloaded from gossip 
websites and unverified notes prepared by himself. At one 
place, he mentions a vehicle, where the Hon. Lakshman 
Kiriella writes to me, and says that those were duty-free 
vehicles that were brought in. They basically did such 
callous political witch-hunts for nothing else, but to throw 
mud at us. I invite you to peruse those documents and 
come to a conclusion on their veracity. The Hon. Member 
has deliberately misled and hoodwinked the Hon. 
Members of this august Assembly, where both the 
President and the Prime Minister were present in person. I 
asked the Hon. Member whether he was able to stand up 
and say the same thing outside Parliament because then, I 
would sue him for every cent he has for what he said. But, 
he neither has the courage nor the backbone to do so. At 
this moment, I am horrified, Sir, that as a Member - 
[Interruption.] Hon. Aluthgamage, you do not have one 
at all.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
How do you know? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I will tell you who told me that. - [Interruption.] Sir 

this was a situation where he was unable to substantiate 
the allegations and that only proves his bankruptcy.  

Sir, we have been elected by the people to represent 
them in Parliament and it is our paramount duty and 
responsibility to serve them honestly and with 
commitment. Sir, I can assure you that, as a Member of 
Parliament who has been serving this House continuously 
for 22 years, I have acted honestly and true to my 
conscience. Today, I am appalled at the quality of some 
people who have been elected to this House. Some who 
do not even have the basic qualifications to be engaged 
even at primary level of employment in any organization 
have been elected as Members of Parliament. 

Sir, there is a saying that those who live in glass 
houses should not throw stones at others; it only shows 
their own nudity. I do not have to emphasize to this House 

as to who has been indicted by court for undeclared assets 
as he was unable to explain his ill-gotten gains. Very soon 
it will be known as to who robbed the country and where 
that wealth is.  

Sir, the Hon. Member took undue advantage under the 
cover of Privileges accorded to Hon. Members of 
Parliament as well as of the live coverage on the national 
television to make the wild and unsubstantiated 
allegations against a fellow Member. Therefore, the only 
option available to me is to raise this matter in this House 
and seek justice for the damage caused to my dignity and 
reputation as a professional, a politician and more or less, 
to that of the Government  of Good Governance, which 
we have been elected for.  

Sir, the Hon. Speaker is the custodian of the rights of 
the Hon. Members of Parliament and from him, we seek 
redress when we are attacked from outside or from 
within. The relevant speech of the Hon. Member appears 
from Column 771 to Column 782 of Hansard of 09th June, 
2016. I request the Hon. Speaker to look into this matter 
because this not only concerns the Privileges, but he has 
gone well outside the limits. Therefore, I call upon him to 
provide the necessary redress.  

Thank you.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක 

ඇමතිතුමා මාෙග් නම සඳහන් කරලා පකාශයක් කළා. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා මාෙග් නම සඳහන් කර පකාශයක් කළාම ඒ 
ගැන පැහැදිලි කරන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා. So, let me 
speak. මම දන්නවා, මාෙග් කථාෙවන් අගමැතිතුමාටත් ෙබොෙහොම 
රිදිලා තිෙබන බව. මම ඒ බව දන්නවා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමාට ෙහොඳට රිදිලා 
තිෙබන බව මම දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] හරි, හරි. අගමැතිතුමාට 
 ෙකොච්චර රිදුණාද කියන එක මම දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මුදල් අමාත වරයා පකාශයක් කළා, පසු ගිය දා 
එතුමාට එෙරහිව ඉදිරිපත් කළ විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව විවාදයට 
ගත් අවස්ථාෙව්දී මා කළ කථාව සම්බන්ධෙයන්. මා ඉදිරිපත් කරපු 
කාරණා පහක් ගැන එතුමා කිව්වා. එතුමා කිව්වා, මම කිසිම 
ෙතොරතුරක් සභාගත කෙළේ නැහැ කියලා. මම ඒ කියපු සියලු 
ෙද්වල් අසත යි කියලා එතුමා කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, -[බාධා කිරීම්] මට කථා කරන්න ෙදන්න ෙකෝ. 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම එම ලිපි ෙල්ඛන සභාගත 
කරලා තිෙබනවා. කරුංකා කන්ෙට්නර 1,500ක් ෙගනාපු 
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අවස්ථාෙව්දී ඇමතිවරයා DGට නිෙයෝගයක් - instructions - දීලා 
තිෙබනවා. එම ෙල්ඛනය මම එදා සභාගත කළා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කිව්ෙව් අසත  කියලා ඔබතුමා කියනවා 
නම් "ෙමොනාර්ක්" නිවාස සංකීර්ණෙය් ඔබතුමා ඉන්න ෙගදර 
කුලිය ෙගවන්ෙන් කවුද කියන එක පිළිබඳව වාර්තාවක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන්න කියලා මම ඔබතුමාට කියනවා. 
[බාධා කිරීමක්] හරි. මම කියපු එක අසත  නම් ඔබතුමා ඒ පිළිබඳ 
වාර්තාවක් සභාගත කරන්න. ඔබතුමා ඉන්න ෙගදර කුලිය 
ෙගවන්ෙන් මහ බැංකුෙව් අධිපතිෙග් බෑනා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, you can refer this to the Committee on Privileges. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
Sir, when a matter of Privilege is raised, it is referred to 

the Committee on Privileges.  වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ගියාම 
එතැනදී රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාටයි, මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාටයි ෙදෙදනාටම කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. ෙමතැන තව විවාදයක් කරන්න වුවමනා නැහැ. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට දැම්ෙම් 
නැත්නම්, ඒක ෙවනම කාරණයක්. එෙහම නම් නැඟිටලා ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න තිබුණා. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා  කියා තිෙබන්ෙන්, ඒ දුන් 
ලියකියවිලි පදනම් රහිතයි කියලායි. [බාධා කිරීම්] ගරු 
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
සභාෙව් හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. ෙම් සභාෙව් -[බාධා 
කිරීම්] දැන් කාලය ඉවරයි. [බාධා කිරීම්] ෙම් සභාව තුළ -[බාධා 
කිරීම්] වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් කරනවා නම්, වරපසාද 
පිළිබඳ කමිටුෙවන් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ඇත්ත කියන්ෙන් කවුද, 
නැත්ත කියන්ෙන් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්] ආපසු ෙමතැන 
විවාදයක් ගන්න බැහැ. මම කියන්ෙන් එපමණයි. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැත්නම්, ඒක ෙවන පශ්නයක්. එෙහම නම් මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න තිබුණා. ගරු රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා දැන් ෙමතැනදී කියා තිෙබනවා, ෙම් 
ලියවිලි පදනම් රහිතයි කියා. ඒ ගැන වරපසාද පිළිබඳ කමිටුෙවන් 
ෙසොයා බලන්න. වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට යන්න බයයි. [බාධා 
කිරීම්] වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට යන්න බය ඇයි? [බාධා කිරීම්] 
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා වැරදි නම් ෙමතුමාට මුහුණ 
ෙදන්න -[බාධා කිරීම්] ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා 
අභිෙයෝගයක් කළා. ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්න බැරුව ෙන් 
ඉන්ෙන්. ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කියන්ෙන් 
වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට දමන්න එපා කියා ද? [බාධා කිරීම්] 
ඔබතුමා කියන්ෙන්, අභිෙයෝගය භාර ගන්ෙන් නැහැ කියා ද? 
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් කමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම් 
කියන්න.  

අපි ඊළඟ කාරණයට යමු; let us get on to the next Item. - 
[Interruption.]  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මට මයිකෙෆෝනය ලබා 

දීලා නැහැ.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම පැහැදිලි 
කිරීම් කරන අතරතුර අගමැතිතුමා නැඟිටලා කථා කරපු නිසා දැන් 
මට ඉතුරු ටික කියන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා කිරීමට 
මයිකෙෆෝනය ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මම අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම ෙම් 
සියලු ලිපි ෙල්ඛන ඇතුළත් file එකක් අගමැතිතුමාට භාර 
ෙදනවා. මාව වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙනොෙවයි, එයින් එහාට 
වුණත් ඔබතුමා ෙගන යන්න. මම ඒකට මුහුණ ෙදන්න 
ලැහැස්තියි. මම අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
"ෙමොනාර්ක්" නිවාස සංකීර්ණෙය් පස්වැනි තට්ටුෙව් ෙගයක් 
මාසයකට ෙඩොලර් 10,000ක -ලක්ෂ පහක- කුලී ෙගවා අරෙගන 
දීලා තිෙබන්ෙන් කවුද, ඒ මහ බැංකු අධිපතිතුමාෙග් -[බාධා කිරීම්] 
මම අද කිව්වා; අද press briefing එෙක්දී කිව්වා. [බාධා කිරීම්]  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම අද මාධ  හමුෙව් 
සියලුම ෙද්වල් කිව්වා. රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා කිව්වා, මට 
ෙකොන්දක් නැහැ කියලා. අද මාධ  හමුෙව් මම සියලුම ෙද්වල් 
කිව්වා. මට වරපසාද කමිටුවට යන්න බැරිකමක් නැහැ. මම 
සියලුම ෙල්ඛන ෙගනැල්ලා අගමැතිතුමාට ෙදන්නම්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු මූලාසනෙයන් අවසරයි. ගරු මන්තීතුමා, ඒ ෙල්ඛන මට 

ෙදන්න එපා. කරුණාකර ඒවා වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ෙදන්න. එතැනින් ෙසොයාගන්න පුළුවන්, ෙමොකක්ද ඇත්ත කියලා. 
එදා කිව්වා, මහ බැංකු අධිපති ෙම්වා ෙගවනවා කියලා. මම අහලා 
බලන ෙකොට එතුමා කිව්වා, "නැහැ" කියලා. එතුමාට එච්චර 
මුදලුත් නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් තව ෙමොනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ெகளரவ உ ப்பினர் அவர்கேள, நீங்கள் உங்க ைடய 

பிரச்சிைனையச் சிறப் ாிைமக் கு க்குச் சமர்ப்பி ங்கள்! 
அங்கு அ  சம்பந்தமாகத் தீர்மானிக்கப்ப ம். 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
இரண்  நிமிடங்கள் ெகா ங்கள், ேபசுவதற்கு. Sir, I rise to 

a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, බාධා කරන්ෙන් නැතිව 

මෙග් කථාව විනාඩියක් අහෙගන ඉන්න කියලා අගමැතිතුමාටත්, 
මුදල් ඇමතිතුමාටත් කියන්න. මුදල් ඇමතිතුමා දීර්ඝ ෙවලාවක් 
කථා කළා. මම එතුමාට කළ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් අදාළ 
ෙල්ඛන මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළා. එතුමා මට 
කිව්වා, මම අසත  කිව්වා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  அ த்  சிறப் ாிைமக் 

ேகள்வி. ெகளரவ பியல் நிசாந்த த சில்வா. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Anura Dissanayake? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඊෙය් මුදල් 

ඇමතිතුමාට ඉතා වැදගත් පශ්නයක් ෙයොමු කළා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම දැන් ඒකට උත්තර ෙදනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා දැන් උත්තර ෙදනවාද? ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Minister of Finance, please. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Thank you, Sir. -[Interruption.] 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙම් පශ්නය වරපසාද පිළිබඳ කමිටුවට ෙයොමු කරලා 

තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් විවාදයක් ගන්න බැහැ. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද එෙහම කියන්ෙන්? කථානායකතුමා 

තමයි ඒක තීරණය කරන්ෙන්. Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order? - [Interruption.] Hon. 

Minister of Finance, please make your Statement. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කළ ණය සීමාව 
ඉක්මවා ණය ලබා ගැනීම : මුදල් 

අමාත තුමාෙග් පකාශය 
பாரா மன்றம் அ மதித்த கடன் வரம்ைப 

மீறிய கடன் ெப ைக: நிதியைமச்சர  
கூற்   

 EXCEEDING LOAN PROCUREMENT LIMIT 
APPROVED BY PARLIAMENT: STATEMENT BY 

MINISTER OF FINANCE 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2003 අංක 3 දරන මූල  

කළමනාකරණ (වගකීම) පනෙත් 13වන වගන්තිය පකාරව 2015 
මූල  වර්ෂෙය් අවසාන අය වැය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ යුතු ෙව්. ඒ අනුව මුදල් 
අමාත ාංශෙය් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ අදාළ මූල  
ෙතොරතුරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කිරීමට මා විසින් කටයුතු කර 
ඇත. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2016.06.21වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අදහස් දක්වමින්, මුදල් අමාත ාංශය විසින් 
සභාගත කරන ලද 2015 වාර්ෂික වාර්තාවට අනුව 2015 වර්ෂෙය්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කළ ණය සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 
කර ඇති බව විගණකාධිපතිවරයා විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව 
සඳහන් කරන ලදී. 

ඒ පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ  මූල  පිළිබඳ 
අවසාන වගකීම පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන ෙහයින්, ෙම් පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කර ෙමම කරුණ පිළිබඳව 
පැහැදිලි කිරීම මෙග් වගකීමක් හැටියට සලකනු ලැෙබ්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2015 මුදල් වර්ෂය 
ෙවනුෙවන් සියලුම අමාත ාංශ/ෙදපාර්තෙම්න්තු සඳහා මුදල් ෙවන් 
කිරීෙම්දී ඉදිරිපත් කරන ලද 2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත, 

1249 1250 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

2015 අංක 1 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත මඟින් සහ 2015 
අංක 15 දරන විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත මඟින්  ෙදවරක් 
සංෙශෝධනය කර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඇත. 
ෙමම සියලු සංෙශෝධනවලදී ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් අදාළ නීති 
පකාරව ණය ලබා ගත හැකි උපරිම සීමාව රුපියල් බිලියන 
1,780හි ෙවනසක් සිදු කර ෙනොමැත. ඒ අනුව එම සීමාව ඇතුළත 
ණය ලබා ගැනීමට මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් කියා කර ඇත.  

යම්කිසි වර්ෂයක විසර්ජන පනත මඟින් බලය ලබා ෙදන 
උපරිම ණය සීමාව සකස් වනුෙය් එම වර්ෂය තුළ 
ඇස්තෙම්න්තුගත රාජ  වියදම සහ රාජ  ආදායම අතර පරතරයයි. 
එම පරතරය තුළ ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ණය ලබා ෙගන අය වැය 
හිඟය පියවා ගැනීම ෙමෙතක් සිදු කරනු ලැබූ කමෙව්දය ෙව්. 
එෙහත් ෙමම ණය සීමාව ඉක්මවා ණය ගැනීමට සිදු වුවෙහොත් 
නැවත විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කර එම සීමාව ෙවනස් 
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්. රාජ  ණය ගැනීම පිළිබඳව 
ඉතිහාසය පුරාම අනුගමනය කරනු ලැබූ  සාමාන  කමෙව්දය 
ෙමයයි. ෙම් බව සනාථ කරමින් 2015 ජනරජෙය් මූල  පකාශ 
පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයාම දක්වා ඇති වාර්තාෙව් 2014 
වර්ෂෙය්දී ද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ණය සීමාව ෙම් අනුව ඉක්මවා ඇති 
බව ද සඳහන් කර තිෙබ්.  

පසු ගිය වසර පහ තුළ ණය ලබා ගත් ආකාරය දැක්ෙවන 
සංසන්දනාත්මක ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය ෙම් සමඟ  
සභාගත* කරනවා.  

මම ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නම්.  2005 සිට තමයි ෙම් කමය 
කියාත්මක කර තිෙබන්ෙන්. මම අවුරුදු පහක ෙතොරතුරු 
සංසන්දනය කළා. ගරු මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි  මා ෙම් 
ෙතොරතුරු  ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන්  2005 සිට අද 
දක්වා කියාත්මක කර තිෙබන  සම්පදායය ෙමය බව 
ෙපන්වන්නයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවුරුදු කීයක්ද? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2005දී පටන් ගත්ෙත්. 2011, 2012, 2013 සහ 2014.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අනුමත කර ගත්ත එෙක්? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශුද්ධ අගය පාවිච්චි කරනවා. ඒකට එකතු කරනවා ෙද්ශීය 

වශෙයන් සහ පිට රටින් ගත්ත ණය. එතෙකොට සම්පූර්ණ ණය 

වශෙයන්  සලකනවා. ෙමතැන රුපියල් බිලියන 1100ක් අනුමත 
කර තිෙබනවා. 997ක් තමයි අපි පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්. 
විගණකාධිපතිතුමා අලුත් system එකක්, කිසිෙසේත්ම  මීට ෙපර 
කවදාවත් සිදු ෙනොවුණ විධියකට තමයි ෙම් කරුණ පකාශ කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන මම තවදුරටත් ෙහළිදරවු කරන්නම්. 

ජනරජෙය් මූල  පකාශ 2015 වසෙර්දී පමණක් ෙනොව ඊට 
පථම ද සෑම වර්ෂයකම විගණනයට ලක් වී ඇති අතර, ඒ සියලුම 
කාලවලදී රජය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම් කමෙව්දයට 
අනුව භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මඟින් ණය ලබා ගැනීම 
සලකා ඇත්ෙත් ශුද්ධ අගය මතය. එෙහත් ෙම් පිළිබඳව අතීතෙය් 
කිසිදු අවස්ථාවක ෙමම කමෙව්දය නිවැරදි ෙනොවන බව 
විගණකාධිපතිවරයාද දක්වා ෙනොමැත. එෙසේම අන්තර් ජාතික 
මූල  ආයතන විසින් ද ෙමම කමෙව්දය වැරදි බවට කිසිදු 
සඳහනක් ෙම් වන ෙතක් සිදු කර ෙනොමැත.  

අනුමත ණය සීමාව ඇතුළත අය වැය හිඟය පියවා ගැනීම 
සඳහා ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ණය ගැනීම සිදු කරනු ලැෙබ්. රාජ  
ආදායම් ලැබීෙම් කාලානුරූප සව්භාවය අනුව රාජ  වියදම් දැරීම 
සඳහා අවශ  වන මුදල් ෙකටිකාලීන ණය මඟින් පියවා ගැනීමට 
කටයුතු ෙකෙර්. ෙමහිදී ෙබොෙහෝ විට අනුගමනය කරනු ලබන 
කමෙව්දය වන්ෙන් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීම මඟින් 
ෙකටිකාලීන ණය ලබා ගැනීමයි. ඉතිහාසය පුරාම ෙකටිකාලීන 
ණය උපකරණයක් ෙලස භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කර ණය 
ලබා ගැනීම සිදු කරන අතර, එහිදී නිකුත් කරනු ලබන 
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ශුද්ධ මුදල් පවාහය පමණක් සැලකිල්ලට 
ෙගන ඇත. ඒ අනුව, භාණ්ඩාගාර බිල්පත් මඟින් ණය ලබා 
ගැනීෙම් වටිනාකම ෙලස එම අගය ගිණුම් මඟින් වාර්තා කර ඇත.  

ජාත න්තර මූල  අරමුදල හා ෙලෝක බැංකුව වැනි ආයතන 
විසින් පිළිගත් කමෙව්දයයි අපි අනුගමනය කරන්ෙන්.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් මතය සැලකිල්ලට ෙගන යම් 
ෙහයකින් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීෙම්දී එහි දළ අගය 
සැලකිල්ලට ගනු ලබන්ෙන් නම්, ණය ගැනීෙම් සීමාව ඉතා ඉහළ 
සීමාවක තැබිය යුතු අතර, ඒ අනුව ආදායම් සහ වියදම් අතර 
පරතරය කිසිදු අවස්ථාවක සැලකිල්ලට ගැනීමට ෙනොහැකි වනු 
ඇත. එෙසේම විගණකාධිපතිවරයා ෙයෝජනා කරන කමෙව්දය 
අනුගමනය කළෙහොත් මූල  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අසාමාන  ෙලස 
ෙපොලී අනුපාතය ඉහළ ෙගොස් රජයට අවාසිදායක තත්ත්වයක් 
ඇතිවන අතර, මූල  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේද අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් 
ෙගොඩනැ ෙඟනු ඇත. එෙසේම ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙපොලී අනුපාත 
අඩුවන අවස්ථාවලදී තිෙබන ණය පියවා අඩු ෙපොලී අනුපාත මත 
නැවත ණය ලබාගැනීමට රජයට ඇති වාසියද අහිමිවනු ඇත.  

විසර්ජන පනත මඟින් ආණ්ඩුවට ලබාගත හැකි උපරිම ණය 
සීමාව තීරණය කිරීම විද ානුකූල පදනමකින් සිදුකරන අතර, 
එමඟින් වර්ෂයකදී රජය ලබාගත යුතු උපරිම ණය පමාණය සීමා 
කිරීම සහ ණය ෙතොගය -debt stock- පාලනය කිරීම සිදු කරනු 
ලබයි.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් සඳහන් වන විදුලි සං ෙද්ශ 
නියාමන ෙකොමිසම භාණ්ඩාගාරෙය් අධීක්ෂණෙයන් ෙතොරව 
සිදුවන බැවින්, එම ආයතනයට භාණ්ඩාගාර නිෙයෝජිතයකු 
පත්කර ආදායම් ෙතොරතුරු භාණ්ඩාගාරෙය් අධීක්ෂණයට යටත් 
කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්.  

කල් බදු පදනම මත ලබාගත් යතුරු පැදි ගිණුම්ගත කිරීම 
2015 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළද, විශාල යතුරු පැදි පමාණයක් 
ගිණුම්ගත කිරීමට සිදුවන බැවින් ඒ සඳහා සාධාරණ කාලයක් 

1251 1252 

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා] 

———————————- 
* පකාශය අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of statement. 
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ලබාදීමට අවශ  ෙව්. ෙකෙසේ වුවද, එම කාර්යය 2016 වර්ෂය තුළ 
අවසන් කිරීමට නියමිතය.  

එෙසේම රජෙය් ආයතන සම්බන්ධව ගිණුම් තැබීෙම් කමෙව්දය 
ෙලස "මුදල් පදනම" දැනට අනුගමනය කරන අතර, එහි අඩු පාඩු 
මඟහරවා ගැනීම සඳහා "උපචිත පදනමින්" ගිණුම් තැබීමට අවශ  
මූලික කටයුතු දැනටමත් ආරම්භ කර ඇත.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළ අධ ාපනයට සහ ෙසෞඛ යට ෙමවැනි කටයුත්තක් කෙළේ ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී ෙමය කළ යුතු නිසායි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙලොකු ශබ්දයක් කරලා ෙපන්නුවා, 
විශ්වකර්මයක් කරන්න හදනවාය කියලා. දැන් විගණකාධිපති 
අෙපන් අහනවා, ඇයි ෙම්ක කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියලා. කරන්න 
පටන් ෙගන තිෙබන බවක් තමයි ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා 
වග කීමකින් කියනවා, නූතන ෙලෝකෙය් තිෙබන ගිණුම් අනුව 
තමයි අපි කටයුතු කරෙගන යන්ෙන් කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
විගණකාධිපතිවරයා කිසිම ෙහේතුවක් නැතුව ෙම්වා පසිද්ධ 
කරන්ෙන් ඇයි කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.  

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් "ගිං නිල්වලා ව ාපෘතිය" 
සඳහා මුදල් නිදහස් කිරීම පිළිබඳව සඳහන් ෙකොට තිබුණද, ෙමම 
මුදල් නිදහස් කිරීම සිදුකර ඇත්ෙත් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 07වන 
දායි.  

මා ෙම් ගරු සභාවට කියන්න අවශ යි, ෙම් ෙද් පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙවන් සිදු වූ ෙදයක්  කියලා. ජනාධිපතිවරණය තිබුෙණ් 
2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වන දායි. 2015  ජනවාරි මාසෙය් 7 වන 
දා  මිලියන 3100ක  ණයකරයක්  මඟින්  මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් හරහා එදාම - ඒ නිකුත් කරපු දවෙසේම - 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Dinesh Gunawardena. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට 

යම් කිසි කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
විගණකාධිපතිවරයා විෙව්චනය කරනවා නම් විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් 
ෙගෙනන්න  ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] Wait. I am making a 
submission. You cannot criticize the Auditor-General in this 
manner. You can give a reply to what the Hon. Anura 
Dissanayake asked. But, if you are going to criticize the 
Auditor-General who acts under the Constitution, it is very 
clear that you have to move a Resolution. -[Interruption.] No, 
you just started criticizing what he has done, which is wrong. 
I am making here a submission because the Auditor-General 
guides Parliament. We cannot just criticize him in the way 
we want. That is not done; it had never been done.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Hon. Deputy Chairman of Committees, Auditor-

General's Reports are tabled in Parliament. It is for us to 

decide what we do with the Reports. Auditor-General’s 
conduct cannot be criticized in Parliament without 
bringing in a Substantive Motion. But the Reports of the 
Auditor-General can be commented on in Parliament as 
long as his personal conduct is not involved.  It is going 
to be very difficult for Hon. Members whether from the 
Opposition or from the Government, to take up some 
issue or to explain some issue if you say that the Reports 
put forward by the Auditor-General cannot be questioned.  

I think the Hon. Chief Opposition Whip raised a very 
important issue and I asked the Hon. Minister to reply to 
it. But, there is a difference between commenting 
critically or otherwise on the Statements and the Reports 
issued by the Auditor-General and commenting on his 
conduct. Certainly, no one wants to comment on his 
conduct.  I think the Hon. Minister is replying to this and 
as far as the Auditor-General's Report is concerned, very 
much like the Attorney-General's, the opinions are 
expressed and finally, the House has to decide, because 
public finance is under the control of the House.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මම කිව්ෙව්  විගණකාධිපතිවරයා ගැන ෙනොෙවයි ෙන්.  මම 

කිව්ෙව්  2015 ජනවාරි මාසෙය් 7 වන දා මහින්ද රාජපක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව්  අන්තිම පැය 24 තුළ මිලියන 3000ක ණයකරයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම ගැනයි.   වාරිමාර්ග  අමාත ාංශයට වහාම  මිලියන 
3000ක් එවපු  එක හරිද?  ඒක ගැන තමයි පශ්න කර තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්කට උත්තර දුන්ෙන් නැත්ෙත්  අපට -ෙම් රජයට- ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී පශ්නයක් ඇති වන නිසායි.  ෙම්වා තමයි අපි  FCID  
එකට භාර දී තිෙබන්ෙන්.  ෙමවැනි ෙදයක් පිළිබඳව  කියනෙකොට 
විගණකාධිපති ගැන මතක් කරන්ෙන්  නැතිවද  කථා කරන්න 
අවශ  ෙවන්ෙන්?  ෙමෙතක් දුර  කථා කරපු ඒවා පශ්නයක් නැතිව 
අහෙගන සිටියා.  ජනවාරි 7 වන දා කළ ෙද් ගැන කිව්වාම තමයි  
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඔච්චර කුලප්පු වුෙණ්.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්,  ෙම් වාෙග් කූට 
කියාවන්ට ලක් කරපු දූෂිත ආර්ථිකයක් තමයි අපට භාර දුන්ෙන් 
කියන එකයි. [බාධා කිරීම්] ඔව්, ඒ අය වැය තමයි. මහින්ද 
රාජපක්ෂෙග් අයවැය. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් අයවැය  ගැන තමයි  
අපට කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපට 
කියන්නට පුළුවන් වන්ෙන්  ෙමපමණයි.  

ජනරජෙය් මූල  පකාශන පිළිබඳව ෙමෙතක් අනුගමනය 
ෙනොකළ කියා මාර්ගයක් විගණකාධිපතිවරයාෙග් මතය ෙලස  
පකාශ කිරීම තුළින් අන්තර්ජාතික මුල  ෙවළඳ  ෙපොෙළහි   
ජාත න්තර ණය ෙශේණිගත  කිරීමද - credit rating - ශී ලංකාෙව්  
ස්ථානය පහත යාමට ෙහේතුවනු ඇත. මූල  පකාශනයන්  වැඩි 
දියුණු  කිරිම සඳහා අන්තර්ජාතිකව පිළිගත් කමෙව්දයන් ෙයොදා 
ගැනීම  පිණිස  විගණකාධිපතිවරයාෙග්  සහාය ලැබිය යුතු අතර,  
ෙම් පිළිබඳව විගණකාධිපතිවරයා සමග ඉදිරිෙය්දී සාකච්ඡා 
කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මමත් වරලත් 
ගණකාධිකාරීවරෙයක්.  ෙම් සම්බන්ධෙයන්  ෙකොෙහොමද කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ කියලා මම දන්නවා. ෙමවැනි ෙද්වල් 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ යුතු සාමාන  කමෙව්දයක්  
තිෙබනවා. 

ෙකෙසේ වුවද, අවසාන වශෙයන් මට කීමට ඇත්ෙත්  
සම්පදායට පටහැනි ෙමන්ම කිසිදු  විද ානුකූල පදනමක් ෙනොමැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමවැනි පකාශ තුළින් රාජ  මූල  කළමනාකරණය ෙකෙරහි 
වැරැදි තත්ත්වයක් සමාජගත කිරීම කිසිෙසේත් සුදුසු ෙනොවන බවයි. 
ෙමවැනි කියා  මගින් මූල  විනය ආරක්ෂා  කිරිම දුෂ්කර කර්යක්  
වන අතර,  ඉතා අසීරු කාර්යක  නිරත  ෙවමින් මූල   පාලනෙය් 
වගකීම හසුරුවන මුදල් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්  අෛධර්යයට 
පත්වීමට  ෙමවැනි පකාශ ෙහේතු වන බැවින්  ෙම් පිළිබඳව මෙග් 
බලවත් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීම මම අගය කරනවා. 
නමුත්  සාමාන ෙයන් ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියනවා,    continuous 
audit  එකක් කියලා. ඒ කියන්ෙන් විගණකාධිපතිෙග්  internal 
audit එකක් තිෙබනවා, අෙප් අමාත ාංශෙය්. ෙම් අංශය  දවස්  
365ම කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්  මීට ෙපර දැනුවත් 
කර  තිබුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි? අන්තිම පැෙය්දී ෙම්වා කර 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන  පශ්නය අපි අහලා තිෙබනවා.  අපට 
අවශ  වන්ෙන් ෙම් ගැන confrontation  එකක් ෙහෝ  පශ්නයක් 
ඇති කිරීම ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්වා පසිද්ධ කරලා ඉවරයි.  
විගණකාධිපතිවරෙයකුට - 

 
 

ගගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I am making a Ministerial Statement. This is not a 

normal statement made by someone. This is on the economic 
status of the country.  So, there should be a sense of 
consistency. ඒ කියන්ෙන්,  පකාශ කරන ආකරෙය් යම් විධියක 
ස්ථාවර භාවයක් තිෙබනවා. නිදහෙසේ  කියාත්මක වන ෙදයක්  එක 
පාරට ෙවනස් කිරීෙමන් ෙමොනවාද  ලබා ගන්න හදන්ෙන්? ඒ 

විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් තුළින් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් 
කාලය තුළ විගණකාධිපතිවරු කීෙදෙනක් හිටියාද? 2005 වර්ෂෙය් 
සිට Mr. P.A. Premathilaka හිටියා; Mr. S.M. Sabry සිටියා; Mr. 
S.C. Mayadunne සිටියා; Mr. S. Swarnajothi සිටියා. Mr. 
H.A.S. Samaraweera සිටියා. Mr. Chula Wickramaratne, 
Acting Auditor-General ෙලස  සිටියා. ෙම් විගණකාධිපතිවරයා 
කියන්ෙන් මීට ෙපර සිටි හැමෙකනාම වැරැදියි කියායි. ෙමොකද, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන් එක්ෙකෙනක් 
විතරක් ෙපෞද්ගලික රඟපෑමක් කරන තැනක් ෙනොෙවයි ෙන්.  එහි 
සිටි විගණකාධිපතිවරු සියලු ෙදනාම ෙමෙතක් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් වැරැදි, අසත  පකාශ කර තිෙබනවා කියන එක 
තමයි  කියන්ෙන්. දැනට සිටින විගණකාධිපතිවරයා ෙද්ශීය 
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කළා. එතුමා Sri Lanka 
Accounting Standards අනුව කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ 
පළපුරුද්ද අනුව තමයි එතුමා එතැනට ගිහින් තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මට 
කියන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙමපමණයි. ෙමවැනි ෙදයක් කර 
තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන අප එතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා 
කළා. ෙකොෙහොමද ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්න අවශ  වන්ෙන් 
කියන එක ගැන මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් උපෙදස් ඉල්ලුවා.  
සැබෑ තත්ත්වය තමයි පකාශ කර තිෙබන්ෙන්. මා සියලු 
ෙදනාෙගන්ම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
අපට  වගකීමක් තිෙබනවා.  ෙමෙහම පකාශ කරනවා නම්, අවුරුදු 
ගණනාවක් ෙනොතිබුණු ෙදයක  ෙම් වාෙග් ෙවනසක් ඇති ෙවනවා 
නම් ඒ ගැන දැනුවත් කිරීම අප සියලු ෙදනාම සතු කාර්ය භාරයක්. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, cash basis සහ උපචිත පදනම අනුව ෙම්ක 
තමයි අප කර ෙගන යන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්ෙද් එය සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙවනස් කරනවා කියන එක මම දැන්මම පකාශ කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ෙල්ඛනය : 
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 

පැවරී තිෙබන මූලික බලයක් පිළිබඳවයි පශ්නය  පැනනැඟිලා 
තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ෙගදර තිෙබන මුව හමට තඩි බානවා 
වාෙග්  විගණකාධිපතිතුමාට තඩි බෑවා කියලායි මට දැනුෙණ්. ෙම් 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් මුදල් අමාත ාංශෙයන්.   
එතෙකොට මුදල් ඇමතිතුමා තමයි ෙම් වාර්තාව ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කෙළේ. ඒ නිසා පුවත් පතක පළ වුණු 
කරුණක් ෙහෝ විගණකාධිපතිතුමා ෙවන ෙකොෙහේ ෙහෝ කියපු 
කරුණක්වත් ෙනොෙවයි අප ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. මුදල් 
ඇමතිතුමා විසින්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ලද 
වාර්තාවක්. ෙම්ෙකන් යම් අපකීර්තියකට පත් ෙවනවා නම්, ර ෙට් 
මූල  තත්ත්වය පිළිබඳව ජාත න්තර වශෙයන් අපැහැදිලි චිතයක් 
ඇ ෙඳනවා නම් ඒෙක් වගකීම තිෙබන්ෙන් එම වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කළ මුදල් ඇමතිතුමාටයි. [බාධා 
කිරීමක්]  මා කියන්නම්. ඔබතුමා පසුව කියන්න.  

ගරු ඇමතිතුමනි, විගණකාධිපතිතුමා විසින් ඔබතුමාෙග් 
අමාත ාංශයට එවන ලද තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා 
පදනම තමයි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව මුදණය 
කිරීමට ෙපර  ඔබතුමා කියපු ඔය කථාව  විගණකාධිපතිතුමා 
කැඳවා විමසීමට ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. එෙහම 
ෙනොකර, ඇයි ඒක වාර්තාවට ඇතුළු කෙළේ?   

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අප විමසන්න ඕනෑ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊට පසුව ඔබතුමන්ලාෙග් පැහැදිලි කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මුදල් ඇමතිතුමා විසින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරලා, ඒ වාර්තාෙව් ඇති විගණකාධිපතිතුමාෙග් පකාශයක් උපුටා 
දක්වමින් විගණකාධිපතිතුමාට තඩි බාන එෙකන් වැඩක් නැහැ. 
එෙහම කියනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවටම -හරි නම් මුදල් 
ඇමතිතුමාට- තඩි බාන්න ඕනෑ, ෙමවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පිළිබඳව.  

මම ෙම් කියන්ෙන් ෙවන ෙමොකුත් ෙනොෙවයි. හරියට අපි 
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතා 
පැහැදිලිවම ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල  බලය පිළිබඳ පශ්නයක්.  
පාර්ලිෙම්න්තුව අනුමත කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 
1,780යි. නමුත් බිලියන 3,349ක් දක්වා - ඒ කියන්ෙන් 
ෙදගුණයකට ආසන්න සියයට 80ක් වාෙග් පමාණයක්- පමාණයක් 
අරෙගන තිෙබනවා කියලා වාර්තාවක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ 
පිළිබඳව විගණකාධිපතිතුමාෙග්  කමෙව්දය ගැන නැවත පැහැදිලි 
කරනවාට වඩා, ඒ මුදල ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන  
අමාත තුමා පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපට තිෙබන පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි.  රුපියල් බිලියන 1,780ක් අනුමත කර 
තිබියදී, - ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 1,780ක සීමාවක් තිබියදී-  
රුපියල් බිලියන 3,349ක්  ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි 
අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒක ගැන තමයි විගණකාධිපතිතුමා 
පශ්නය මතු කරලා තිබුෙණ්. ඔබතුමා විගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය 
පිළිබඳව ෙන් පැහැදිලි කෙළේ. ෙමෙතක් අනුගමනය කරපු 

කමෙව්දය ෙනොෙවයි, ඊට පිටස්තර කමෙව්දයක් නිසා තමයි ෙම්ක 
මතු කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක තමයි ඔබතුමාෙග් තර්කය. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක වැරැදියි. මම කිව්ෙව්, සාමාන ෙයන් අපි ලබා ගන්නා 

සම්පූර්ණ ණය පමාණෙයන් ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණය අඩු 
කරනවා කියලායි. ඒ අඩු කළාම එන ශුද්ධ ණය පමාණය තමයි  
ෙද්ශීය ණයවලටත්, විෙද්ශ ණයවලටත් එකතු කරන්ෙන්. ඒක 
තමයි සම්පූර්ණ ගත්තු ණය පමාණය ෙලස අපි සඳහන් කරන්ෙන්. 
හැබැයි විගණකාධිපතිවරයා කියන්ෙන්, අර ෙගවපු ණය අඩු 
කරන්න එපාය කියලායි. නිදහස ලැබුණු දවෙසේ ඉඳන් කරපු 
ෙදයක්, ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කළ ෙම් වාර්තාව තුළින් විතරයි 
අපි දැනගත්ෙත්.  ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මෙග් 
ෙල්කම් Dr. R.H.S. Samaratunga, Mr. S.R. Attygalle,  DST, 
Department of State Accounts එෙක් ඉන්න Mrs. D.M. Anula 
Harasgama, අෙප් ඉන්න අධ ක්ෂ ජනරාල් ඒ.ආර්. ෙද්ශපිය 
මැතිතුමා ෙම් සියලු ෙදනාම විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මුදල් අමාත ාංශෙය් Internal 
Planning Division එකත් එක්ක කථා කරලා ඒ ෙගොල්ලන් 
 ෙතොරතුරු පිළිබඳව දැනුවත් කරලා තිබුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාමාන ෙයන් ඒ ගිණුම් ෙදන්න තිෙබන 
පුද්ගලයාෙග් පශ්නයත් එතැන ලියනවා. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙදයක් කරලා නැහැ.  ඔබතුමා නැවත 
නැවත අහනවා, රුපියල් බිලියන තුන්දහස් ගණනක් ගැන. ෙද්ශීය 
හා විෙද්ශීය ණය එකතු කරලා ශුද්ධ වටිනාකම කියන එක තමයි 
ෙමෙතක් කල් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් කාරණය අපට 
නැවත නැවත කියන්න අවශ තාවක් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා අවසාන වශෙයන් 

ෙම් කාරණය කියන්ෙන්. දැන් එෙහම නම් විගණකාධිපතිතුමාත්, 
මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්වරයාත්, අදාළ අෙනකුත් 
නිලධාරිනුත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් කමිටුවට කැඳවන්න. අෙප් 
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා සභාපති විධියට ඉන්න Public Finance 
Committeeයට ඒ ෙගොල්ලන් කැඳවන්න. ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි 
විස්තරයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට  ඕනෑ.  ඒ ෙගොල්ලන් මුදල් කමිටුවට 
කැඳවා,  ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන එහි 
වාර්තාව පසුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා වැදගත් පශ්නයකුයි ඊෙය් මතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම මුදල් 
ඇමතිතුමා අද ඒකට පිළිතුරක් දුන්නා. ඒකට පිළිතුරු ෙදන ෙකොට 
ඒ වාර්තාවට එකඟ ෙවනවාද, විෙව්චනය කරනවාද කියන එක 
සම්බන්ධව එතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා.  ෙම් සම්පදායට අෙප් 
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් -නීතිය යටෙත්- අපට පුළුවන් වන්ෙන් 
අමාත ාංශය, නැත්නම් සංස්ථාව, නැත්නම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
වාර්තාවයි, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවයි ඉදිරිපත් කරන්න 
පමණයි. ඒෙකන් පස්ෙසේ නැවත අෙප් වාර්තා දමන්න බැහැ. ෙම් 
ගැන පැහැදිලි කරන්න තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව විතරයි.  

මමත් ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බැලුවා. ෙමතැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් අවුරුද්ෙද් අෙපේල් මාසය අවසන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙවනකල්, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත ාංශෙය් ගිණුම්වලට 
අමතරව ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් නිෙයෝජිතයන් මුණ ගැහිලා 
ෙම් ඔක්ෙකෝම ගැන සාකච්ඡා කළා. අවසානෙය් අපට මුදල් ලබලා 
ෙදන්ෙන්, ආධාර ලබලා ෙදන්ෙන්, ෙම් සියල්ලම සලකා 
බැලීෙමන් පසුවයි. ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල්  ෙවනම නිෙයෝජිත 
කණ්ඩායමක් ලංකාවට ඇවිල්ලා ආපහු ෙම් ෙද්වල් බැලුවා. ඒ 
ෙවලාෙව් ණය ෙතොගය කුමක්ද කියලා ෙහොයන්න කිව්වා.  ෙම් 
සියල්ලම බලා ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් වාර්තාව දීලා 
තිෙබනවා.  

මම ඒ වාර්තාව නැවත ඊෙය්ත් බැලුවා. ඒක ඕනෑම ෙවබ් 
අඩවියක තිෙබනවා. මම පසු ගිය සතිෙය් සම්පූර්ණෙයන් ඒ ලිපි 
ටික කිෙයව්වා. ඒ වාර්තාවයි, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවයි 
අතර පරස්පර විෙරෝධතාවක් තිෙබනවා. මීට කලින් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙපන්වූ කාරණයක් තමයි රුපියල් මිලියන 
1,300ක ණයක් ලබා ගැනීම. අපි ඒ ටික ෙපන්වලා ෙමයට 
ඇතුළත් කරලායි වැඩ කටයුතු කෙළේ. ඊටත් අමතරව දැන් 
කියනවා නම්, ''අපි ණය අරෙගන තිෙබන පමාණය තවත් රුපියල් 
මිලියන 1,500ක් වැඩි වුණා'' කියලා, ඒක අපට ෙපෙනන්න ඕනෑ, 
ෙකොතනින්ද ඒ මුදල් ගත්ෙත් කියලා. එෙහම මුදල් ලබා ගත්තා 
නම් ෙම් රෙට් බැංකු කමෙය් මුදල් අඩු ෙවන්න ඕනෑ. අපි 
විෙද්ශෙයන් ගත්ත මුදල් ඔක්ෙකෝම තිෙබනවා. බැංකු කමෙයන් 
ගත්ත ඒවාත් තිෙබනවා. ෙම් ටික තමයි අපට බලන්න තිෙබන්ෙන්. 
මට ෙපෙනන විධියට ෙමතැන විශාල පරස්පර විෙරෝධිකමක් 
තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරය කිව්ව කාරණය තමයි ජාත න්තර 
මූල  අරමුදලත් කියන්ෙන්. විගණකාධිපති වාර්තාෙව් ෙකොෙහොමද 
ෙවනස් එකක් ආෙව්, ෙමොන පදනමක් උඩද කෙළේ කියන කාරණය 
බලන්න ඕනෑ. ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කියන විධියට කමෙව්දය 
ෙවනස් වුණා නම්, ඒක රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙහෝ 
බලන්න වුවමනායි. ෙම් වාර්තාව ගැන විශාල පශ්නයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම් ෙකොෙහන්ද ෙම් සල්ලි ගත්ෙත්? අපි 
ෙම් ණය මුදල අරගත්තා නම් අද ලංකාෙව් ෙමච්චර මුදලක් භාවිත 
ෙවන්න බැහැ. මීට වඩා අෙප් ෙපොලිය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම ආර්ථික කටයුතු ඇමතිවරයා හැටියට මමත්, 
විගණකාධිපතිවරයාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් ඒ කණ්ඩායම 
කැ ෙඳව්වා. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න මටත් යුතුකමක් තිෙබනවා. 
අන්තිම වගකීම තිෙබන්ෙන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට. 
එහිදී ෙම් ගැන ෙසොයා බලා පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ෙම් කමෙව්දය ගැන රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන්න කියන්නම්. ෙම් විධියට විගණකාධිපති වාර්තා 
අනුව ගිෙයොත්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න බැහැ.   

ෙකොෙහන්ද ෙම් මුදල් ආෙව්? ෙකොෙහන්ද ෙම්වා ෙහොයා 
ගත්ෙත්? ෙම් ගැන විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. තමන්ෙග් 
කමෙව්දය මාරු කළා නම්, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීමට 
යුතුකමක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ කමෙව්දය මාරු කරනෙකොට  
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්නාද නැද්ද?  එෙහම නම්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දීලායි කමෙව්දය මාරු කරන්න ඕනෑ. 
නැත්නම් ෙමොකක්ද සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය අපට 
දැන ගන්න ඕනෑ.  අද  ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් වාර්තා ටික 
මට ලැෙබනවා.  ෙමතැනදී  මුදල් අමාත ාංශය එක කාරණයක් 
කියනවා; විගණකාධිපති වාර්තාව තව එකක් කියනවා; 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් 
කරන ලද පකාශෙය් තව කාරණයක් කියනවා. ඒක අෙප් රටට 
ෙහොඳ නැහැ. ඒ වගකීම බලාෙගන තමයි අපි ඔක්ෙකෝම 
කියාකරන්න ඕනෑ. 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
A point of Order is being raised by the Hon. Bandula 

Gunawardane. 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රවි කරුණානායක 

මුදල් ඇමතිතුමාෙග් වාර්තාෙව් මෙග් නම සඳහන් වුණා. එදා ඒ 
අය වැය අවස්ථාෙව්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් නායක දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් කණ්ඩායමත්, ගරු 
සභානායකතුමා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් කණ්ඩායමත් 
කථානායකතුමා ඉදිරිපිටදී ෙපන්නුවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
සකස් කිරීෙම්දී පුනරාවර්තන වියදම් ෙලස වියදම් ෙනොවන 
මුදලක්, එනම්  බිලියන 121ක් - ෙකෝටි 12,100ක් - ෙවනස් 
ආකාරයකට ගිණුම් ගත කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ අවස්ථාෙව්දී 
මුදල් ඇමතිතුමාත්, මුදල් අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්තුරුත් 
අපට පකාශ කළා, අලුත් ගිණුම්කරණ කමෙව්දයකට තමයි ෙම්ක 
සකස් කරන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව ෙසෞඛ  අමාත ාංශයට සහ 
අධ ාපන අමාත ාංශයට  තිෙබන වත්කම් පවත්වාෙගන යාෙම් 
සහ නඩත්තු කිරීෙම් පිරිවැය ෙලස එය දක්වා තිෙබනවා කියලා 
පකාශ කළා. අපි කිව්වා ඒක වැරැදියි කියලා. ෙමොකද,   පාසල් 
11,000ක් තිෙබනවා. ෙම්වාෙය් වත්කම් සහ වගකීම් ෙකොපමණද 
කියලා  තක්ෙසේරු කෙළේ කවුද,   ඒ ගණන එතැනට ෙයදුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳ පශ්නයක් ඇසීෙම් අයිතිය 
විගණකාධිපතිතුමාට තිෙබනවා.   ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ණය පිළිබඳව ගරු අගාමාත තුමා සඳහන් කළා.  මහ 

බැංකු වාර්තාෙව් 119 වන පිටුෙව් තිෙබනවා, 2014දී විෙද්ශ 
ව වහාර මුදලින් ගත් ණය පමාණය 20.4යි; එය 222.4කට සියයට 
එක්දහස් දහයකින් වැඩිෙවලා තිෙබනවා කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. சிறப் ாிைமக் ேகள்விகள்,  the 

Hon. Piyal Nishantha De Silva. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, the Hon. Leader of the House. 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have other Business for the day. This has been 

referred to the Public Finance Committee. We cannot go 
on like this. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, - 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, the Hon. Minister of Finance. 

 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I do not want to take too much time.  As mentioned by 

the Hon. Leader of the House, there is no necessity to 
seek further clarification because it has already been 
referred to the Public Finance Committee. But, what was 
just mentioned had no relevance at all.  He just babbled 
certain numbers which have no relevance at all. 

Thank you. 
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Piyal Nishantha De Silva, you may start.  

 

වරපසාද:  දුරකථනෙයන් මරණීය තර්ජන 
එල්ල කිරීම 

சிறப் ாிைம : ெதாைலேபசி லம் மரண 
அச்சு த்தல் வி த்தைம 

PRIVILEGE: DEATH THREATS OVER TELEPHONE  
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මාෙග් වරපසාද කඩවීම 

පිළිබඳ පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට මා හට අවස්ථාව 
දීම ගැන මුලින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

2015 මහ මැතිවරණෙයන් එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස තරග කර කළුතර දිස්තික් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙලස මා කටයුතු කරමින් සිටී. 
2016.06.13 දින දහවල් 12.00ට පමණ,  මෙග් 071-4995995 
දරන ජංගම දුරකථන අංකයට 075-5697745 දරන ජංගම 
දුරකථනෙයන් ඇමතුමක් ලබා දුන් අෙයක් නිර්නාමිකව 
තර්ජනාත්මක ඇමතුමක් ලබා ෙදමින් මා හට, එනම් 2016.06.14 
දින දහවල් 12.00ට ෙපර රුපියල් ලක්ෂ 20ක් ලබා ෙදන ෙලසට 
දන්වා සිටින ලදී. ඇමතුම ලබා දුන් අය කවෙරක්ද කියා පකාශ 
ෙනොකළ අතර, පසුව ෙකටි පණිවිඩයක් මඟින් මුදල් තැන්පත් කළ 
යුතු ගිණුම් අංකය එම දුරකථන අංකෙයන්ම දැනුම් ෙදන ලදී. 
නැවත 12.33ට මෙග් ජංගම දුරකථන අංකයට කථාෙකොට ඉල්ලා 
ඇති මුදල ගිණුම් ගත ෙනොකළෙහොත් මා සහ මාෙග් දරුවන් 

තිෙදනා මරා දමන බවටත්, මිනී ෙපට්ටි 4ක් සූදානම් කරන 
ෙලසටත් තර්ජනය කරන ලදී. 

එදිනම දහවල් 12.43ටත්, 12.44ටත්, 12.45ටත් නැවත ඉහත 
සඳහන් කළ අංකෙයන්ම ඇමතුම් ලබා ගත්තත් එයට පතිචාර 
දැක්වූෙය් නැත. ඉහත තර්ජනය කිරීම නිසා මාෙග් දරුවන් ඇතුළු 
පවුෙල් සියලුෙදනා දැඩි ෙලස වික්ෂිප්තභාවයට පත්ව ඇත.  

ඉහත තර්ජනය කිරීම පිළිබඳව මා අලුත්ගම ෙපොලිස් ස්ථානයට 
පිළිෙවළින් පැමිණිලි 02ක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, කළුතර 
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරි ෙවත ලිඛිතව සහ වාචිකවත් පැමිණිලි 
සිදු කර ඇත. 

ගරු කථානායකතුමා ෙවතත් දුරකථනය මඟින් ෙම් 
සම්බන්ධව දැනුවත්  කෙළමි. තවද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා ෙපොලිස්පතිතුමාටද ෙම් පිළිබඳව 
දැනුම් දී ඇත. ෙම් වන විට දැනුවත් කළ යුතු සියලු අංශ ෙවත මා 
ලිඛිතවත්, වාචිකවත් දැනුම් දී ඇත.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සිද්ධියට අද වන විට 
දින 10ක් ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මාහට 
ෙමන්ම, මාෙග් පවුෙල් අයට, කුඩා දරුවන්ට ෙමෙලස තර්ජනය 
කිරීම නිසා දැඩි මානසික පීඩනයකට ලක් වීෙමන් කුඩා 
දරුවන්ෙග් අධ ාපන කටයුතු අඩාළ වීමකට භාජනය වී ඇත.  

රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන මාහට ෙමෙසේ තර්ජනය 
කර, කප්පම් ඉල්ලීමක් කිරීමට අපරාධකරුවන් පබල වන්ෙන් නම් 
රෙට් සාමාන  ජනතාවට කුමන පිළිසරණක්ද යන්න ගැටලුවකි.  

ෙමම තත්ත්වයට බලපෑ පධාන සාධකයක් ෙලස මා දකින්ෙන්, 
කළුතර දිස්තික්කය තුළ සිදු වන නීති විෙරෝධි ව ාපාර, සමාජ 
අකමිකතා හා දූෂණයන්ට එෙරහිව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හා දිස්තික් 
සංවර්ධන කමිටුව තුළ මහජන නිෙයෝජිතයකු ෙලස මා 
නිරන්තරෙයන් නඟන විෙරෝධතාවන් ෙහේතු පාදක වන බවයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඉහත තත්ත්වය පිළිබඳව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර අපරාධකාරී කප්පම්කරුවන්ට 
එෙරහිව නීතිමය කියා මාර්ගයක් ගැනීමට කඩිනම්ව කටයුතු 
කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් 
පජාතන්තවාදය ගැන ඉහළින්ම කථා කරන, පජාතන්තවාදෙය් මව් 
රෙටහි කම්කරු පක්ෂෙය් මන්තීතුමියක් මහ දවල් මහ පාෙර් මරා 
දැමූ තත්ත්වයක් තමයි වර්තමානෙය් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් 
තත්ත්වය සාමාන  තත්ත්වයක් හැටියට ගන්න ෙකොෙහත්ම බැහැ. 
අපි පැහැදිලිවම දන්නවා, වර්තමානය වන විට පාතාල නායකයන්, 
කප්පම්කරුවන් ඉතාම ෙව්ගෙයන් මතු ෙවනවා කියා. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු හැටියට මට ෙම් තත්ත්වය උදා වීම 
සම්බන්ධව මම කනගාටු වනවා. මා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් -  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධව 

කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා ෙදන්න. දින 10ක් ගත ෙවලාත් ෙම් 
පශ්නය විසඳා ෙදන්න බැරි වීම නිසා ඉතාම අසරණ තත්ත්වයට 
පත් ෙවලා සිටින අෙප් දරුවන් ගැන බලා ඔවුන්ෙග් අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙම් කටයුත්ත ඉටු කරන්න, ඒ පිළිබඳව කටයුතු 
කරන්න කියා තමයි මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  ඔබතුමා 

ෙපොලීසිෙයනුත් වාර්තාවක් අරෙගන ෙම් ගැන කියන්න.  මා එක 
ෙදයක් කියන්න කැමැතියි, ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්. ෙබ්රුවල 
අහිංසක මුස්ලිම් මිනිසුන් මැරූ කාලය දැන් අවසානයි. [බාධා 
කිරීම්] 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඒ මුස්ලිම් 

ජනතාවෙග් පශ්නය ගැන අපි පැහැදිලිව දන්නවා.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is not a point of Ordr.  
 

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
මුස්ලිම් ජනතාව මරන්න කටයුතු කරපු අය ඉන්ෙන් ඔය 

ආණ්ඩුෙව් වාඩි ෙවලායි. ගරු අගමැතිතුමාට "එෙහයි" කියාෙගන 
සිටින පිරිසක් ඉන්නවා.  ෙම් කාරණය විහිළුවකට ගන්න එපා. අපි 
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් සම්බන්ධව කඩිනම් පියවරක් ගන්න ඕනෑ 
කියා. එෙහම නැති වුෙණොත් අපි ඉතාම දැඩි කියා මාර්ගවලට 
යනවා. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. -  [Interruption.] I want 

to raise a matter of privilege. 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You have not given notice. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
I gave notice yesterday.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We have not received. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Ask from the Chair. That is not your business. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order?  

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්ක අද ෙමතුමාට ෙවන්න පුළුවන්, ෙහට තව ෙකෙනකුට 

ෙවන්න පුළුවන්. ෙම්ක හිනා ෙවන්න කාරණාවක් ෙනොෙවයි . 
[බාධා කිරීම්] 

Hon. Deputy Chairman of Committees, Hon. Piyal 
Nishantha De Silva raised a very important matter.  He 
said that his life is under threat and that he had made 
complaints to the police and no action is being taken. I 
request you as well as the Hon. Prime Minister and the 
Leader of the Opposition not to take this lightly. This 
affects all Hon. Members of Parliament. This is not a 
matter between what happened in Beruwala and the 
Muslims. This is regarding the life of the Hon. Member.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඒ පශ්නය අපි වරපසාද කමිටුවට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. 

[බාධා කිරීම්] We have referred it to the Committee on 
Privileges.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙකොෙලොප්පමට භාර 

ගන්නවා නම් අපිට තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ වාඩි ෙවලා වැඩ 
කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිෙම්න්තුව CID වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම් 

CID වැඩ.  [බාධා කිරීම්] ෙම් CID වැඩ. [බාධා කිරීම්] CID වැඩ 
කරන්නට බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුවට. [බාධා කිරීම්] CID වැඩ.  
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Members, please sit down.  

 
ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Member, what is your point of Order?  
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ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா) 
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අගමැතිතුමා ෙම් 

කාරණය විහිළුවකට ගත්ත නිසා මට සැකයක් තිෙබනවා ෙම්ක 
ආණ්ඩුෙව් වැඩක්ද කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ආණ්ඩුෙව්ම 
වැඩක්ද කියලා මට සැකයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අෙප් 
දරුවන්- 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
I will inform the Hon. Speaker to take necessary 

action.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Prime Minister. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
Firstly, Sir, it is to you, to the Chair, the Hon Member 

raised the matter of Privilege about a threat to his life. 
Therefore, I request you to call up the IGP and ask him 
what has happened; what further action has to be taken 
and take whatever steps you think is necessary.  Since it 
was brought to your notice, I think, the IGP must come 
and tell you. I will tell the Hon. Minister also to ask the 
IGP to come and meet you. Then, if additional measures 
are necessary for the security of the Member, we can 
provide that. That is all we can do, since the matter is 
addressed to you.  

Secondly, Hon. Deputy Chairman of Committees, in 
addition to the threat to his life, he made a reference to 
what is purported to be the law and order situation in 
Beruwala. I said that it has improved. That is all.  

 

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட லங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය 
(පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව  ඉටු 

කිරීම) පනත් ෙකටුම්පත 
காணாமற்ேபான ஆட்கள் பற்றிய அ வலகம் 

(தாபித்த ம், நி வகித்த ம், பணிகைள 
நிைறேவற் த ம்) சட்ட லம் 

OFFICE ON MISSING PERSONS (ESTABLISHMENT, 
ADMINISTRATION AND DISCHARGE OF FUNCTIONS) BILL 

 

"අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලයක් පිහිටුවීම සඳහා ද; 
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් ෙසවීම සහ ඔවුන් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා 

ද; අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන්ෙග් ඥාතීන්ට සහාය වීම සඳහා ද; අතුරුදහන් 
වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ දත්ත සමුදායක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ද; ඉහත කී 
කාර්යාලයට පවරනු ලබන බලතල හා කර්තව වලට අදාළ කාර්යපටිපාටි 
සහ මාර්ෙගෝපෙද්ශ සකස් කිරීම සඳහා ද; ෙම් පනෙත් විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධ නැතෙහොත් ඊට ආනුෂංගික සියලු කරුණු 
සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනත් ෙකටුම්පතකි." 

 
පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා 

ආර්ථික කටයුතු අමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විසිනි. 
2016 ජුලි මස 05වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, 

එය මුදණය කළ යුතුයයි ද, අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතු යයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார 

அ வல்கள் அைமச்ச மான மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க 
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட . 

2016 ைல 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற 
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் உாிய 

ைறகள் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு ஆற் ப்ப த்தப்பட 
ேவண் ெமன ம்  கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
Presented by the Hon. Ranil Wickremesinghe, Prime Minister and 

Minister of National Policies and Economic Affairs;  
to be read a Second time upon Tuesday, 5th July, 2016 and to be 

printed and to be referred to the relevant Sectoral Oversight Committee. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
இச்சட்ட லம் ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கு 

ஆற் ப்ப த்தப்ப ம். 

 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
ජනමතවිචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්දයකදී මාධ  

විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන  
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[අ.භා. 2.54] 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව 

මම ඉදිරිපත් කරනවා.  

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
104ආ (5)(අ) ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන පකාරව මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් 2016 ෙපබරවාරි 25 දිනැති අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2016.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 
ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

හා මුදිත ජනමාධ  විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/
ෙමෙහයුම් පතිපත්ති අනුමත කළ යුතු ය. 

   

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් සංෙශෝධිත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 
104ආ (5)අ අනුව වස්ථාව යටෙත් සියලු මාධ වලට උපමාන 
නිකුත් කිරීෙම් බලය මැතිවරණ ෙකොමිසමට තිෙබනවා. ඒ අනුවයි 
ෙමම ව වස්ථා සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 
පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙය්දී රජෙය් මාධ  හැසිරීම ගැන මානව 
හිමිකම් ෙකොමිසෙම් කිහිප ෙදෙනක්  ඉදිරිපත් ෙවලා පැමිණිලි 
කළා. ඊට පසුව මානව හිමිකම් ෙකොමිසම අදාළ පාර්ශ්ව සියල්ල 
කැඳවා ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා. ඊට පසුව 2015 ජූලි 27වන දින ඒ 
අයෙග් සියලුම අදහස්  ලබා ගන්න කියලා දැනුම් දුන්නා. 2015 
ෙනොවැම්බර් 13ෙවනි දා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීෙමන් 
පසු මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණය අනුව 
එම උපමාන "සංෙශෝධන සහිතව" නැවත ගැසට් නිෙව්දනයක් 
නිකුත් කිරීෙම් අවශ තාව පකාශ කළා. ඒ අනුව, එම ගැසට් 
නිෙව්දනය මීට මාස 3කට ෙපර ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කළා. දැන් ඒ 
සඳහා ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ඉල්ලනවා. ෙමය වැදගත් 
කාරණයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට පමණක් 
ෙනොෙවයි, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා කියන්ෙන්, ෙමය 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් මැතිවරණය පිළිබඳ ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන ගැසට් පතිකාවක්ය කියලා. ඒ සඳහා ෙමම ගරු 
සභාෙව් ෙදපැත්ෙත්ම සිටින ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් අනුමැතියයි 
අපි ඉල්ලන්ෙන්. අපි ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරනවා.  ෙම් රෙට් 
පැවැති මැතිවරණවලදී රාජ  මාධ  ඒ සඳහා භාවිත කරපු හැටි අපි 
දැකලා තිෙබනවා.  හැම පක්ෂයක් එක්කම ෙම් ගැන සාකච්ඡා 
කරලා එකඟත්වයකට එන්න අද අපට අවස්ථාව ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ එකඟත්වය ලබා ගන්න තමයි ෙම් ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන එක පශ්නයයි ති ෙබන්ෙන්. 
ෙම් සියල්ල මා ර්ෙගෝපෙද්ශ විතරයි. මෙග් අදහස අනුව නම්, එය 
මදියි. අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්දී යම් කිසි කමෙව්දයක් 
ඇති කරමු.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙක්වල කමය ඡන්ද කමයක් හැටියට ඉදිරිපත් 
කරනවා නම්, මැතිවරණවලට ෙමතරම් වියදම් කරන්න 
වුවමනාවක් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව් ඕනෑ ෙකෙනකුට ඕනෑ තරම් 
මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන්. අද අපි දකිනවා ෙඩොනල්ඩ් ටම්ප්ට 
මුදල් නැති ෙවලා, හිලරි ක්ලින්ටන්ට මුදල් වැඩි ෙවලා තිෙබන 
බව. අෙනක් පැත්ෙතන් යුෙරෝපා රටවල් ෙදස බැලුවාම, බිතාන ය 
ෙවන්න පුළුවන්, යුෙරෝපා අර්ධද්වීපය ෙවන්න පුළුවන් ඒ 
අෙප්ක්ෂකයන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මාධ  දැන්වීම් සීමා කරලා 
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් තහනම් කරලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම, මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කර අලුත් 
මැතිවරණ කමයක් ෙගන එන අවස්ථාෙව්දී, ෙක්වල ඡන්ද කමය 
හා සමානුපාතික ඡන්ද කමය තිෙබන අවස්ථාෙව්දී මා නම් 
හිතන්ෙන්, ෙම්වා තහනම් කරන්නට අවශ  නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
බලය පැවැරීෙම් වගන්තියක් අපි අලුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි ෙක්වල ඡන්ද කමයකට 
යනවා නම්, අපි  ආසනෙයන් ආසනයට යනවා නම්, ඒ ආසනය 
තුළට අපි ගිහිල්ලා ඡන්දය ඉල්ලනවා නම් ඒ සඳහා මාධ  භාවිත 
කරන්න වුවමනා නැහැ. සම්පූර්ණ මැතිවරණ පතිඵලය  
විෙශේෂෙයන්ම සමානුපාතික ඡන්ද කමය අනුව පදනම් කර 

ගන්නවා නම්,  මහා මැතිවරණයක දී මාධ  දැන්වීම් සඳහා ඒ ඒ 
පක්ෂ වියදම් කරන මුදල් පමාණය සීමා කරනවාද නැද්ද කියන 
එක තීරණය කිරීෙම් ඒ බලතලත් අපට වුවමනායි.  

අෙනක් කාරණය තමයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් හිටියත් මැතිවරණයකට යන වියදම ෙකොපමණද කියලා 
අපි දන්නවා කියන එක. මැතිවරණයකදී දිස්තික්ක වෙට්ම යනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, දැන්වීම් දමන්නත් තිෙබනවා. දැන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. මැතිවරණයක් එන කාලෙය්දී විෙශේෂෙයන් 
දැන්වීම්වල මිල වැඩි ෙවනවා. ෙදගුණයක්, තුන්ගුණයක්, 
හතරගුණයක් ෙවනවා. අන්න ඒ කාරණය විෙශේෂෙයන්ම පාලනය 
කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]  

විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට ෙම් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නම් 
ෙම් වැදගත් අවස්ථාෙව්දී  වාඩි ෙවලා ඉඳලා මා කථා කළායින් 
පස්ෙසේ තමන්ෙග් අවස්ථාව අරෙගන කථා කරන්න පුළුවන්. 
ඔබතුමන්ලා නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයකට කැප ෙවලා එන්න. 
ඔබතුමන්ලා තර්ජන ගැන කථා කරනවා.  ඒ කාලෙය් 
මාධ ෙව්දීන් කී ෙදනකු මැරුවාද? [බාධා කිරීම්] මාධ ෙව්දීන් කී 
ෙදනකු මැරුවාද කියලා අහන්න. [බාධා කිරීම්]  දැන් ඔතැන 
අහනවා. හැම පක්ෂෙය්ම අය එකතු ෙවලා අපි ෙම් පශ්නයට 
මුහුණ ෙදමු.  

අපි  නියම මාධ  මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් අනුව මැතිවරණය 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දැන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගැසට් 
පතිකාවක් දාලා තිෙබනවා. අපි හැම පක්ෂෙයන්ම අදහස් දීලා 
තිෙබනවා. අපි ඔක්ෙකොම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.  අපි 
ඔක්ෙකොටම එකතු ෙවලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න බැරි ඇයි? 
ෙම්ක කඩාකප්පල් කරන්න හදන්ෙන් ඇයි? ඔබතුමන්ලා නිදහස් 
හා සාධාරණ  මැතිවරණයකට විරුද්ධයි ද? විරුද්ධ නැත්නම් වාඩි 
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] සහෙයෝගය ෙදනවා ද? [බාධා කිරීම්] ඒක 
ෙනොෙවයි ෙන් අදාළ.  

ෙම් රෙට් හැම ඡන්ද දායකයකුම තමන්ෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ඒක යටපත් කරන්න 
හදනවාද?  මට කෑ ගහන්ෙන් ඇයි? ෙමොකක්ද, මම කරපු වැරැද්ද? 
මා කියන්ෙන්, ඕනෑම පක්ෂයකට ඕනෑම අෙප්ක්ෂකයකුට, ඕනෑම 
ඡන්ද දායකයකුට තිෙබන අයිතියක් ගැනයි. ඔබතුමන්ලාට 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අෙප් නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමාෙග් 
කාමරයට ගිහිල්ලා එතුමා මුණ ගැහිලා ඕනෑම පශන්යක් කථා කර 
ගන්න. එතුමා ෙම් සභාවට  කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපි ඒ 
ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් 
එතැනට ගිහිල්ලා කථා කරලා, ඕනෑ නම් ෙහට න ාය පතයට ෙම් 
කරුණු ඇතුළත් කරලා ෙම්වා අරෙගන කියා කරන්නයි.  

දැන්  තිෙබන්ෙන් ෙවනත් කාරණයක්.  ෙම්  කථා කරන්ෙන් 
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පවත්වන එක ගැනයි.   මම 
කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම, එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානය, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ,  
ෙදමළ  ජාතික සන්ධානය- [බාධා කිරීම්]  අපි ඡන්ද දායකයන්ෙග් 
අයිතිය ගැන, නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයක් ගැන කථා කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා නම් ඒ තුළින් 
ඔබතුමන්ලාට අවාසියක් ෙවනවා. රෙට් ඡන්ද දායකයන් අහනවා, 
"ඇයි, ෙමෙහම කෑ ගහන්ෙන්", "නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයක් ඇති කරන්න  යන ෙකොට ඇයි ෙමෙහම කෑ 
ගහන්ෙන්?" කියලා. පරණ කමයට යන්න ඕනෑද?  අපි යහ 
පාලනයක් ඇති කර තිෙබනවා. අද ෙම් ෙයෝජනාව අපි සම්මත 
කර ගනිමු. ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගත්තායින් පස්ෙසේ 
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ පශ්නයක්  ගැන කථා කරන්න පුළුවන්.  අපි 
ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කර ගනිමු. ෙහට අපි  ෙතොරතුරු 
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා] 
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දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත  සභාවට 
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකත් සම්මත කරන්න ඕනෑ.  

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ය ටෙත් ෙම් 
ආණ්ඩුව යහ පාලනයක් සඳහා වැදගත් කාරණා ෙදකක් ෙම් 
සතිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා.  අද ෙගනැවිත් තිෙබන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ සහ ෙහට ෙගෙනන ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරන්න; ඒ ගැන කථා කරන්න. අපි කියන්ෙන් ඒකයි. ෙම්වාට 
සහභාගි ෙවන්න. ෙම්වා කඩාකප්පල් කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 
එකඟ නම් අපි ෙම් ෙයෝජනාව අනුමත කරන්නම්. අනුමත 
කළායින් පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අහන්න. 
අද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙවනත් පශ්නයක් තිෙබනවා, ෙම් කාරණාවට  පස්ෙසේ 
අහන්න.  

Hon. Deputy Chairman of Committees, let us approve 
this. Then, I heard that there is not going to be an 
Adjournment Motion today.  So, we will give them more 
time. 

හැම ගරු මන්තීවරයකුටම තමන්ෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඉස්ෙසල්ලා ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කරන්න. ඊට පස්ෙසේ ඒ සඳහා ෙවලාව ෙදනවා. 
ඉතින් ඔබතුමන්ලා ලෑස්ති නැහැ, ඒක කරන්නත්. ඔබතුමන්ලා ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම් අෙනක් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්න මතු කරන්න. 
ෙමතුමන්ලා සියලුෙදනාෙග්ම පශන් අහන්න,  අපට පශ්නයක් 
නැහැ.   අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, ඡන්ද 
දායකයන් ෙවනුෙවන්, පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව 
අනුමත කරලා ෙදන්න කියලායි. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලාට 
තිෙබන ඕනෑම පශ්නයක්  මතු කරන්න. අද සභාව කල් තබන 
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැති නිසා ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ තරම් ෙවලාව තිෙබනවා. අපි ඉඩ 
ෙදන්නම්. "අපිට ගැහුවා, අපිව මැරුවා, අපි යළි ඉපදුණා" කියලා 
ඕනෑ එකක් කියන්න. පශ්නයක් නැහැ. කරුණාකර,  ෙම් 
ෙයෝජනාව අනුමත කර ෙදන්නය කියා මා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
What is the point of Order, Hon. Mahindananda 

Aluthgamage? 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තු 

මන්තීවරෙයකු හැටියට වරපසාද පශ්නයක් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඊෙය් හවස ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා විසින් ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාව දැනුවත් කළා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් හවස ගරු 
කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරය ඉදිරිපිටදී නිලධාරින් විශාල 
පිරිසක් ඉදිරිෙය් මමත් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  
අමාත වරයාත් අතර දැඩි බහින් බස් වීමක් ඇති වුණා. ඒකට 
ෙහේතුව තමයි, ඊෙය් දවෙසේ රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  
අමාත තුමාත්, ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාත් මාදිෙවල 
නිවාස සංකීර්ණෙය් මාධ  හමුවක්  පවත්වලා කිව්වා, "මාදිෙවල 
ඩිෙෆන්ඩර් වාහනයක් තිෙබනවා. ඒ වාහනය මහින්දානන්ද 
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාට අයිති එකක්. ඒ වාහනෙය් අංක තහඩු 
ෙවනස් කර තිෙබනවා. ෙහොර වාහනයක්. ඒෙකන් බරපතළ 
අපරාධ කර තිෙබනවා" කියලා. ඊෙය් හවස කීඩා අමාත ාංශෙයන් 
නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා, "ඒක නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙග් 
වාහනය. ඒකට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැහැ" කියලා.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, - 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව ඉවර 

නැහැ.  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் உங்க ைடய - 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ெகாஞ்சம் இ ங்க, நான் உங்க க்குச் ெசால்றன்.  
 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நீங்கள் உங்க ைடய சிறப் ாிைமப் பிேரரைணைய 

எ த் லம் சமர்ப்பித்தால், சபாநாயகாிடம் அ மதிெபற் , 
அ  சிறப் ாிைமக் கு க்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் என்பைத 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාහනය අයිති කීඩා 

අමාත ාංශයට. [බාධා කිරීම්] ඒ වාහනය ෙයොදාෙගන කිසිම 
සිද්ධියක් සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ කළ පකාශ තනිකර අසත යක්. 
[බාධා කිරීම්] ඒ කියන සිදුවීම් සම්පූර්ණ අසත යක්.  

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක සම්පූර්ණ අසත  

සිද්ධියක්. ඒ වාහනය කීඩා අමාත ාංශයට අයිති වාහනයක්. ඒක 
මෙග් වාහනයක් ෙනොෙවයි. මාධ  සාකච්ඡාවක් තියලා තනිකර 
අසත  කියලා -[බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ananda Aluthgamage.  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ෙහොර වාහනයක්. 

Register කරලාත් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒ වාහනෙය් ගිහින් මිනී 
මරලා තිෙබනවා. නාවලපිටිෙය් -[බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒක ෙහොර වාහනයක්.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. The next speaker is the 

Hon. Vijitha Herath.  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොර වාහන අල්ලා ෙදන එක අෙප් යුතුකමක්, ගරු නිෙයෝජ  

කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්] 
ආපු වාහනය තිබුණා එතැන.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
අගමැතිතුමාට ෙප්න්න කෑ ගහනවා. අගමැතිතුමාෙග් නගුෙට් 

එල්ලිලා කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්] අද සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන් 
කවුද? අද සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන්  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

සිරිෙකොෙත් ඉන්ෙන්  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි -[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Vijitha Herath, you may start your 

speech now.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් මහ 

ෙල්කම්තුමාට කරපු - [බාධා කිරීම්] ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර 
ගන්න කියන්න.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට -[බාධා කිරීම්]  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අයින් කරන්න. [බාධා කිරීම්] අයින් කරන්න.  
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේට ෙහොරා කියලා කිව්ෙව් අපි 

ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේෙග්  
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

[බාධා කිරීම්] උසාවිෙය් ගිහින් කිව්වා ෙහොරා කියලා. ෙනෝනායි 
දරුවායි කියනවා,- [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Vijitha Herath. [බාධා කිරීම්] වාඩි ෙවන්න.  
 

[අ.භා. 3.06] 
 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර 

තිෙබන, ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවන 
ෙකොට පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ පිළිබඳව 
මම හිතන හැටියට පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී එකඟතාවකට 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ෙම් අනුමත කිරීම සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෛනතික 
කටයුතු (දූෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවට ගිහින්, ඒ කාරක සභාව තුළ සාකච්ඡා කරලා 
අවශ  සංෙශෝධන සහ තවත් ෙමහි ෙවනස් කිරීම් තිෙබනවා නම් 
ඒ පිළිබඳව සලකා බලා තමයි කියලා. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව අද 
අනුමත කිරීමක් සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අද ෙම් පිළිබඳ වාදයක් 
විතරයි පැවැත්ෙවන්ෙන්.  

ෙකොෙහොම වුණත් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් 
රෙට් මැතිවරණ ඉතිහාසය අපි ෙහොඳට දන්නවා. මැතිවරණවලදී 
ඇති වුණ පචණ්ඩත්වයන්, මැතිවරණවලදී මාධ  හැසිරීම, 
මාධ වල තිෙබන පක්ෂගාහීකම අපි අත් දැකලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණයක් පවත්වන කාල සීමාව තුළදී රාජ  
මාධ  පවතින ආණ්ඩුවට පක්ෂගාහීව කටයුතු කිරීම ඉතිහාසෙය් 
සුලබ කරුණක්. පසු ගිය මැතිවරණ සියල්ෙල්දීම ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඒක අත් දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් මැතිවරණ 
පැවැත්ෙවන ආකාරය පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණවලදී 
මාධ  හැසිරීම පිළිබඳව නීති පද්ධතියක් සකස් ෙවන්න ඕනෑ 
කියලා පසු ගිය කාලය තුළ විශාල සාකච්ඡාවක්, සංවාදයක් 
සමාජය තුළ ඇති වුෙණ්. නමුත්, අද ෙම් ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ස්වාධීන මැතිවරණ- 

 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Lucky Jayawardana to the Chair? 
 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

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

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

 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. LUCKY 
JAYAWARDANA took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම මඟින් ඉදිරිපත් කරපු උපමාන 

ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශවලින් මාධ  අයථා විධියට භාවිත වීම 
සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරන්න බැහැ. ෙමොකද, ආචාර ධර්ම, 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙකොයි ආකාරෙයන් හඳුන්වා දුන්නත්, අෙප් රෙට් 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය අනුව ඒවා උල්ලංඝනය කරනවා; ඒවා 
කඩනවා කියලා අපි දන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්තත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යෑම පිළිබඳ සථ්ාවර නිෙයෝග 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යෑෙම් සම්පදායයන් 
තිෙබනවා. නමුත්, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අත් දකින ෙද් තමයි, 
ඒ ස්ථාවර නිෙයෝග, ඒ වාෙග්ම සම්පදායයන් බිඳලා ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවලදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කටයුතු සිදුවීම. ඒ නිසා 
උපමාන පද්ධතියක් හඳුන්වා දුන් පමණින්, මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
පද්ධතියක් හඳුන්වා දුන් පමණින් මාධ වල හැසිරීම රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ශුභවාදී ආකාරයට ෙවනස ්ෙවයි කියලා අපි 
හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ෙමොකක්වත් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් 
අඩුම ගණෙන් ෙමවැනි උපමාන පද්ධතියක් හරි හඳුන්වා දීම 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙමොකක්වත් නැති තත්ත්වයක් යටෙත් ෙමවැනි 
ෙදයක් හරහා ෙහෝ යම් කිසි එකඟතාවක් හරහා අදාළ කාල 
සීමාවන් තුළදීවත් විද ත් හා මුදිත ජනමාධ  යම් කිසි පාලනයකට 
යටත් කිරීම කාෙලෝචිත ෙදයක්. ඒ අර්ථෙයන් ෙමය සාධනීය 
පියවරක් විධියට අපි දකිනවා.  

ෙමවැනි උපමාන හඳුන්වා දීම හරහා ඇත්තටම මැතිවරණ 
ෙකොමිසම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අඩුම ගණෙන් මැතිවරණය 
පවත්වන කාල සීමාව තුළදීවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ, ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්, ඒ වාෙග්ම මාධ  යම් විනයකට, යම් කිසි 
රාමුවකට යටත්ව කටයුතු කරයි කියලායි. රාජ  චකෙල්ඛන අනුව 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරෙයකුට  සෘජුව ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ 
වන්න බැහැයි කියලා නීති-රීති තිෙයද්දී රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරු පවා සෘජුව ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල කථා 
කරපුවා අපි ඉතිහාසෙය් දැක්කා. ඒවා පාලනය වන්න ඕනෑ. ඒවා 
නතර වන්න ඕනෑ. එවැනි ෙද්වල් මාධ  වාර්තා කිරීම නතර වනවා 
නම් ඇත්තටම ගත්ෙතොත් රාජ  නිලධාරින් ෙද්ශපාලනයට සෘජුව 
සම්බන්ධ වන ඒවාත් යම් පමාණයකට අඩු කරන්න පුළුව න්.  

ෙම් ෙයෝජිත උපමාන ගත්ෙතොත් ෙබොෙහෝ උපමාන ඇත්තටම 
සාධනීය උපමාන. ෙම් කිසිවක් වැරදියි කියලා කියන්න බැහැ. 
අංක 1955/19 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය මඟින් උපමාන 36ක් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 36ම ඇත්තටම ගත්ෙතොත් සාධනීය 
උපමාන. ඒ වාෙග්ම ඒවා තවත් ශක්තිමත් විය යුතුයි කියලා අපි 
දකිනවා.  

ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් උපමානවලින් පමණක් සියයට 
සියයක් ෙම්ක නතර කරන්න බැරි නිසා ෙමයට ඇතුළත් විය යුතු 

කරුණක් ෙකෙරහි මා අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන් 
ෙමහි තිෙබන්ෙන් මැතිවරණය පවත්වන කාල සීමාව තුළදී රාජ  
මාධ වල සහ ෙපෞද්ගලික මාධ වල හැසිරීම සම්බන්ධවයි. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් මාධ  පවත්වා ෙගන යනවා කියලා අපි 
කවුරුත් දන්නවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් පක්ෂ නිල පුවත් පත් 
පවත්වා ෙගන යනවා. තවම අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
අයත් වන විද ත් මාධ  නැහැ. හැබැයි, මුදිත මාධ  තිෙබනවා. 
අෙප්  රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිහිපයකටම නිල පුවත් 
පතක් තිෙබනවා. නිල වශෙයන් ලියා පදිංචි ෙවලා පක්ෂෙය් 
ෙද්ශපාලන කටයුතු පවර්ධනය කිරීම සඳහාම වුණු මුදිත මාධ  
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව යම් කිසි කරුණක් ෙමහි නැහැ. නමුත්, 
ෙපොදුෙව් පුවත් පත් සහ මාධ  කියලා ගත්තාම ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
විසින් පවත්වා ෙගන යන මාධ වලටත් ෙම් නිර්ණායකයන් වලංගු 
වන්න පුළුවන්. මම හිතන හැටියට ඒක සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තමන්ෙග් පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත කියලා 
නිශ්චිත වශෙයන්ම හඳුන්වා දීලා, පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත විධියට 
ලියා පදිංචි කරලා, පක්ෂෙය් නම සහිතව තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන 
පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන කටයුතු සෘජුවම පවර්ධනය කරනවා. ඒ 
පක්ෂෙය් පතිපත්ති වන්න පුළුවන්, ඒ පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයන් 
වන්න පුළුවන්, ඒ පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ වන්න පුළුවන්, එය 
පවර්ධනය කිරීමක් තිෙබනවා. ඒකටත් තහංචි පැනවුෙණොත් ඒක 
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ වගන්තියක් 
ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා දකිනවා. ෙමොකද, එෙහම 
නැත්නම් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට වාරණයක් පැනෙවනවා. 
තමන්ෙග් පක්ෂෙය් පතිපත්තිය, තමන්ෙග් පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ, 
තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකයන් පවර්ධනය කරන්න තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් නිල පුවත් පත පාවිච්චි කර ගන්න බැරිවනවා. ඒ නිසා 
මාධ  කියන ෙපොදු නාමකරණයට ෙද්ශපාලන පක්ෂවල පුවත් 
පතත් ඇතුළත් වුෙණොත් ඒක වැරදියි.  

ඒ නිසා එය විෙශේෂ වගන්තියකින් ෙවන් කළ යුතුයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමොකද, එෙහම  ෙනොකෙළොත්    පශ්නයක් 
ෙවන්න පුළුවන් නිසා. මම හිතනවා, මුදිත මාධ වලට පමණක් 
ෙනොෙවයි, විද ත් මාධ වලටත් එෙහම සීමාවක් දැම්මා නම් 
ෙහොඳයි කියලා.  අනාගතෙය් යම්කිසි දවසක ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
විද ත් මාධ යක් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගුවන්විදුලි මාධ  
ආයතනයක් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් රූපවාහිනී මාධ  
ආයතනයක් ෙවන්නත් පුළුවන්. අද පුවත් පත් තිෙබනවා වාෙග්, 
ෙපෞද්ගලික හිමිකරුෙවකුෙග් licence එකක් ෙහෝ අරෙගන 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට එවැනි විද ත් මාධ  ආයතනයක් 
පවත්වාෙගන යන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා විද ත් මාධ යත්, මුදිත 
මාධ යත් කියන ෙදකම ඇතුළත්ව, ''ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඍජුව 
අයත්වන පුවත් පතක් ෙහෝ විද ත් මාධ  ආයතනයක්'' කියන   
වගන්තියක් ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම එම ගැසට් පතෙය් 
අංක 24හි තිෙබනවා, "යම්කිසි අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙහෝ 
ආධාරකරුෙවක් ෙහෝ ෙවනත් පක්ෂයක කණ්ඩායමක් කලින් 
කරන ලද පකාශයක්, -ඒ කියන්ෙන් මැතිවරණ කාලසීමාෙව් 
ෙනොෙවයි, ඊට පූර්ව අවධිෙය්දී- යම්කිසි රැස්වීමකදී, සාකච්ඡාවකදී 
කරන ලද පකාශයක් තවත් ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක් 
තමන්ෙග් මැතිවරණ පචාරණ කටයුත්තක් සඳහා ෙයොදා ගැනීම 
ෙනොකළ යුතුයි" කියලා. ෙමොකද, පසු ගිය මැතිවරණවලදී අපි 
දැක්කා, එක් පක්ෂයක පුද්ගලෙයක් කලින් කරන ලද පකාශයක්, 
ෙවනත් කණ්ඩායමක් විසින් මුදල් ෙගවා පචාරය කරන ලද 
දැන්වීමක් ෙලස ඍජුවම භාවිත කළ ආකාරය. ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කලින් කරන ලද පකාශයක් 
මැතිවරණ සමෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීමක් විධියටම පචාරය කළා. ඒක 
වළක්වන වාක යක් ෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශවල නැහැ. ෙම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශවල තිෙබනවා, "කවර ෙහෝ පුද්ගලෙයක් කවර 
ෙහෝ ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්, කණ්ඩායමක් පූර්ව අවධිෙය් කරන ලද 
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පකාශයක් මැතිවරණ සමෙය්දී ෙවනත් කණ්ඩායමක් පාවිච්චි 
ෙනොකළ යුතුයි" කියලා. ඒක හරි. හැබැයි, පූර්ව අවධිෙය්දී කරන 
ලද පකාශයක් මුදල් ෙගවා පචාරය කරන ෙවෙළඳ දැන්වීමක් 
විධියට පචාරය කිරීම ෙනොකළ යුතුයි කියලා සඳහන් ෙවලා නැහැ. 
ඒ නිසා එවැනි වගන්තියකුත් ෙමයට ඇතුළත් විය යුතුයි කියලා මා 
ෙයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි අවසාන 
තීන්දුව ගනු ලබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් විධියටයි. එහි සඳහන් ෙවනවා, 
"ෙමම සමතුලිතතාවට අපක්ෂපාතීභාවය මැතිවරණ පැමිණිලි 
පිළිබඳ නිත  නිෙයෝජිත කමිටුව හා මාධ  උපමාන නිෙයෝජිත 
කමිටුෙව් නිරීක්ෂණයට නිරතුරුව භාජන ෙව්" කියලා. ඇත්තටම 
ෙම් ෙයෝජනා ෙවලා තිෙබන කරුණු අනුව අවසන් තීරණය 
ගන්ෙන්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් සහ මාධ  ආයතන 
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් හරහායි. ඒ කමිටුෙව් 
ෙපොදු එකඟතාව මත තමයි "අර ෙද් වැරදියි, ෙම් ෙද් නතර කළ 
යුතුයි" කියන තීන්දුව ගත යුත්ෙත්. ඒක තමයි ෙමතැන ෙයෝජනා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම හිතන විධියට, දැනට තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය අනුව 
තමයි ෙමෙහම ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම්ක 
ෙකොයිතරම් දුරට පාෙයෝගික ෙවයිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. 
ෙමොකද, මැතිවරණ සමෙය්දී මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ කැඳවා කරනු ලබන සාකච්ඡාවලදී, 
''ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර එකඟතාව ගන්නවා'' කියන එක තමයි 
අමාරුම වැෙඩ් කියලා අපි දන්නවා. ෙමොකද, ඒ කාලයකදී හැම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම බලන්ෙන් තමන්ෙග් ෙකොටස ෙබ්රා 
ගන්නයි. එතෙකොට මැතිවරණ කාලයක් කියන උණුසුම් කාලයකදී 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ මාධ  ආයතනවල ෙපොදු එකඟතාෙවන් ෙම් 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සිද්ධ ෙවනවාය කියන එක 
ඇත්තටම පාෙයෝගිකව අමාරු වැඩක්. ෙම් සඳහා ෙමොකක්ද 
තිෙබන කමෙව්දය? ෙම් ෙයෝජනා කරන උපමාන කඩනවා නම්, 
ෙම් ෙයෝජනා කරන උපමානවලට පටහැනිව යම්කිසි මාධ  
ආයතනයක් ෙහෝ මාධ ෙව්දිෙයක් කටයුතු කරනවා නම්, ඒවා 
නතර කරන්න ෛනතික බලයක් පැනෙවන ආයතනයක් 
අත වශ  ෙවනවා. ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන්  නීතිය කියාත්මක 
කරලා මාධ  ආයතනවලට දඬුවම් කිරීමක් ෙනොෙවයි; මාධ  
ආයතන ෙහෝ මාධ ෙව්දීන්ට අච්චු ෙදන, ඔවුන්ට දඬුවම් කරන 
කමෙව්දයක් ෙනොෙවයි. හැබැයි, යම්කිසි නීතියක් අවශ  ෙවනවා. 
ඒ නීතිය කියාත්මක විය යුත්ෙත් මාධ  ෙව්දිෙයක් ෙහෝ මාධ  
ආයතනයක් දඩයම් කරන අර්ථෙයන් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ෙම් 
උපමාන බලාත්මක වන ආකාරෙය් නීතියක් කියාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ.  

 ඇත්තටම ෙම් උපමාන ෙහෝ මාර්ෙගෝපෙද්ශ  කියාත්මක 
කරන්න ෙවන්ෙන් එකඟතාෙවන් තමයි. හැබැයි, අවම ෙහෝ 
නීතිමය රාමුවකට  ඒවා යටත් විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම් 
කවදාකවත් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙවනුවට හැම දාම වාද විවාද කරලා, සාකච්ඡා කර කර මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලෙය් ගාලෙගෝට්ටි ඇති කරමින් ඉන්න 
පුළුවන්. 

යම් කිසි විධියකට යම් කිසි මාධ  ආයතනයක් ෙම් උපමාන 
කැඩුෙවොත්, ඊට පටහැනිව කියාත්මක වුෙණොත්, යම් කිසි 
මාධ ෙව්දිෙයක් ඍජුව මැතිවරණවලට සම්බන්ධවන ගමන් ඒ 
ආයතනෙය් මාධ  කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුෙණොත්  අපි ගන්නා 
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? ෙපොදුෙව් ඒ කියාව විෙව්චනය කරන්න 

පුළුවන්. ෙම් උපමාන උල්ලංඝනය කළාය කියන්න පුළුවන්. 
හැබැයි, ඒක නතර කරන්න ෙමොකක්ද තිෙබන කියා මාර්ගය? 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජිතයන්ට ඇවිල්ලා මැතිවරණ 
ෙකොමිසමත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ මාධ  ආයතනය 
හැර අෙනකුත් සියලු මාධ  ආයතන කියන්න පුළුවන්, ඒ වැ ෙඩ් 
වැරදියි කියලා. හැබැයි ඒත් වැෙඩ් නතර ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒත් 
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අන්න එතැනදී හිර 
ෙවනවා. ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය ඒකයි.  

ෙම් ෙයෝජනාවල තිෙබනවා, "යම් කිසි පුද්ගලෙයක් ඍජුව 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙද්ශපාලන කටයුතු කරනවා නම්, ඔහු ෙහෝ 
ඇය ඡන්දය පැවැත්ෙවන කාල සීමාව තුළ ඒ  මාධ  ආයතනය 
තුළ මාධ  කටයුතු ෙමෙහයවීම ෙනොකළ යුතුය" කියලා. එෙහම 
ෙනොකරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, කරන්නත් 
පුළුවන්; නීතියක් නැහැ. ඉතින් ඔහුට ෙහෝ ඇයට පුළුවන්, ඒක 
තමන්ෙග් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් කියලා කියන්න. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් තිෙබනවා, ඕනෑම ෙකෙනකුට ඕනෑම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක සාමාජිකත්වය දැරීමට ඇති අයිතිය, මතයක් 
දැරීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳව. ඒ නිසා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 11, 
12, 13 ව වස්ථාවලට අනුව, මාෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් අනුව 
මම මාධ ෙව්දිෙයක්, මම ෙද්ශපාලනඥෙයක් කියලා ෙකෙනකුට 
කියන්න පුළුවන්. ෙමතැන ෙම් උපමාන තිබුණාට, රෙට් මූලික 
නීතිය වන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව ස්ථාවයි. ඒ අනුව Fundamental 
Rights case එකක් ගිෙයොත් ෙම් කමිටුවට බැරි ෙවනවා, ඒක 
නතර කරන්න. එතැන ෙපොඩි හිරවීමක් තිෙබනවා. ෙපොඩි 
ෙනොෙවයි, ඇත්තටම ෙලොකු හිරවීමක් තිෙබනවා. එවැනි ෙද්වල් 
අපි ෙකොෙහොමද නිරාකරණය කර ගන්ෙන්? ෙපොදු සම්මුතියකට 
පුළුවන්ද එවැනි ෙද්වල් වළක්වන්න? ෙපොදු සම්මුතියකට පුළුවන්, 
ඒ ෙද් වැරදියි කියලා මතයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ෙපොදු 
සම්මුතියකට පුළුවන්, ඒ ෙද් සදාචාර විෙරෝධියි කියලා අදහසක් 
මතු කරන්න. හැබැයි, ඒක මුළුමනින්ම පාලනය කරන්න කමයක් 
නැහැ.   ඒ නිසා ෙම් උපමාන වඩාත් බලගතු ෙවන්න නම්, වඩාත් 
ශක්තිමත් ෙවන්න නම්,   ඒ සඳහා අවශ  කරන යම් නීතිමය 
රාමුවක් ඇති කළ යුතු ෙවනවා.  

ඒ නීතිමය රාමුව ඇති කළ යුතු වන්ෙන් මාධ ෙව්දීන්, මාධ  
ආයතන දඩයම් කිරීෙම් අරමුණින් ෙනොව, මැතිවරණ කාල සීමාව 
තුළ නිදහස් හා සාධාරණ, අපක්ෂපාතී මාධ  ෙමෙහයුමක් පවත්වා 
ෙගන යෑම සඳහා බව මම නැවතත් අවධාරණය කරනවා. ඉතින් ඒ 
සඳහා වන කමෙව්දයක් වහාම සකස් කළ යුතුයි. 

අපි  "යහ පාලනය", "යහ පාලනය"  කියලා කිව්වාට, අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ වරපසාද පශ්නය බලන්න. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් -මහජන නිෙයෝජිතෙයක්- 
කිව්වා, රුපියල් ලක්ෂ 10ක්ද, 20ක්ද කප්පම් ඉල්ලා එතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකව මරණීය තර්ජන එල්ල කළා කියලා. එෙහම නම්  
"යහ පාලනය" කිව්වාට, තර්ජනය කරලා කප්පම් ඉල්ලන 
තත්ත්වයක් තවමත්  රෙට් තිෙබනවා. ෙකොච්චර නීති තිබුණත්, 
දණ්ඩ නීති සංගහය තිබුණත්, ෙකොච්චර අණපනත් තිබුණත්, 
සාමාන  පුද්ගලෙයකුට ෙනොෙවයි,ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකුට තර්ජනය කරලා කප්පම් 
ඉල්ලන තත්ත්වයක් තවමත් තිෙබනවා. එෙහම නම් එතැන 
බරපතළ තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල් පාලනය 
කරන්න ඕනෑ. මැතිවරණ කාලවලදී ෙම් තත්ත්වය මීට වඩා වැඩි 
ෙවනවා. සාමාන  කාලෙය්ත් දුරකථන ඇමතුම් දීලා කප්පම් 
ඉල්ලනවා නම්, මැතිවරණ කාල සීමාව තුළ මීට වඩා බරපතළ 
සිද්ධි ෙවන්න පුළුවන්.  එවැනි කාල සීමාවකදී පචාරණ 
කටයුතුවලදී අපක්ෂපාතී, සාධාරණ මාධ  පැවැත්මක් ඇති කර 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක උපමානවලින් පමණක් පාලනය 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  
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මැතිවරණ කාලෙය්දී මැතිවරණ නීති-රීති ෙකොච්චර 
උල්ලංඝනය ෙවනවාද කියලා අපි දන්නවා. තිෙබන මැතිවරණ 
නීති-රීති උල්ලංඝනය කරනවා. අපි නීතිය ඉදිරියට ගියාම, 
ෙපොලීසියට ගියාම දකිනවා, හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම 
මැතිවරණ නීති-රීතිවලට පිටින් ගිහිල්ලා වැඩ කරන බව. නීතිය 
තිෙබනවා, හැබැයි කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට 
බලෙය් සිටින ආණ්ඩුව ඒ ආණ්ඩු බලය පාවිච්චි කරලා ඒ නීතිය 
කඩනවා. ෙපොලීසියට ගියාම, නීතිය ඉදිරියට ගියාම බලය තිෙබන 
කණ්ඩායමට වාසියි. බලය නැති පුංචි කණ්ඩායම්වලට අවාසියි. 
ඒක තමයි හැම දාම ෙවන්ෙන්. මාධ  කටයුතු සම්බන්ධෙයනුත් 
නීතියක් නැතුව උපමානවලින් පමණක් කියාත්මක ෙවන්න 
ගිෙයොත්, අනිවාර්යෙයන් බලෙය් පවතින කණ්ඩායම තමන්ෙග් 
බලය පාවිච්චි කරලා උපමාන උල්ලංඝනය කරනවා. ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න කමෙව්දයක් අත වශ  ෙවනවා. ඒ කමෙව්දය 
ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව මීට වඩා සාකච්ඡා විය යුතුයි. ඒක 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. මම 
ඒක පිළිගන්නවා. මැතිවරණ ෙකොමිසමට බැහැ, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නීතියක් හඳුන්වා ෙදන්න.  එතුමන්ලාට පුළුවන්, 
අපට යම් කිසි මාර්ෙගෝපෙද්ශනයක් ෙදන්න.  

ඒක තමයි, එතුමන්ලාෙග් පැත්ෙතන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
හරහා කර තිෙබන්ෙන්. ෙමය මත පදනම් ෙවලා යම් කි සි 
ෛනතික රාමුවක් ඇති කර ගැනීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම කියා 
මා හිතනවා. එෙහම නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදාළ කමිටුවට ෙයොමු 
කරලා ඒ කමිටුව හරහා මීට වඩා පුළුල් සාකච්ඡාවක් ඇති කර 
මාධ  මගින් සිදු ෙවන ෙම් අකටයුත්ත, පක්ෂගාහී බව පාලනය 
කිරීම අප කළ යුතුයි.   මාධ  නිදහස ආරක්ෂා ෙවන පරිදිත්, ඒ 
වාෙග්ම මැතිවරණ නීති සදාචාරයන් ආරක්ෂා ෙවන පරිදිත් ඒ 
ෙදකම ෙබ්රා ෙගන ෙම් ෙදය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
සම්බන්ධෙයන් අපි අදාළ රාමුවක් සකස් කර ගත යුතු ෙවනවා. 
ෙමයට වැඩිමනත් වශෙයන් එය එකතු විය යුතුයි කියා මා 
ෙයෝජනා කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ඒ වාෙග්ම  එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 15 යටෙත් ෙමෙසේ 

සඳහන් ෙවනවා: 

"කිසියම් විද ත් ෙහෝ මුදිත මාධ  ආයතනයක සභාපතිවරයකු, අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල සාමාජිකයකු ෙහෝ වගකිව යුතු මාධ ෙව්දියකු ෙද්ශපාලන 
කටයුතුවල කියාකාරීව නිරතව සිටී නම් එයින් සමබර පවෘත්ති/ පචාරණ 
කටයුතු විකාශනයට බාධාවන අතර ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් මතුවිය හැක. 
එබැවින් එවන් අවස්ථාවල දී පහත සඳහන් කරුණු ආයතනෙය් 
කළමනාකාරීත්වෙයහි දැනගැනීම සඳහා ලිඛිතව වැඩසටහනට ෙපර අදාළ 
නිලධාරින්/ ෙසේවකයන් විසින් දැනුම් දිය යුතු ය."  

යම් කිසි පුද්ගලෙයක් ෙද්ශපාලනයට ඍජුව සම්බන්ධ ෙවලා 
කටයුතු කරනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරන්න කියන 
එකයි ෙමහි කියා තිෙබන්ෙන්. වැඩසටහනට ෙපර දැනුම් ෙදන්න 
කියලායි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  එවැනි පුද්ගලයන්ෙග් 
මැදිහත්වීෙම් ස්වභාවය, පුද්ගලයාෙග් රැකියාෙව් ස්වභාවය හා 
මට්ටම, වැඩසටහන් සකස් කිරීෙම් දී එවැනි පුද්ගලයන්ෙග් 
බලපෑම හා මැදිහත්වීෙම් පමාණය ගැනත් ෙමහි කියා තිෙබනවා. 
එපමණයි තිෙබන්ෙන්. එවැනි පුද්ග ලෙයක් යම් කිසි මාධ  

ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳ දැනුම් දීමක් කර 
තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැනුම් දුන්නාට ඒක එතැනින් නතර 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔහුෙග් පක්ෂගාහීබව අනිවාර්යෙයන්ම කියාෙව්දී 
සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම නම් ඒක ෙවනස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ඒක ෙවනස් කරන්න ෙම් වගන්ති මීට වඩා බලාත්මක ෙවන්න 
ඕනෑ. එම වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ඔහුෙග් නම, 
රැකියාව වාෙග්ම ඔහුෙග් ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීෙම් පමාණය 
ගැනත් දැනුම් දුන් පමණින් ඔහු අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරයි කියලා 
සහතිකයක් ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා එයත් මීට වඩා බලාත්මක විය 
යුතු ෙවනවා කියා මා හිතනවා.   

ඒ අනුව ගත්ෙතොත්, ෙමහි තිෙබන වගන්ති 36හි - ඇත්තටම 
ෙමහි තිෙබන වගන්ති ෙහොඳයි. ඒවාෙය් සාධනීය ෙයෝජනා 
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා තවත් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑය කියන 
අදහසයි අප තුළ තිෙබන්ෙන්. ඒවා බලාත්මක ෙවන්න ඕනෑය 
කියන අදහසයි අපට තිෙබන්ෙන්. සමස්තයක් විධියට ගත්ෙතොත් 
ෙම් උපමාන, එෙහම නැත්නම්  මාර්ෙගෝපෙද්ශ මීට වඩා ශක්තිමත් 
ෙවන්න නම් ෙමය යම් කිසි ෛනතික රාමුවකට යටත් විය යුතුයි. 
එය කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි. මැතිවරණ ෙකොමිසම 
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන මාර්ෙගෝපෙද්ශ මත පදනම්ව  ෙම් 
පිළිබඳව යම් ෛනතික රාමුවක් ඇති කරලා,  අඩුම ගණෙන් 
මැතිවරණ කාල සීමාෙව්දීවත් අපක්ෂපාතී, සාධාරණ මාධ  
භාවිතාවක් ඇති කරන්න ආණ්ඩුව විසින් කටයුතු කළ යුතුයි. එය 
ඉ ටු කිරීම සඳහා ෙමය පිටුවහලක් ෙව්වා! උදව්වක් ෙව්වා!යි 
කියමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා. 

 
[අ.භා. 3.26] 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන ෙම් ෛමතී-රනිල් 

රජය තුළින් පියවර රාශියක් ෙගන තිෙබනවා කියා මා හිතනවා. අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙයෝජනාවත් ඉතාම වැදගත් 
ෙයෝජනාවක්.  

අද ෙමම ෙයෝජනාව ගැන කථා කරනවිට මට මතක් වන්ෙන් 
අෙප් හිටපු කථානායක, චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාවයි.  මම 
ඉන්දියාෙව් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩල රැස්වීමකට -සමුළුවකට- සහභාගී 
ෙවලා දිල්ලිවල ඉඳලා  ආපසු එනෙකොට, මා පැමිණි plane එෙක්ම 
අෙප් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාත් පැමිණියා. ඒ ෙව්ලාව 
ඉන්දියාෙව් විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිබුණු 
අවස්ථාවක්. ෙමොකද, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙමෝදි 
අගමැතිට පකාශ කර තිබුණා, "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
ෙද්ශපාලකයන් ෙහෝ ෙවනත් අය ගැන ෙසොයන්න ඔබට බලයක් 
නැහැ. ඒ බලය තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටයි. ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ඔබතුමා පැය 24ක් ඇතුළත ලිපි ෙල්ඛන ෙදන්න, 
අපි පරීක්ෂණ කරනවා" කියලා.  ඒ ගැන සඳහන් වී තිබුණු ලිපියක් 
ඒ ෙව්ලාෙව් -plane එෙක් එන ගමන්- මා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට 
ෙපන්වුවා. මම කිව්වා,  "ඔබතුමා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්. 

1277 1278 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලන්න, ඉන්දියාෙව් තිෙබන බලය. ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස් කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියාම 
ඉන්දියාෙව් තිවිධ හමුදාවට හා ෙපොලීසියට අණ ෙදන නිලධාරියා. 
සෑම නිෙයෝගයක්ම ෙදන බලතල තිෙබන පුද්ගලයා තමයි,  
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්" කියා.  

මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ තරම් බලවත්, ශක්තිමත් 
ෙකෙනක් ෙවනවා. මම ඇහුවා, ඒ මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට  
තිෙබන බලය  ඔබතුමා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.  
"මට බලයක් නැහැ ෙන්" කියලා එතුමා කිව්වා. "බලය කියන එක 
තිෙබන්ෙන් ෙපොතක ලියපු නීතිෙය් ෙනොෙවයි. ෙපෞරුෂත්වයක් 
ඇති පුද්ගලයකු විධියට ඔබට දීලා තිෙබන මැතිවරණ බලතල තුළ  
බය නැතිව බලය  කියාත්මක කරන්න" කියලා මා කිව්වා. ඒ 
අවස්ථාව මැතිවරණයක් පවත්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. නමුත් අනෙප්ක්ෂිත විධියට මැතිවරණයක් 
ආවා.  

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඒ අවස්ථාෙව් 
මැතිවරණයක් ගැන යම් විශ්වාසයක් ඇති ෙවලා, එක පාරටම 
මැතිවරණයක් පවත්වන්න තීරණය කළා. ෙමම මැතිවරණෙය්දී 
වාෙග්ම 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දීත්  මම  එක ෙදයක් දැක්කා. 
2010 ජනාධිපතිවරණය මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් ෙවනවා. සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එදා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට අපි  
දමද්දි, එවකට පබලව, ජනපියව හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
යුද්ධය අවසාන කරලා තිබුණා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
තමයි ෙම් යුද්ධය ෙමෙහයවපු පුද්ගලයා. ඒ නිසා යුද්ධය  
ෙමෙහයවපු පුද්ගලයා තමයි යුද්ධය දිනවන්නත් මුල් ෙවන්ෙන්. 
අපි ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට ඒ අවස්ථාෙව්දී  කරුණු කීපයක් සිදු වුණා. 
මට  Welisara Navy Camp එෙකන් telephone call එකක් ආවා. 
එතෙකොට හරියටම ඡන්දයට දවස් ෙදකයි.  අද ෙම් අවස්ථාව 
මැතිවරණයට අදාළව  මාධ   නිදහස, මාධ  ස්වාධීනත්වය ගැන 
ෙයෝජනාවක් අනුමත කරගන්නා ෙශේෂ්ඨ අවස්ථාවක්. අදයි  ෙම් 
කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා පකාශ කරන්ෙන්.  Welisara Navy 
Camp එෙක් නිලධාරිෙයකුෙගන් telephone call එකක් ආවා,  
"ඔන්න දැන් අහවල් වාහනය ඡන්ද කාඩ් ෙහොෙරන් මුදණය 
කරලා, මඩ පතිකාත් එක්ක Navy Camp එෙකන් දැන් පිටත් 
වුණා"ය කියලා. ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා 
සභාගත* කරනවා. 

Welisara Navy Camp එක ඇතුෙළේ ෙවනම printing press 
එකක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ four-colour process printing press 
එකක්. ඒ printing press එෙකන් ගහපු ෙහොර ඡන්ද කාඩ් අරෙගන 
දැන් එනවා කියලා කිව්වා. අලව්ෙව් ඉඳලා ෙපොලීසියත් එක්ක අපි 
එම  navy truck  එක මැදි කරෙගන එද්දි  navy truck එක පැනලා 
යන්න හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, truck එක පැනලා 
යන්න හදපු ෙවලාෙව් ෙපොලීසිය මැදිහත්ෙවලා එය ෙපොලීසියට 
ෙගනාවා. ඒ ෙවලාෙව් එහි හිටිෙය් කවුද? DIG අනුර ෙසේනානායක 
කියන ගායකයා තමයි විෙශේෂෙයන්ම එතැනට එවලා තිබුෙණ්. 
SSP වාස් ගුණවර්ධනත් එතැන හිටියා. ෙම් ෙදෙදනා ෙමතැනදී 
ෙමොකද කෙළේ? එම  වාහනය මම මෙග් කැමරාෙවන්  වීඩිෙයෝ  
කරලා තිෙබනවා. ඒ සිද්ධිෙයන් භාගයයි වීඩිෙයෝ කරන්න 
ලැබුෙණ්.  ඒ විස්තර ඔක්ෙකොම පත්තරවල තිබුණා. අෙනක් ටික 
වීඩිෙයෝ කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. වාස් ගුණවර්ධන පැත්තකට 
යනවා; ආපසු ඇවිල්ලා කථා කරනවා. මටත් බැණලා ගහන්න  

හැදුවා. ඒ අවස්ථාෙව් වාහනෙය් තිබුණු ෙපට්ටිය යට තමයි ෙහොර 
ඡන්ද කාඩ්පත් තිබුෙණ්. එදා රාතිෙය් සිදු වුණු ෙදයක් ගැනයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්.  

අද මාධ ය ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනවා. මාධ ය ඉතා 
අවශ යි. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්  ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් කාටවත් නැෙමන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔහු ඒ 
ආදර්ශය ෙපන්නුවා. ඉන්දියාෙව් ඉඳලා මම එදා plane එෙකන් 
එද්දි එතුමා තුළ තිබුණු අධිෂ්ඨානය දැක්කා. 2010 
ජනාධිපතිවරණය පැවැති අවස්ථාෙව්  කථාවක් පැතිරුණා මට 
මතකයි. එහි ඇත්ත නැත්ත ෙමොකක්ද කියලා කියන්න මම 
දන්ෙන් නැහැ. හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග් දුවව  ransom 
එකට තියාෙගන ඡන්දයට බලපෑම් කළා කියලා කථාවක් 
පැතිරුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මමත්, රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාත්  එදා රහෙසේ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. කවුරුවත් ඒ 
ගැන දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ. කරු ජයසුරිය මැතිතුමා මෙගන් 
ඇහුවා, "සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා 
විධියට නම් කෙළේ ඔබතුමා ෙන්ද?" කියලා. මම "ඔව්" කියලා 
කිව්වා. "ඔබතුමාට කිව්වා නම් ෙම්ක ෙහළි වනවා" කියලා  මම 
කිව්වා.  මමයි ඒක කෙළේ කියලා කිව්වා.   

සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එදා රාතිෙය් ඡන්ද වැඩ 
කටයුතුවල ෙයදිලා සිටිෙය්  Air Force Headquarters  ඉස්සරහ 
ෙහෝටලෙය්. මම එතුමාෙගන් ඇහුවා, "මම ෙම් ගැන කිව්වාට 
කමක් නැද්ද?" කියලා. එතුමා "කියන්න" කියලා මට කිව්වා. මට 
රාතී 12.00ට පණිවුඩයක් ආවා, "Army commandosලා Air 
Force Headquarters ළඟ තිෙබන ෙහෝටලය වට කරලා" කියලා.   
එදා Elections Commissioner හරියට ඡන්ද පතිඵල ලබා දුන්නා 
නම් එතැනදී ෙහෝ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් ජීවිතය නැති 
ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ වාෙග්ම army coup එකක් වාෙග් ෙදයක් 
ඇති ෙවන්න තිබුණා. කථානායක කරු ජයසූරිය මැතිතුමාත් ෙම් 
පශ්නයට මැදිෙවලා හිටියා. මට එදා රාතී 12.00ට පණිවුඩය 
එනෙකොට මම හිටිෙය් කුරුණෑගල. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමාෙග් ෙල්කම් කථා කරලා මට කිව්වා, "ෙකොෙහොම හරි ෙම් 
telephone number එකට කථා කරන්න" කියලා. කථා කළාම 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කිව්වා, "අපිව 
මරන්න plan  එකක් තිෙබනවා. ඒ ගැන මල්වත්ෙත් මහා නායක 
හිමියන්ට සහ අස්ගිරිෙය් මහ නායක හිමියන්ට කියන්න" කියලා. 
එතෙකොට ෙවලාව රෑ 12.30යි. "ෙම් වැෙඩ් කරන්න ෙදන්න එපා, 
අපිව ෙබ්රා ගන්න" කියලා එතුමා කිව්වා. මම ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් මල්වත්ෙත් මහා නායක හාමුදුරුෙවෝ නැඟිට්ටවලා 
ෙම් කථාව කිව්වා. "ෙමන්න ෙමෙහම ෙදයක් තිෙබනවා, මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට එෙහම කරන්න එපා කියලා කියන්න" 
කියලා මම උන්වහන්ෙසේට කිව්වා. උන් වහන්ෙසේ මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක කථා කළා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයන් නැති ෙවන්න ඕනෑ. අපි බලෙය් ඉන්නවා කියලා 
වැඩක් නැහැ. ෙම් ශක්තිය  ෙදන්න ඕනෑ ජනතාවටයි. ජනතාව 
තුළ ශක්තියක් ඇති ෙවන්න නම් මාධ  ස්වාධීනත්වය තිෙබන්න 
ඕනෑ.   

ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් ජනාධිපතිවරණය  
අවස්ථාෙව්  ෙශේෂ්ඨාධිකර ණෙය් නඩුවක් පැවරුවා, යම් යම් වාරණ 
නිෙයෝග ඉල්ලලා. ඒ ගැන ෙතොරතුරු දැන් මා ළඟ තිෙබනවා.   
මැතිවරණ ෙකො මසාරිස්තුමා එදා යම් යම් නිෙයෝග දුන්නා, ඒ 
වාෙග්ම චකෙල්ඛ   නිකුත් කළා,  "අපක්ෂපාතීව කියා කරන්න" 
කියලා. නමුත් එෙහම කියා කෙළේ නැහැ.  අෙප් නීතිඥවරුන් 2010 
ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග්  
චකෙල්ඛයට පටහැනිව වාර්තා කරන "ස්වර්ණවාහිනී", "ෙදරණ", 
"හිරු" සහ ජාතික රූපවාහිනියට විරුද්ධව එන්තරවාසියක් යැව්වා. 
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 
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ඒ මාධ  හතරට විරුද්ධව 2014.12.18වැනි දින 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩුවක් පවරනු ලැබුවා. අධිකරණය හරියට 
තීන්දුවක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ කාලෙය් ඒ තරම්ම බලපෑම් තිබුණා.  

ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා ෙවයි කියලා තමයි ඒ කාලෙය් හිතුෙව්. 
අෙප් රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා  හරිම කපටියා, දක්ෂයා. 
"ඉවසලා ඉන්න, ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා කවුද කියලා දැන්ම 
කියන්ෙන් නැහැ," කියලා එතුමා අපට කිව්වා. ඒ දවස්වල 
ෙමොකක්ද වුෙණ්? නළුෙවක් ඉන්නවා, ඒ නළුවා මඩ CDs වගයක් 
ගහලා වරාෙය් කන්ෙට්නර්වල දාලා තිබුණා, රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වුෙණොත් එළියට දාන්න. මඩ 
CDs වගයක් ගහලා කන්ෙට්නර් කිහිපයක්ම ෙගනැල්ලා තිබුණා 
සමාජයට දාන්න. නමුත් ෙමොකද වුෙණ්? රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා රහසිගතව චන්දිකා මැතිනියත් එක්ක, ෙහළ උරුමය 
ඇතුළු කණ්ඩායම් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා 
විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව දැම්මා. අර CDs 
කන්ෙට්නර් ගැන අපි ෙසොයන්න ඕනෑ. අපි ෙම්වාට ෙමෙහම 
කරලා බැහැ. විද ත් මාධ වලට සහ මුදිත මාධ වලට ඒ විධියට 
මැතිවරණ ඇති කරලා නැති කරන්නත් පුළුවන්, රෙට් කැරලි ඇති 
කරන්නත් පුළුවන්, රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නත් පුළුවන්. 
රටක පජාතන්තවාදී ශක්තිය කියන්ෙන් ජනතාවයි. රෙට් 
ජනතාවෙග් ශක්තිෙයන් පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් ෙවන්න නම් 
මාධ  ආයතනත් ස්වාධීන විය යුතුයි; අපක්ෂපාතී විය යුතුයි. 
සමහර ෙවලාවට ෙම්වා පිම්මක් පනිනවා. 

2001 සැප්තැම්බර් 11වැනි දින ඇෙමරිකාෙව් ෙලෝක ෙවෙළඳ 
මධ ස්ථානය - World Trade Center - තස්වාදීන් planes 
ෙදකකින් ගිහිල්ලා විනාශ කරපු ෙවලාෙව් පන්දහස් ගණනක්  
මැරුණා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය දැන් අවසන්. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එක පුවත් පතකවත් මෘත  ශරීරයක පින්තූරයක් දාලා 

තිබුණාද?  තිබුෙණ් නැහැ. අන්න ඒකයි මාධ යක තිෙබන වගකීම 
සහ යුතුකම. ඒ නිසා අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් ෙයෝජනාව ඉතාමත් 
වැදගත් එකක්. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
පනත් ෙකටුම්පත ෙහට විවාදයට ගැෙනනවා. ෙම් ගැන කථා 
කරන ෙකොට ෙමතැනින් නැඟිටලා යන්න ඕනෑ ද? ෙමතැන ඉඳලා 
ෙබොරුවට කෑ ගහලා යනවා. මෙග් මිතයා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා, මම ඔබතුමාට අපහාස කරනවා ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ 
කාලෙය් ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා අපට ෙකොච්චර නම් බාධා කළා ද? 
වීඩිෙයෝ අරෙගන බලන්න, ඔබතුමා අපට කථා කරන්න ඉඩ 
දුන්නා ද? ඔබතුමා අපට ෙමොන තරම් කෑ ගැහුවා ද? අපට ෙමොන 
තරම් අපහාස කළා ද? එතෙකොට ඔබතුමා සභානායක. ඔබතුමා 
ෙජ ෂ්ඨෙයක් ෙන්. පිලිප් ගුණවර්ධන කියන්ෙන් ෙශේෂ්ඨ පිෙයක් 
ෙන්. ඒ පියාෙග් පුතා හැසිෙරන්ෙන් එෙහම ෙනෙමයි ෙන්. ඔබතුමා 
ෙපොඩි ළමෙයක් වාෙගයි ෙන් හැසිෙරන්ෙන්. පළමුවැනි ෙශේණිෙය් 
ඉන්න ළමෙයක් වාෙග් ෙන් ඔබතුමා හැසිෙරන්ෙන්. ෙබොරු ද මම 
කියන්ෙන්? දිෙන්ෂ් මෙග් මිතයා. නමුත් ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. 
ෙහොඳින් හැසිෙරන්න, හැෙදන්න. විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩුෙව් 
හිටියත් අර අහිංසක තරුණ මන්තීවරු ටික අවුස්සලා  ෙනොමඟ 
යවලා ඔබතුමා පැත්තකට ෙවලා ඉන්නවා.  

ෙම් බලන්න, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ෙබොෙහොම 
ආදර්ශවත් චරිතයක්. මම ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. චමල් 

මැතිතුමාෙගන් ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගන්න. මම ඒක කියනවා. 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, ඔබතුමා යන විධියට ඔබතුමා, 
ඔබතුමා විසින්ම ෙකෙළසගන්නවා. මම ෙම් ෙබොෙහොම ආදෙරන් 
කියන්ෙන්. එෙහම කරන්න එපා. පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන 
ෙකොට ඔබතුමා  ෙජ ෂ්ඨෙයක් විධියට, යුතුකම් හා වගකීම් ඇති 
ෙකෙනක් විධියට ෙම් සභාව තුළ ඔබතුමාෙග් කණ්ඩායම - කල්ලි 
කණ්ඩායම - ෙමෙහයවන්න. ඒක ඒකාබද්ධ විපක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි, ඒක කල්ලි කණ්ඩායමක්. ෙකොෙහොමද කියන්ෙන්? 
ඔබතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායම කල්ලි කණ්ඩායමක්. බලන්න, තව 
හයමාසයක් යද්දී ඔය කණ්ඩායෙමන් භාගයක්ම ෙම් පැත්තට 
එනවා. ඇත්ත කියන්ෙන්. දිෙන්ෂ් මැතිතුමා මෙග් මිතයා නිසා මට 
කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කියන්ෙන්. ෙම් චමල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් චරිතය අරෙගන බලන්න. නිවැරදි පතිරූපය 
කියන්ෙන් ඒකයි. ඒකයි අවශ  වන්ෙන්. ඔබතුමා සදාකල් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් 
කී සැරයක් අස්වුණු මිනිෙහක්ද? ෙමොකටද? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්. 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. 

[අ.භා. 3.38] 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ෙජ ෂ්ඨතම මන්තීවරෙයක් වන, 
අමාත වරෙයක් වන ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව කථා කරන්නට ලැබීම  මම ඉතාම අගය 
කරනවා. එතුමා මට ෙබොෙහෝ උපෙදස් දුන්නා. මම ඒ උපෙදස් 
කිසිවක් භාරගන්න සූදානම් නැහැ කියන එකත් කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, ඔබතුමා ෙදන උපෙදස් අපි අවුරුදු 45ක්ම අහලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙවනුෙවන් මෙග් කාලය කැප කරන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් ඒ අදහස් පකාශ කිරීම මම අගය කරනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කමය පවත්වා ගැනීම සඳහා 
මැතිවරණ ෙකොමිසම පකාශයට පත්කර තිෙබන මාර්ෙගෝපෙද්ශ 
ෙමෙහයුම් පතිපත්තිය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

ෙමය ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ  
කාල සීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ  විසින් පිළිපැදිය යුතු 
උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ, ෙමෙහයුම් පතිපත්ති, ඒවා 
guidelines වශෙයන් හඳුන්වනවා.  

පළමුෙවන්ම මම කියන්න කැමැතියි නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයක් පැවැත්වීම අෙප් රට පාර්ථනා කරන ෙදය බව.  
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීමට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
ආණ්ඩුෙව් කවුරු වුණත්, විපක්ෂෙය් කවුරු වුණත් ඒකාබද්ධව 
යම්කිසි නීති - රීති මාලාවක් සකස් කර ෙගන සම්මත කර ගැනීම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සම්පදායක් ෙලස කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රෙට් තිබුණා. අපි ඒ 
සම්පදාය එෙලසම ඉදිරියට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි 
ෙම් ගැසට් පතෙය් පළ වන ෙද්ත් කාරක සභාවකට ෙයොමු කළ 
යුතුය කියා අපි අදහස් කෙළේ. ගරු අගාමාත තුමාත් එය කරන 
බවට පතිඥා දුන්නා. ඒ නිසා ෙමම ෙයෝජනාව අද සම්මත වන්ෙන් 
නැහැ, කාරක සභාවකට ෙයොමු ෙවනවා. කාරක සභාෙව්දී අපට 
සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නිදහස් හා සාධාරණ 
මැතිවරණයකදී පධාන වශෙයන් පාවිච්චි වන්ෙන් මුදල් බලයයි. 
මුදල් බලය මත තමයි අෙනක් සියලු බලයන් කියාත්මක වන්ෙන්. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාවක් ෙපන්නුවාට 
මුදල් බලය තිෙබනවා නම්, ඒ මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාෙව් කිසිම   
වටිනාකමක් නැහැ.  

පළමුෙවන් දැන්වීමක් කිරීම ගැන ෙමහි කියන්ෙන් විද ත් ෙහෝ 
මුදිත මාර්ගෙයන් කරන දැන්වීමක් කිරීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු 
පතිපත්ති ගැනයි. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් නිලධාරින් ඉන්න නිසා 
මම අහනවා, එක දැන්වීමක් පළ කිරීමට වැය කළ යුතු ෙමපමණයි 
කියලා නියම කරන්න ෙකොමිසම ඇයි ලැජ්ජා වුෙණ් කියා. 
එතැනින් තමයි මුදල් බලය පාලනය වන්ෙන්. මුදල් බලය පාලනය 
ෙනොවී තරග කරන අෙප්ක්ෂකයන්ට අද සාධාරණයක් නැහැ. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ඒක කරන්න වැඩ කරන්ෙන් නැත්නම් ෙම් 
කියන නීති - රීති කිසිවක් වැඩක් නැහැ. ඒ මාධ  ආයතනෙය් 
අයිතිකාරයා කවුද, ඒ අයෙග් ඥාතියකුට තරග කරන්න බැහැ, ඒ 
අයෙග් ඥාතියකුට දැන්වීම් පළ කරන්න බැහැයි කියන එක 
ෙත්රුමක් නැති ෙදයක්. ෙම් ගැන ගරු අගාමාත තුමාත් මමත් 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. මැතිවරණ කාලයට එක පිටුවක 
දැන්වීමක් පළ කරන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් යනවා. ෙම් මුදල් 
වැය කිරීම ගැන මැතිවරණ ෙකොමිසම නිශ්ශබ්ද ඇයි? ෙම්ක තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුව නීති මඟින් පළ කළ යුතු  පළමුවැනි ෙද්. 

Even in America and Britain, it has been brought in by 
the law. How can the Elections Commission be silent on 
this issue? This is a prime issue. It has become a prime 
issue even in India. The Elections Commission has to be 
able to impose controls in order to allow all candidates at 
least to have an equal status. So, I would request the 
Elections Commission to give the highest priority to this 
issue when we call them before the Committee. This is an 
important issue where both sides have come to an 
agreement.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙල්ඛනෙය් හුඟාක් කරුණු 
තිෙබනවා. ෙමහි තිෙබන සියලු ෙද් ගැන කියන්න කාලය නැහැ. ඒ 
නිසා ඒවා ගැන කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

මා දන්නා විධියට නීතිය අනුව, the Elections Commission 
has no powers to delegate authority to any other body. 
But, today, you are trying to delegate authority through 
this Gazette. You have no legal authority to delegate 
powers to any other body. You can have advisers; there is 
the PAFFERAL and there are other organizations.  I 
mean, they have been very useful. Political parties may 
come to the Elections Commission and give their 
response on the issues that arise during elections. That is a 
different matter.  But, you cannot delegate powers to any 
other body. That is why an Election Commission was 
established. The Elections Commissioner alone cannot 

act. An Elections Commission was established, so there 
would be others also participating in decision-making 
than one person. So, that is an issue the Elections 
Commission should give its attention to rather than 
attempting to delegate powers to other bodies and say, 
“This was not done by us.” 

ෙම් අතරම මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ජාතික 
රූපවාහිනී ෙසේවය  හා අයිටීඑන් එක  රජෙය් ආයතන. රජෙය් 
ගුවන්විදුලි නාළිකා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික ගුවන්විදුලි නාළිකා 
රාශියක් තිෙබනවා; රූපවාහිනී විද්යුත් මාධ  තිෙබනවා.  රජෙය් 
ආයතනයක් අනිවාර්යෙයන්ම නීතියට යටත්. අපි සම්මත කළ 
නීතිෙය්ත් ඒක තිෙබනවා. නමුත් මැතිවරණ කාලවලදී අෙනක් 
ආයතන හා රජෙය් නීති අනුගමනය කරන ආයතනත් අතර 
සමබරතාව ෙමොකක්ද? ඒවා ගැන නීතිෙයන් පැහැදිලි තත්ත්වයක් 
අපි ඇති ෙනොකළෙහොත්, එෙහම නැත්නම්  ශී ලංකා රූපවාහිනී 
සංස්ථා පනත සංෙශෝධනය ෙනොකළෙහොත්, එෙහම නැත්නම් 
අයිටීඑන් එෙක් පනත  සංෙශෝධනය ෙනොකළෙහොත්, එෙහම 
නැත්නම් අලුතින්ම පනතක් ෙගනාෙව් නැත්නම් ෙම් පශ්නය, ෙම් 
හානිය දිගටම සිදුෙවමින් යනවා. හැම මැතිවරණයකින් පසුවම 
අපි ෙචෝදනා කිරීම පමණයි සිදු කරන්ෙන්.  
  

ඊළඟ කාරණය  ෙමයයි. ෙම් මාර්ෙගෝප ෙද්ශ  මාලාව ඇතුළත් 
ගැසට් නිෙව්දනෙය්  අංක 26 යටෙත් සඳහන් කර තිෙබනවා, අෙප් 
රෙට් ජාතික ගීය පක්ෂ/කණ්ඩායම් ෙහෝ අෙප්ක්ෂක පවර්ධනයට 
ෙහෝ අගතියකට ෙහේතුවන පරිදි පචාරණය ෙහෝ විකාශය ෙනොකළ 
යුතු බව. The National Anthem, the National Flag, Historical 
flags, Provincial and Regional flags, et cetera should not be 
used.  ෙකොෙහොමද ෙම්ක ආෙව්? ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ජාතික 
ෙකොඩියක් ගැන තිෙබනවා නම්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ජාතික 
ගීයක් තිෙබනවා නම්, පළාත් සභාවට අදාළව පළාත් ෙකොඩි 
තිෙබනවා නම්, පළාත් සභාවල පළාත් ගී තිෙබනවා නම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පටහැනිව ෙම්වා පාලනය කරන්නය 
කියලා නීතියක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
"Et cetera" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The Election Commission should act with 

responsibility and not in haste. We might face a 
referendum in this country. I do not know whether these 
guidelines are being pushed in haste in order to face a 
referendum.  But I propose all these recommendations 
should go through the Committee Stage in some manner 
and our amendments - if we come to an agreement- 
should be accommodated before this is adopted because 
these recommendations, the guidelines, should have been 
adopted within three months and that three months have 
lapsed. We are not questioning that. It has been placed 
before Parliament, but it has lapsed. But, by agreement, 
Parliament can act in order to pursue. So the Election 
Commission should know that the law of the land has to 
be followed; Parliament must follow the law of the land. 
Within three months, you are supposed to get approval 
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which you have not yet got. Perhaps, the reason may be 
the Gazette being late to be presented. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනමාධ යට දඬුවම් 
කරන්නයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්, ජන මාධ  පාලනය 
කරන්නයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. ජනමාධ  ෙනොමැති 
පජාතන්තවාදයක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ජනමාධ  
කියන ෙද්වල්වල විෙව්චන තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් ගරු සරත් 
අමුණුගම ඇමතිතුමා ඉන්නවා. මෙග් ආදරණීය පියාණන් වූ පිලිප් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ජන මාධ ෙයන් දැඩි විෙව්චනයට පාත 
වුණා. නමුත් ඒ අයෙග් ෙද්ශපාලන පතිපත්තිය ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
අනුගමනය කළා. ජනමාධ යට භයයි කියලා, "ෙල්ක්හවුස්" එකට 
භයයි කියලා මැතිවරණවලින් පැනලා ගිෙය් නැහැ. විද ත් 
ජනමාධ ෙය් යම්කිසි පාලනයක් ඇති විය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් විද ත් ෙහෝ අෙනක් ජනමාධ වල 
නිදහස ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. මැතිවරණ කාලයට නිදහස වළලා, 
නිදහස වැළලූ රටක පජාතන්තවාදි මැතිවරණයක් පවත්වනවා 
නම්, ඒක ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සැබෑ කැමැත්ත නිරූපණය කරන 
අවස්ථාවක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් නීති-රීති මාලාව සම්මත 
කිරීමට මත්ෙතන් ෙබොෙහොම ෙහොඳ සංවාදයක් අවශ  වනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී, මා පශ්නයක්, ෙදකක් අහන්න කැමැතියි. 
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඔබතුමාත් ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීවරෙයක්. මා සිටි 1980 ගණන්වල ඉඳලා ඔබතුමාත් 
ෙබොෙහෝ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. අද පළාත් පාලන 
මැතිවරණයට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකෝ මැතිවරණ 
ෙකොමිසම? මා කනගාටු වනවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනය 
කරන්න සිදුවීම ගැන. මැතිවරණ ෙකොමිසම කියනවා, "අපට 
බලයක් තිෙබනවා නම් ලබන සුමානෙය් මැතිවරණයක් 
පවත්වනවා" කියලා. ෙමොන විහිළුවකටද අපි ලක්ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? "අපට බලයක් නැහැ" කියලාද දැන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම කියන්ෙන්? එෙහම නම් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් මැතිවරණ ෙකොමිසමක් ඇති කෙළේ 
ෙමොකටද? පළාත් පාලන ආයතන සහ පාෙද්ශීය සභා 270ක් 
තිෙබනවා. අද පතෙය් තිෙබනවා, මැතිවරණය කල් දමන්නය කියා 
නගර සභා, මහනගර සභා 33ක් ඉල්ලනවාය කියලා. මැතිවරණය 
කල් දමන්ෙන් ෙමොකටද? ඡන්දය මහ ජනයාට අයිති ෙදයක්. ෙම් 
මැතිවරණෙයන් කවුරු දිනුවත් කමක් නැහැ, පජාතන්තවාදෙය් 
නාමෙයන් යාපනෙය් ඉඳලා දකුණු පළාත දක්වා ලංකාෙව් හැම 
පෙද්ශයකම මැතිවරණය පවත්වන්න. යාපනය නගර සභා 
මැතිවරණය පවත්වා නැහැ.   

 

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

 

නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ෙදන්න ගරු ඇමතිතුමාට 

අවස්ථාව ෙදන්න. 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
With  the permission of the Hon. Dinesh 

Gunawardena -  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
No, no. There is no permission. එතුමා කථා කරන්න 

නියමිතයි. ෙබොෙහොම ටික ෙවලාවයි මට තිෙබන්ෙන්. මෙග් කථාව 
අවසන් කරන්න ඕනෑ.  මැතිවරණය ෙනොපවත්වන්න මාස 8ක් 
තිස්ෙසේ ෙම් ඇමතිතුමා කියන කථා මා අහලා තිෙබනවා. 
එතුමාෙග් ආදරණීය පියාණන්ට මා ගරු කරනවා. ලංකාෙව් 
දක්ෂතම නීතිඥවරයකු හැටියට එතුමාෙග් පියාට මා ගරු කරනවා. 
පළාත් පාලන ආයතනවල පජාතන්තවාදි මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා බදු එකතු කිරීම නීති විෙරෝධියි ඇමතිතුමනි. ඒක 
ෙහොඳින් මතක තබා ගන්න.  

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
බදු එකතු කරනවා නම්, මැතිවරණය පවත්වා පළාත් සභා පත් 

කර ගන්න ඕනෑ. ඒකයි ඡන්දෙය් මූල ධර්මය. මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා බදු එකතු කරන්න බැහැ. 

 

 
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Member, since you raised the issue of Local 

Government Elections and said that it has been unduly 
postponed, permit me to respond. -[Interruption.] Have 
you gone through the Delimitation Report?  Hon. 
Member, they took three years for the Report. The 
Commissioner has not said that the Report has been 
properly done. I have power in terms of the Act to 
appoint an appellate process and I am doing my legal 
obligation. Hon. Member, is the Report proper? -
[Interruption.] The Report is not proper. Hon. Member, 
they took three years to give the Report.[Interruption.]Do 
you say that the Delimitation Report is correct?
[Interruption.] Hon. Member, the Delimitation Report is 
not correct. I had an All Party Conference and in that 
Conference, every member said that the Report is not 
proper. Hon. Member, you should understand that the 
Report should have been done properly. -[Interruption.]  
 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.  

[බාධා කිරීමක්]  
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇමතිතුමනි, ඉඳ ගන්න. ඇමතිතුමා කියන බයිලා ෙහොඳයි, 

ඇමතිතුමාෙග් යාළුවන්ට. [බාධා කිරීමක්] රෙට් මිනිස්සු ෙම් 
බයිලා අහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මැතිවරණය පවත්වන්න 
භයයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
කිසිෙසේත්ම භය නැහැ.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භය නිසා තමයි මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් නැත්ෙත්.  
 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිසම - [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොන සීමා නිර්ණයද? ඔබතුමාට ඕනෑ විධියට ඔබතුමාෙග් 

ෙගවල් වෙට් සීමාවන් හදා ගන්න මැතිවරණය පවත්වන්න බැහැ. 
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා භයයි, ඔබතුමාෙග් ෙගය ළඟ 
ඡන්දෙයනුත් පරදිනවාය කියලා. ඔබතුමාෙග් ward එක හය 
වතාවක් ෙවනස් කළා. [බාධා කිරීමක්] ලජ්ජයි, ඇමතිතුමාෙග් 
තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] හය වතාවක් ward එක ෙවනස් කළා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙගොල්ලන් ඡන්දය ඉල්ලපු අය ෙනොෙවයි. ෙම් 
ෙගොල්ලන් ඡන්දය ඉල්ලලා ආපු අය ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ඡන්දය ඉල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
පැමිණියාම ඒෙක් තිෙබන වටිනාකම. ඡන්දය ඉල්ලන්ෙන් නැතුව 
පිටිපස්ස ෙදොෙරන් ඇතුළු වුණාම ෙම්ක තමයි පුරුද්ද වන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. ෙහොඳින් මතක තබා ගන්න. මැතිවරණය 
ෙනොපවත්වා ගතවන දවස ග ණෙන් බදු ෙගවන මිනිසුන්ට බදු 
ෙනොෙගවා ඉන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳින්  මතක තියා 
ගන්න. [බාධා කිරීම්]  දැන් ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] ෙමන්න  
ඇමතිතුමා ලිපියක් යවා තිෙබනවා.    

 
I  table* a letter the Hon.  Minister has issued a few 

days ago. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත  ෆයිසර් 
මුස්තාපා මැතිතුමා 2016.06.10 වන දින තමයි ෙමම ලිපිය 
අත්සන් කර ත ◌ිෙබන්ෙන්.  එම ලිපිෙය් සඳහන් ෙවනවා, 2012 
අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් 
(සංෙශෝධන) පනත සම්බන්ධව ෙයෝජනා සහ අදහස ්කැඳවීම.  
කවදාද ෙම්? 2016.06.10 වන දින.  ඒ කියන්ෙන් ෙම් මාසෙය් 
නැවත අදහස් කැඳවනවා.  ෙම්ක ඉවර වන්ෙන් නැති කැඳවීමක් 
හා ඡන්දය කල් දැමීමක්.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ඇමතිතුමනි,  ගරු මන්තීතුමාට තව විනාඩියයි  කථා 

කරන්න තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපති ලජ්ජා වන්නට  ඕනෑ. ඡන්දය  

තියන්න කැමැතියි. ඡන්දය තියන්න බැහැ කියා රටට කියනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දයක් තියන්ෙන් නැති රටක 
පජාතන්තවාදෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද? පසු ගිය සතිෙය්  
එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, Westminster Foundation  එෙක්  
මන්තීවරු ආවා. They were surprised when we told them 
that the Local Government Elections have been 
postponed and postponed and it is indefinitely getting 
postponed. -[Interruption.] මම කියන්නම්. ම ෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා. [බාධා කිරීම්] That is not because of  
delimitation.  You are trying to postpone it again. You are 
postponing it again. That is the game that is going on 
depriving the voters of this country their right to elect the 
local authorities.  -[Interruption.] This is what you are 
doing. We know what you are up to?  -[Interruption.] 
You have mislead the President. -[Interruption.] What 
have you done? You have done nothing but only 
postponed elections. That is all what you have done.  -
[Interruption.]  You are interfering.  -[Interruption.]   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්නට නියමිත 

කාලය අවසානයි. 

  
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
You are interfering. -[Interruption.] You are 

interfering - [Interruption.] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ගරු ඇමතිතුමාට ඉඳ ගන්න 
කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමාට point of Order එකක් raise 
කරලා කථාවක් කරන්න බැහැ. -[Interruption.] You sit down. 
-[Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ඇමතිතුමා, මන්තිතුමාට කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudevaanayakkara)  
එතුමා ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාවට තමයි බාධා කරන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසාන කරන්න 

ඇමතිතුමා ඉඳගන්න.  [බාධා කිරීමක්]  You had better sit down!  
-[Interruption.] ඇමතිවරෙයක් ඉන්ෙන් "ඡන්දය තියන්ෙන් 
නැහැ"  කියන්නද? [බාධා කිරීම්] ෙකොමිසමත් අමාරුෙව් දාලා. 
ෙකොමිසමට ර ෙට්  ෙගෞරවය තිෙබනවා. ෙකොමිසමත් අමාරුෙව් 
දාලා.  ෙකොමිසම කියනවා, "අපිට එන සුමානෙය්  ඡන්දය තියන්න 
පුළුවන්" කියා. එෙහම ෙපෙර්දා පත්තෙර් තිබුණා. ඊෙය් 
පත්තෙර්ත් තිබුණා. ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා කියනවා, "අපි 
සුමාන ෙදකකින්  ඡන්දය තියන්න සූදානම්. ඇමතිතුමා අවශ  
නිෙව්දනය නිකුත් ෙනොකර ඉන්නවා" කියා.  ෙමොන තරම් 
ලජ්ජාවක්ද?  

1287 1288 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පජාතන්තවාදී මැතිවරණ කමය ගැන අද අගමැතිතුමා 
ෙලොකුවට කථා කළා.  ෙම් ෙරගුලාසි ගැනත් කිව්වා. ෙරගුලාසි 
ෙමොකක්ද? ගෙම් ඡන්දය තියන්න භයයි. ගෙම් ඡන්දය තියන්න 
ෙකොමිසමට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  ගෙම් ඡන්දය ෙනොතියා ඉන්න,  
ඡන්දය කල් දමන්න තවත් ලියුමක්  ඇමතිතුමා  පක්ෂවලට 
ෙපෙර්දා තැපැල් කර තිෙබනවා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ආපසු  ෙම් මැතිවරණ  කමය කල් දමමින්  පජාතන්තවාදයට 
පිහිෙයන් අනින භයානක තත්ත්වය ගැන අනතුරු අඟවමින්   
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මම ඉල්ලීමක්  
කරනවා. ඔබතුමන්ලා විෙව්චනය කිරීෙම් අයිතිය අපිට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී තිෙබනවා. කරුණාකර ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්  
ඕනෑකම ඉෂ්ට කරන  ෙකොමිසමක් ෙවන්න  එපා. දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන්  ෙකොමිසමක් ඇති කෙළේ 
ස්වාධීනව කටයුතු  කරන්නයි.  එම නිසා  ඔබතුමන්ලා  ඡන්දය  
පකාශයට පත් කරන්න.  දින සියෙය් ආණ්ඩු කාලෙය්දී ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමාෙගන්   මා ෙමතැනදී ඇහුවා, "කවදාද පළාත් 
පාලන ඡන්දය තියන්ෙන්?" කියා.  එතුමා කිව්වා, "දැනට තිෙබන 
Delimitation  Committee එෙක් Report එක සලකා බලනවා.  It 
will be revised and I will submit it to the President. Then we 
will go for elections." කියා.  That was in February, 2015. 
Today, we are in June, 2016. 

එවකට ෙමම විෂය භාරව සිටි ඇමතිවරයා හැටියට ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා ඒ වාර්තාව සකස් කරලා ජනාධිපති  ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට යැව්වා. ජනාධිපතිතුමාට යවපු වාර්තාවට 
ජනාධිපතිතුමා අත්සන් තැබුවා, සැප්තැම්බර් මාසෙය්. අෙගෝස්තු 
මාසෙය් එය ගැසට් කළා. ඒ විධියට ෙමම සීමා නිර්ණය අනුමත 
කරලා ගැසට් කළා. එෙහම කෙළේ නැහැ කියා කියන්න පුළුවන් 
කාටද? ඒ අනුව මැතිවරණය පැවැත්වීමට කටයුතු කිරීම 
වළක්වන්න පුළුවන් කමය ෙමොකක්ද? වළක්වන්න පුළුවන් කමය 
තමයි දැන් ෙම් පණ්ඩිත කථා කියමින්, ෙම් වාෙග් ලියුම් යවමින්  
ෙම් මැතිවරණය නවත්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනා ගැන කථා 
කරලා වැඩක් තිෙබනවාද? මූලික ෙද්  ඡන්දය.   

ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාත් 
මම ෙම් කියන කා රණයට එකඟ ෙවයි. අපි ෙමන්න ෙමෙහම 
කථාවක් අහලා තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. කථාව 

අවසන් කරන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කථාවත් කියලා මම 

අවසන් කරන්නම්.  

ඡන්දය ගැන අප ෙමන්න ෙමෙහම කථාවක් අහලා තිෙබනවා. 
අෙප් හිටපු ගරු කථානායකතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න 
නිසා මම එය කියන්නම්. ෙම්ක අපි ෙපොඩි කාලෙය් අහපු කථාවක්.  
ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා අෙප් රෙට් හිටපු අගාමාත වරෙයක්. 
එතුමා ඊට කලින් ගාල්ෙල් නගරාධිපති වුණා. මන්තී ෙකෙනක් 
වුණා. අමරසූරියට විරුද්ධ ඡන්ද සටෙන්දී, "මට සල්ලි නැහැ, මම 
සල්ලි ගස් ෙහොල්ලනවා, වැෙටන සල්ලි අහුලා ගන්න" කියා එතුමා 
ජනතාවට කිව්වා. ඒ ඡන්ද සටනින් අමරසූරිය පරදවලා දහනායක 
මැතිතුමා දිනුවා. ඒ නිසා සල්ලිකාරයන්ට ඕනෑ විධියට ෙම් දැන්වීම් 
පළ කිරීම සඳහා ඔබතුමන්ලා ෙකොමිසම හැටියට ෙදන ෙම් 

ආවරණය කරුණාකරලා ෙවනස් කරන්න. එෙහම නම් ෙම් 
කාර්යෙය් සල්ලි පමාණය නියම කරන්න, "ෙමපමණයි සල්ලි, 
ෙම්ක අනිවාර්යෙයන් සියලු ජනමාධ වල පළ කරන්න ඕනෑ" 
කියා. එෙහම නැතිව, ෙම් නිකම් ෙබොරුවට ජනමාධ යට මඟ 
ෙපන්වීම අසාර්ථක ව ායාමයක්. කාරක සභාෙව්දී ෙම් ගැන 
තවදුරටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් නාමෙයන් පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියායි අවසාන වශෙයන් මා ඔබතුමන්ලාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  

 
[අ.භා. 3.59] 
 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ර ටට ඉතාම වැදගත් වන 

කාරණාවක් පිළිබඳව  අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ඒ ගැන වචන 
ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් මම 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මට ෙපර ෙජ ෂ්ඨ මැති ඇමතිවරු කීප ෙදෙනකු ෙම් විවාදයට 
එකතු ෙවලා වටිනා, වැදගත් ෙමන්ම ෙනොවැදගත් කරුණු කාරණා 
ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ෙජ ෂ්ඨ 
මන්තීතුමා අසුෙන් ඉඳිද්දීම එතුමා පශ්නයක් ඇහුවා, නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. මා හිතන 
විධියට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හිටියා. ඒ 
කාලය තුළ එතුමා නිදාෙගන හිටියා ද කියන පශ්නය මට 
තිෙබනවා. මා එෙහම කියන්ෙන් ෙම් කාරණය නිසායි. පසු ගිය 
පළාත් පාලන මැතිවරණ රෙට් පැවතුෙණ් ෙකොෙහොමද? නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් තියා, රෙට් තිෙබන නීතිය අනුව සියලු 
පළාත් පාලන මැතිවරණ එකට පවත්වන්න ඕනෑ ෙමොෙහොතක, 
ඒවා එකින් එක ෙවන් කරලා ෙම් රෙට් පවත්වපු යුගය ඔබතුමාට 
අමතකද කියා මා අහන්න කැමැතියි. එතුමා අද ඒ යුගය අමතක 
කරලා කථා කරනවා. අද අපට, ෙම් රජයට ඒ අමිහිරි අත්දැකීම්වල 
පාපතර පසු කියාවන්ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
ජනතාවටත් ඒ අමිහිරි අත් දැකීම්වල ට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, එක පළාත් පාලන මැතිවරණයක් එක 
කාලයකට අවලංගු ෙවනවා; තවත් පළාත් පාලන මැතිවරණයක් 
තව කාලයකට අවලංගු ෙවනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් සියල්ල අර ඉස්සර තිබුණා 
වාෙග් සිල්ලර කමයට තියන්න කියා ද? රෙට් සිටින සියලු මැති 
ඇමතිවරු එක පළාත් පාලන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට ඇවිත්, 
ජනමාධ , මැරෙයෝ, වංචනිකෙයෝ, සල්ලි ගස් ෙගනැත් ඒ 
මැතිවණ ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ඡන්ද 2,000කට 3,000කට 
බලපෑම් කරපු යුගය අපට මතකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එෙහම කියන්ෙන් ඉතාම 
වගකීෙමන්. මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් අවසානයට තිබුණු 
පළාත් පාලන මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් ෙවලා සිටි මහජන 
මන්තීවරෙයක් විධියටයි.  ෙම් රෙට් අවසන් වරට පළාත් පාලන 
මැතිවරණය පැවැත්වුෙණ් 2011දීයි.  එම මැතිවරණෙයන් මමත් 
නාත්තන්ඩිය ආසනෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක් ෙලස ෙත්රී 
පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව පළාත් සභාව නිෙයෝජනය කරමින් 
සිටින අතරතුර, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවලා එයින් 
ජයගහණය කරලා තමයි මම අද ෙමතැනට ඇවිත් සිටින්ෙන්. 
ෙජ ෂ්ඨ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ඒ අමිහිරි අත් දැකීම් සහිත 
යුගය නැවතත් ඒ වළ පල්ෙලන් ෙගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන්න 
එපාය කියා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අද ඉදිරිපත් කර ඇති ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව ගැන 
ඔබතුමන්ලා කරුණු, කාරණා කථා කරද්දි, අප ෙම් සභා ගර්භයට 
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ෙවලා ආරම්භෙය් සිටම අසාෙගන සිටිෙය් ඔබ 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් යම්කිසි ෙතොරතුරක් ගන්නයි; අදහසක් 
ගන්නයි; ඔබතුමන්ලා ෙගෙනන ෙයෝජනා ෙමොනවාද කියා දැන 
ගන්නයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන කාරණය 
ඔබතුමා අනුමත කරයි. ෙම් මන්තීතුමා කථා කෙළේ ෙම් පනත් 
ෙකටුම්පතට අදාළ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම් මන්තීතුමා කථා කෙළේ, 
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට සම්පූර්ණෙයන් පරිබාහිරව ඔවුන්ෙග් 
තිෙබන ෙපෞද්ගලික කාරණා මත ෙම් රජයට මඩ ගැහීෙම් 
අරමුෙණන් ඒ සම්බන්ධෙයන් වූ කරුණු කාරණායි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න. 
ඔබතුමාට කථාවක් නැත්නම් ඉල්ලා ගන්න. මම දැක්කා, 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබනවා. 
අද ඒ මන්තීවරුන්ෙගන් සමහරු ඇවිල්ලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායකය, ව වස්ථාදායකය, 
අධිකරණය ෙම් රෙට් පධාන ආයතන ෙවලා තිෙබද්දී අද ජනමාධ  
හතරවැනි ආයතනය බවට නිල ෙනොලත් විධියට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ජනමාධ ෙයන් ෙම් රට හසුරුවන තැනට, මැතිවරණය 
ෙමෙහයවන තැනට, මිනිස්සුන්ෙග් ආකල්ප විනාශ කරන තැනට 
ගිහින් තිෙබන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ජනමාධ  
අඩුම ත රෙම් මිනිෙසකුෙග් මූලික අයිතිවාසිකමක් විධියට තිෙබන 
මැතිවරණයක් පවත්වන කාලසීමාව තුළ ෙහෝ සර්ව සාධාරණව 
හැසිරිය යුතුය කියන විශ්වාසය මා තුළත් තිෙබනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු නවක මන්තීවරෙයක් විධියට 
මම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, රනිල් විකමසිංහ 
අගාමාත තුමාටත් මෙග් ෙගෞරවය, ස්තුතිය, පශංසාව ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. තමන්ෙග් රජයක් පවතින කාලෙය් කළ 
යුතු ෙද්වල් ෙනොෙවයි, ෙම් රජය කරන්ෙන්. රජයක් පවත්වාෙගන 
යන්න වාසි ෙවන ෙද්වල්, රජයක් ජයගහණය කරා ෙගන යන්න 
වාසි ෙවන ෙද්වලුයි, අපි ෙම් අවාසි බව දැන දැනත් කමකමෙයන් 
ෙගෙනන්න උත්සාහ කරන්ෙන්; රෙට් ජනතාවෙග් යහ පාලනයට 
කමකමෙයන් බද්ධ කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන්.  

අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කිව්වා, ජනමාධ  පවතින 
ආණ්ඩුවට වාසි සහගත විධියට හැසිෙරනවා කියලා. එෙහම නම් 
අද පවතින ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද? පවතින ආණ්ඩුව යහ පාලන 
ආණ්ඩුව. යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් තමයි ෙම් නීති ෙගෙනන්ෙන්; 
එෙහම නැත්නම් යම් කිසි සීමාවන් ෙගෙනන්ෙන්. එතුමාෙග් 
කථාව තුළදී වටිනා, වැදගත් අදහස් ගණනාවක් එක්ක එතුමා 
කිව්ෙව්, ෙම්ක නීතිගත කරන තැනට පවා ෙගන ආ යුතුයි කියලායි.  

අපි කථාවක් අහලා තිෙබනවා, "පියවර දහසක් තබන්නට නම් 
පළමුෙවන්ම එක පියවරක් තබන්නට ෙවනවා" කියලා. ඒ නිසා 
ෙම් ෙගෙන න ෙයෝජනා, ෙම් ෙගෙනන සීමාවන් ජනමාධ යක් 
මැතිවරණ කාලයක් තුළ හැසිරිය යුතු ආකාරයන් ගැන වැදගත් 
සංධිස්ථානයක් ඇති කරන බව මම දකිනවා.  ෙම්ක ආරම්භයක් 
විධියට ෙගනැල්ලා, පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරු එකතු ෙවලා, 
ෙකොමිෂන් සභා එක්ක කථා කරලා, ඉන් අනතුරුව කමිටුවට 
ගිහිල්ලා, කමිටුෙව් කථා කරලා අඩු පාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. 
වැරැදි අඩු පාඩු හදාෙගන ෙමතැනට තවත් එක්කාසු ෙවන්න ඕනෑ 
අදහස් එක්කාසු කරලා අපට පුළුවන් රෙට් ජනතාවට, 
ෙද්ශපාලනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයන්ට ගැළෙපන විධියට ඒ 
කාලපරි ච්ෙඡ්දය තුළ රට හසුරුවන්නට කටයුතු කරන්න.  

පසු ගිය කාලපරි ච්ෙඡ්දය තුළ අපි මැතිවරණ ගණනාවකට 
මුහුණ දුන්නා.  මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය්, පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු 

මැතිවරණය ෙවන කල්ම විපක්ෂෙය්යි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. 
විපක්ෂය කිව්ෙව්, ෙකොන්ද ෙකළින් තියා ගත්තු එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට. එදා  අපි හිටපු විපක්ෂය අද වාෙග් ෙදපැත්තක තිෙබන 
විපක්ෂයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මා පැහැදිලිව ෙම් කාරණය 
කියනවා. ඒ කාලෙය් අපි ජනමාධ ෙයන් බැට කන්න පුළුවන් 
හැම අතකින්ම බැට කෑවා. අපට ජනමාධ යට කිට්ටු කරන්න 
බැරුව ගියා. අෙප් අදහසක්, මතයක් රටට ෙගන යන්න බැරුව 
ගියා. පාෙද්ශීය සභාවක ෙව්වා, පළාත් සභාවක ෙව්වා හඬක් රට 
තුළට ෙගන යන්න බැරුව ගියා. හැබැයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා කියපු එක කථාවකට මම එකඟ ෙවනවා. ගාල්ෙල් 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් සල්ලි ගස් ෙහොල්ලනවා  කියලා කිව්වා  
වාෙග්, අපටත් පුළුවන්කම ලැබුණා, ඒ ජනතාව අතරින් ගිහිල්ලා 
ජනමාධ  ඉරාෙගන, ජනමාධ  පැත්තකට දාෙගන ඉදිරියට 
ඇවිල්ලා ජාතික නායකත්වය කරා එන්න.  

රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තරම් මාධ වලින් බැට කාපු රාජ  
නායකෙයක් ෙම් රෙට් ඉන්නවාද කියන එක ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙවන් මම අහන්න කැමැතියි. එතුමා ෙවනුෙවන් "පසුවිපරම" 
කියලා ෙවනම වැඩසටහනක් ගියා. ඡන්ද කාලෙය්දී "යුද පිටිය" 
කියලා ෙවනම වැඩසටහනක් ගියා. එතැනින් එහාට ගියාම 
රජෙයන් කියාත්මක ෙවන සෑම වැඩසටහනක්ම 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු වැඩසටහන් බවට පත් වී රජෙය් 
නාලිකාවලින් පැෙයන් පැය, විනාඩිෙයන් විනාඩිය, තත්පරෙයන් 
තත්පරය විකාශය වුණා.  

 ජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා  අද ෙම් උත්තරීතර සභා 
ගර්භෙය් ඉන්නවා. අපි දැක්කා, ෙම් උත්තරීතර නායකයාට මඩ 
ගහන්න, ෙම් උත්තරීතර අභීත ෙසන්පතියා විනාශ කරන්න ඒ 
දවස්වල ජනමාධ  හසුරුවපු ආකාරය. නමුත් එවැනි සමාජයක් 
අමතක කළ ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙවලාවක අපි ෙම් ෙයෝජනාව 
ෙගනාෙව් ඒ තත්ත්වය නිවැරැදි කරන්නයි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த) 
(The Hon. Ashoka Priyantha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක් 

ෙදන්න. 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත අපි ෙහට සාකච්ඡා කරනවා.  ජනමතවිචාරණයකදී 
ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත 
ජනමාධ  විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/
ෙමෙහයුම් පතිපත්ති පිළිබඳ ෙයෝජනාව අද සාකච්ඡා කරනවා.  
ෙම් සියල්ල ෙගනැල්ලා අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ෙම් රජෙය් වැරදි, 
අඩු-පාඩු තිෙබනවා නම් ජනතාවට ෙහොයා ගන්න පුළුවන් විධිෙය්, 
ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන් විධිෙය්, ඒවා නිවැරැදි කරන්න 
පුළුවන් විධිෙය් රටක් ෙගොඩනඟන්නයි; වචනෙය් පරිසමාප්ත 
අර්ථෙයන්ම 'යහපාලන ආණ්ඩුවක්' ෙගොඩනඟන්නයි. බලාෙගන 
ඉන්න. තවම ෙම් යහ පාලන දරුවාට මාස හතක්, අටකට වඩා ගත 
ෙවලා නැහැ. ඒ දරුවා අවුරුද්දක් ෙදකක් යද්දී දණ ගාලා, බඩ 
ගාලා නැඟිටලා,  ගුණ ගරුක සහ වැදගත්, ආදර්ශවත් ෙද්ශපාලන 
කථාවක් ෙම් සමාජයට කියලා ෙදයි. ඒ කථාව අහෙගන ඉන්න. ඒ 
කථාව අහෙගන ඉන්න අමිහිරි නම්, ඒ කථාව බලාෙගන ඉන්න 
අමිහිරි නම්, ඔබ කරපු පරිණත ෙද්ශපාලන නායකත්වය 
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ෙපොඩ්ඩකට පැත්තකින් තියලා, ෙම් ෙද්ශපාලන ගමන යන්න ෙම් 
යහපාලන රජයට ඉඩ පස්ථාව ලබා ෙදන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් 
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. Gnanamuthu 

Srineshan. 

Order, please! ඊට පථම ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
ෙම් අවස්ථාෙව් ''ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමා මූලාසනය 

ගත යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

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

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, You may start your speech. 
 
[பி.ப. 4.09] 
 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

ேதர்தல் காலத்தின்ேபா ம் மக்கள் தீர்ப்ெபான்றின்ேபா ம் 
ஊடகங்கள் எவ்வா  ஒ க்க வி மியங்கைளப் பின்பற்றி 
நடக்கேவண் ம், எந்த அ ப்பைடயில் ெசயற்படேவண் ம் 
என்ப  பற்றிய இன்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.   

உண்ைமயில் ஊடக சுதந்திரம், ஊடக தர்மம், ஊடகத்தின் 
ெபா ப் ணர் , ஊடகத்தின் ந நிைலத்தன்ைம என்பன 
ஜனநாயகத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கும் நல்லாட்சியிைன 
நிைலநி த் வதற்கும் அவசியமான பண் களாக 
அைமகின்றன.  ஊடகங்கள் ந நிைலயாகச் 
ெசயற்ப கின்றேபா , ஊடக தர்மம் ேபணப்ப கின்றேபா , 
ஊடகம் ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்ப கின்றேபா  அந்த 
ஜனநாயகம் பலம் ெப கின்ற . 'மக்களாட்சி' என்கின்ற 

அர்த்தம் அங்கு ெவளிப்ப கின்ற . மாறாக ஊடகம் 
அடக்கப்ப கின்றேபா , ஊடகம் பக்கச்சார்பாக, 
பாரபட்சமாக நடந் ெகாள்கின்றேபா , ஊடகத்தின் லம் 
வகுப்  வாதங்கைள விைதக்கின்றேபா  அங்ேக ஊடக தர்மம் 
அற் ப்ேபாய்வி கின்ற .   

குறிப்பாக, ேதர்தல் காலத்தின்ேபா ம் மக்கள் 
தீர்ப்ெபான்றின்ேபா ம் ஊடகங்கள் மிக ம் கவனமாகச் 
ெசயற்படேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற . ஏெனன்றால், 
ஊடகம் நல்லாட்சிக்குாியவர்கைள, நல்ல 
பண் ைடயவர்கைள, நல்ல தைலவர்கைள மக்கள் ன் 
ெகாண் ெசல்வதற்கு ஏற்ற விதத்தில் சுதந்திரமான ைறயில் 
ெபா ப் ணர்ச்சி டன் அதன  கடைமகைள 
ஆற்றேவண் ம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் இந்தியக் கவிஞர் 
ஒ வர  கவிைத ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற :  
 

 "குழந்ைதயின் ைகயில் கத்தி! 
 கு காரன் ைகயில் குழந்ைத! 
 ைபத்தியக்காரன் ைகயில் ப்பாக்கி! 
 இந்தியன் ைகயில் ேவாட் ! 
 
 குழந்ைத வள ம்வைர, 
 கு காரன் தி ந் ம்வைர, 
 ைபத்தியம் ெதளி ம்வைர, 
 ேதர்தைல நி த் ங்கள்!  
 அல்ல   
 ேதசத்ைதக் ெகா த் ங்கள்!"   

என்  அந்தக் கவிஞன் குறிப்பிட் ந்தான். அதாவ  
ேதர்தல் காலத்தின்ேபா  நடக்கின்ற பரப் ைரகள் ஒ  
விதத்தில் பணத்தின் லமாக ம் அதிகாரத்தின் லமாக ம் 
சூழ்ச்சியின் லமாக ம் ெவற்றிெகாள்ளத்தக்க விதத்தில் 
நைடெப கின்றன. இவ்வா  பரப் ைரகள் 
நைடெப கின்றேபா  மக்கள் ெதாியாத்தனமாகச் சில 
ெதாி கைளச் ெசய் வி கின்றார்கள். எனேவதான் ேதர்தல் 
என்ப  ந நிைலயாக நைடெப வதற்கு ஊடகங்களின் 
பங்களிப்  மிக ம் க்கியமாக அைமகின்ற . 'நல்லாட்சி' 
என்ப  ெசால்லாட்சியாக அைமயாமல் ெசயலாட்சியாக நல்ல, 
வல்ல ஆட்சியாக மாறி மக்க க்கு உண்ைமயான 
பயன்கைளத் தரேவண் மாக இ ந்தால், உண்ைமயில் 
ஊடகங்கள் அந்த இடத்தில் பாாிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய்யேவண் ம்.   

ஊடகங்களில் குறிப்பாக அச்சு ஊடகங்கள், 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் என்பனவற்ைற 
எ த் க்ெகாண்டால் இந்த ஊடகங்கள் நாட்ைடச்  
ெச ைமப்ப த் வதி ம் சீர்ப த் வதி ம் நன்ெனறியில் 
ெகாண்  ெசல்வதி ம் க்கிய பங்களிப் ச் ெசய்கின்றன. 
மாறாக இந்த ஊடகங்கள் ஆட்சியின் அதிகாரத்திற்குக் 
கட் ப்பட் , பணத்திற்குக் கட் ப்பட் ச் சதிவைலயில் 

ழ்ந்  ெசயற்ப மாக இ ந்தால் அந்த நாட் ல் நாங்கள் 
நல்லாட்சிையக் காண யா .  மாறாகக் 
காட்டாட்சிெயான்ைறத்தான் காணேவண் ய ஒ  நிைலைம 
காணப்ப ம்.  எனேவதான் ஜனநாயகத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கு ஊடக தர்மம், ஊடகத்தின் 
ெபா ப் ணர்  என்பன மிக க்கியமானைவயாக 
அைமகின்றன.  இந்த இடத்தில் நான் 'ேவால்ேடயர்' 
அவர்கள  க த்ைதக் குறிப்பி வ  ெபா த்தமாக 
இ க்குெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.  அவர் "நான் உன  
க த்திைன எதிர்க்கின்ேறன்.  ஆனால், உன  க த்  
ெவளியி கின்ற சுதந்திரத்ைதப் பா காப்பதற்காக என  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

உயிைரக்கூட வி வதற்கும் தயாராக இ க்கின்ேறன்" என்  
கூறியி க்கின்றார்.  அதாவ , ஒ வர  க த்  எதிர்க்கப்பட 
ேவண் யதாக இ ந்தா ம், அக்க த்திைன ெவளியி கின்ற 
சுதந்திரம் என்ப  இ ந் தான் ஆகேவண் ம் என்பைதேய 
'ேவால்ேடயர்' குறிப்பிட் க்கின்றார்.   

ேதர்தல் காலத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் வாக்களிப் க்குச் 
ெசல்கின்ற மக்கள் மத்தியில் இன்  இலத்திரனியல் 
ஊடகங்கள் பாாிய பங்ைக வகிக்கின்றன. குறிப்பாக, அதிகார 
வர்க்கத்தில் உள்ளவர்கள், பணபலம் பைடத்தவர்கள் அல்ல  
ஆட்பல ள்ளவர்கள் ேதர்த ல் ெவற்றிெகாள்ளத்தக்க 
விதத்தில் தங்க ைடய ேதர்தல் வி கங்கைள 
அைமத் க்ெகாண்  ெசல்கின்றார்கள். இந்தத் ேதர்தல் 
வி கங்கைள உைடத்ெதறிந்  சாியானவர்கைளத் ெதாி  
ெசய்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் ஊடகங்கள் ெசம்ைமயான 

ைறயில் நல்ெலா க்கப்பாைதயில் ெசயற்படேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . குறிப்பாகச் ெசால்லப்ேபானால், 
ஊடகங்கள் ந நிைலயாகச் ெசயற்படேவண் ம். அங்கு 
பாரபட்சம், பக்கச்சார் கள், வகுப் வாதங்கள் இ க்கக்கூடா . 
ஊடகங்கள் ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்பட ேவண் ம். 
அதாவ , ெபா ப் ள்ள தைலவர்கைள மக்கள் 
ெதாி ெசய்யக்கூ ய விதத்தில் ஊடகங்கள் ெசல்ெநறிகைளக் 
காட்ட ேவண் ம். மாறாக, ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாக, 
பணத் க்கு அ ைமப்பட்  ெசயற்ப கின்றேபா  அந்த 
இடத்தில் நல்ல ெதாி கள் இடம்ெப வதற்கு வாய்ப்பில்ைல.  

ஊடகமான  ஜனநாயகத்ைதப் பலப்ப த் வதி ம் 
அைதப் பல னப்ப த் வதி ம் நாட்ைடச் சீர்ப த் வதி ம் 
நாட்ைடச் சீர்குைலப்பதி ம் ேபாதிய பங்களிப்ைபச் 
ெசய்கி்ன்ற . கடந்த காலங்களில் பல்ேவ பட்ட ஆட்சிகள் 
நைடெபற்றேபா  அவர்களின் அதிகாரங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதில் அல்ல  அராஜகங்கைளக் 
கட் ப்ப த் வதில் சில ஊடகவியலாளர்கள் மிக ம் 

ணிகரமாகச் ெசயற்பட் ந்தார்கள் என்ப  எங்க க்குத் 
ெதாி ம். குறிப்பாக, லசந்த விக்கிரம ங்க அவர்கள் 
எப்ேபா ம் ஆ ம் வர்க்கத்தின் ெசயற்பா கைள 
விமர்சிப்பதில்  ன்னணியில் இ ந்தார். அந்த 
ஊடகவியலாளர் ஊடகங்க க்கு உயி ட்ட 
ேவண் ெமன்பதற்காக, ஊடகங்கள் திராணிேயா ம் 
ஆ ைம ட ம் ெசயற்பட ேவண் ெமன்பதற்காகத் தன  
ஊடக சுதந்திரத்ைதப் பலமாகப் பயன்ப த்தினார். 
பல்ேவ பட்ட ஆட்சிக்காலத்தி ம் அவர் அைதத்தான் ெசய்  
வந்தார். ஊடகத் க்கு உயி ட்டப் றப்பட்ட அந்த லசந்த 
விக்கிரம ங்க அவர்கள் ஊடகம் வாழேவண் ம் 
என்பதற்காகத் தன  உயிைரக் ெகா த்தி க்கிறார். 
அேதேபால, பிரகீத் எக்ென ெகாட, நேடசன், சிவராம், 
நிமலராஜன் ேபான்றவர்க ம் ெகா ைமயான காலத்தில் 
ஊடக சுதந்திரத் க்காகப் பா பட் க்கிறார்கள்.  

இந்த இடத்தில் நாங்கள் பார்க்கேவண் ய க்கியமான 
விடயம் என்னெவன்றால், கடந்த காலத்தில் ஊடகங்கள் 
எவ்வா  ெசயற்பட் ந்தன? எவ்வா  அைவ ெசய்திகைளப் 
பரப்பியி ந்தன? என்பைவ பற்றித்தான். அந்த விடயங்கைளப் 
பற்றி நாங்கள் சிந்தித்ேத ஆக ேவண் ம். அரச ஊடகமான 
'ேலக் ஹ ஸ்' பத்திாிைககைள எ த் ப் பார்த்தால், கடந்த 
காலத்தில் அைவ ைமயாக அரச சார்பான ெசய்திகைளச் 
சுமந் வந்தைதக் காணலாம். ஆனால், இன்  சற்  மாற்றம் 
ஏற்பட் க்கின்ற . அரசிைனேய விமர்சிக்கக்கூ ய விதத்தில் 
அரச ஊடகங்கள் ெசய்திகைள ெவளிப்ப த்தி வ வைதப் 

பார்க்கின்றேபா  ஓரள  சந்ேதாசம் ஏற்ப கின்ற . 
பன்ைமத் வ கலாசாரம் பின்பற்றப்ப கின்ற இந்த நாட் ல், 
பன்மதத்தவர்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாட் ல், ஊடகங்கள் 
மக்கைளப் பிள ப த்தக்கூ ய விதத்தில், நாட்ைடப் 
பல னப்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்படக்கூடாெதன்ப  
எம  க த்தாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக சில ஊடகங்கள் 
மிக ம் கஷ்டமாக காலத்தி ம் உயிைரப் பணயம் ைவத்  
தங்கள  ஊடக தர்மத்ைதப் ேபணி வந்தைத எங்களால் 
காணக்கூ யதாக இ ந்த . ஊடக அைமப் க்கள் என்ப  
பாாிய அ க்கக் கு க்களாக இ க்கின்றன. அந்த அ க்கக் 
கு க்கள் நிைனத்தால் ஒ  நாட் ல் பாாிய மாற்றத்திைன, 

ரட்சிைய ஏற்ப த்தலாம். அந்தள க்கு ஊடகங்களால் 
ெசயற்பட ம்.  

பல காலகட்டங்களில் மக்கள் சாியான தீர்ப் க்கைள 
வழங்குவதற்கு அைவ வழிகாட் யி க்கின்றன. மாறாக, இந்த 
ஊடகம் அதிகார வர்க்கத்தின் க வியாக மா கின்றேபா , 
பணத் க்கு வாங்கக்கூ ய ஒ  ெபா ளாக மா கின்றேபா  
அந்த ஊடகத்தால் ஆற்றப்படேவண் ய பணிகள் 
அற் ப்ேபாகின்றன. கடந்த கால ப ப்பிைனகைள 
எ த் ப்பார்த்தால், ஊடகங்கள் எப்ப ெயல்லாம் 
நடந் ெகாண்டன? எப்ப ெயல்லாம்  நடக்கக்கூடா ? என்ற 
அறிவிைன எங்களால் ெபறக்கூ யதாக இ க்கும். அரச 
ஊடகங்களாக இ ந்தாெலன்ன, தனியார் ைற ஊடகங்களாக 
இ ந்தாெலன்ன! அவற்றின் க த் க்கள் ஒ க்கப்ப கின்ற 
மக்கைள, ஒ க்கப்ப கின்ற மக்கைள, உாிைம 
ம க்கப்ப கின்ற மக்கைள ஒ  வைகயில் க்கிவிடக்கூ ய 
விதத்தில் அைமய  ேவண் ம். ேதர்தல் காலங்களின்ேபா  
எப்ப யானவர்கள் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட ேவண் ம், 
எப்ப யானவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்படக்கூடா , 
எப்ப ப்பட்டவர்க க்கு வாக்களிக்க ேவண் ம் என்ற 
ெசய்தியிைனச் சாியான ைறயில் எ த் க்கூறக்கூ ய 
விதத்தில் அந்த ஊடகங்கள் ெசயற்பட ேவண் ம். ேதர்தல் 
காலத்ைதப் ெபா த்தமட் ல் மக்கள் சாியான தீர்ப்பிைன 
வழங்கும் வைகயில அவர்க க்கு ஜனநாயக வழிையக் 
காட்டக்கூ ய விதத்தி ம்  சிந்திக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 
ேம ம் மக்க க்கு ஊடக தர்மத்ைதப் ேபாதிக்கக்கூ ய 
விதத்தி ம் அரசியல்வாதிகைள நன்ெநறியின்பால் 
இட் ச்ெசல்லக்கூ ய விதத்தி ம் ஊடகங்களின் 
ெசயற்பா கள் அைமய ேவண் ம். அந்த வைகயில், 
ஊடகங்கள் பாடம் கட்டக்கூ யதாக ம், மாற்றத்திைன 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக ம் இ ந்தாக ேவண் ம்.   

எம  அயல் நாடான இந்தியாவில் இ க்கின்ற அரவிந்த் 
ெகஜ்ாிவால் என்  ெசால்லப்ப கின்றவர் பணபலம் ெகாண்ட 
ஒ வரல்லர்; அதிகார பலம் ெகாண்ட ஒ வரல்லர். ஆனால், 
தன் ைடய ேநர்ைமைய, தன் ைடய உண்ைமயான, 
நீதியான நடவ க்ைககைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  
ேதர்த ல் ேபாட் யிட்  ெவற்றி ெபற்றவர் என்ப  
எங்க க்குத் ெதாி ம். நேரந்திர ேமா  உச்சமாக ெவற்றி 
ெபற்றி ந்த ஒ  காலகட்டத்தில் அங்கு நைடெபற்ற குறித்த 
ஒ  ேதர்த ல் ெகஜ்ாிவால் அவர்கள  கட்சி 64 
ஆசனங்கைளக் ைகப்பற்றிய அேதேவைள, நேரந்திரேமா  
அவர்கள  கட்சி ன்ேற ன்   ஆசனங்கைளேய  
ைகப்பற்றிய . ஆகேவ, அந்த இடத்தில் ஊடகமான  
ேநர்ைமயானவர்க க்கு, உண்ைமயானவர்க க்கு, 
சாியானவர்க க்குப் பக்கபலமாக இ ந்தப யால் இந்த 
ெவற்றி கிைடத் ள்ள . அந்த வைகயில் பணபலம் இல்லாத, 
அதிகார பலமில்லாத, அரசியல் அ பவமில்லாத ெகஜ்ாிவால் 
குறித்த மாநிலத்தில் ெவற்றி ெபற்  தல்வராக வ வதற்கு 
வழிவகுக்கப்பட் க்கின்ற  என்றால், அதற்கு உண்ைமயில் 
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அந்த இடத்தில் ஊடகங்கேள சாியான கடைமகைளச் 
ெசய்தி க்கின்றன.  

எம  நாட் ல் ேதர்த ல் ெவற்றி ெப வதற்குப் 
பணத்ைதக் ேகா க்கணக்கில் ெகாட்ட ேவண் ம்; பல 
மில் யன்கைளச் ெசாாிய ேவண் ம். அப்ப யானால்தான் 
ெவற்றிைய எட்ட ம். அந்த விதத்தில் எம  நாட் ல் 
ேதர்தல் என்ப  பணம் பைடத்தவர்களின் ஒ  க வியாக 
விளங்குகின்ற  அல்ல  பணம் பைடத்தவர்கள்தான் ஆட்சி 
மன்றங்க க்குத் ெதாி  ெசய்யப்படக்கூ யவர்கள் என்  
ெசால்லக்கூ ய விதத்தில் அைமந்தி க்கின்ற . சில 
ேவைளகளில் இங்கு  சில ஊடகங்கள் மிக ம் 
ஆேராக்கியமாக ம் ஆ ைமயாக ம் திராணிேயா ம் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றன. சில ஊடகங்கள் வாங்கு 
ெபா ளாக மா கின்ற ேவதைனயான சம்பவங்க ம் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. எனேவ, ஊடகங்கள் கடந்தகாலப் 
ப ப்பிைனகளில் ேநர்கணியமான விடயங்கள் எைவ, 
எதிர்க்கணியமான விடயங்கள் எைவ என்பைத மிக ம் 
சீர் க்கிப் பார்த் , ேநர்கணியமான விடயங்கைள 
உள்வாங்கி ம் எதிர் கணியமான விடயங்கைளத் தவிர்த் ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம். இவ்வா  இந்த ஊடகங்கள் 
ெசயற்ப ம்வைகயில் அவற் க்குச் ெசல்ெநறியிைன வகுத் க் 
ெகா க்க ேவண் ய ேதைவ எம  அரசியல் யாப்பி டாக 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம் என்ப  இன்  
உணரப்பட் க்கின்ற . எனேவதான் நான் மீண் ம் 
வ த் கின்ற ஒ  விடயம் ஊடகங்கள் ந நிைலயாக 
இ க்க ேவண் ம், ெபா ப் ணர் டன் ெசயற்பட ேவண் ம், 
ஒ  வைகயில் வாங்கு ெபா ளாக இல்லாமல் திராணியாகச் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்பதாகும். அேதேநரம் நல்ல 
ஊடகவியலாளர்கைள - ஆ ைம ள்ள 
ஊடகவியலாளர்கைளப் பா காக்கக்கூ ய விதத்தில் ஊடகம் 
சம்பந்தமான சட்டங்கள் அைமந்தி க்க ேவண் ம்.  

நான் இந்த இடத்தில் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் ஒ  
நல்ல விடயத்திைன இங்கு பதி  ெசய் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , லசந்த விக்கிரம ங்க, பிரதீப் 
எக்ென ெகாட என்பவர்கள் ெகால்லப்பட்டைம ெதாடர்பாக 
விசாரைணகள் ன்ென க்கப்பட்  அந்தக் ெகாைலகைளச் 
ெசய்த சந்ேதக நபர்கள் ஓரள க்குக் ைக  ெசய்யப்ப கின்ற 
அல்ல  விசாாிக்கப்ப கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . 
இதைன நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேவைள நேடசன், 
சிவராம், நிர்மலராஜன் ேபான்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்த 
சந்ேதக நபர்கள் இன்ன ம் ைக  ெசய்யப்படாைம அல்ல  
விசாாிக்கப்படாைம குறித்  ேவதைனயைடகின்ேறாம்.    

ஊடக தர்மம் அல்ல  ஊடக ந நிைல, ஊடகப் 
ெபா ப் ணர்  என்பன உண்ைமயில் கடந்த காலத் டன் 
ஒப்பி கின்றேபா  ஓரள க்கு 

ன்ேனற்றமைடந்தி க்கின்றன என்பைத நான் இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள ேவண் ம். அத் டன், இந்த ஊடக 
தர்மத்தின் ஆ ைம என்ப  இனிவ ம் காலத்தி ம் நாட் ல் 
பலமாகப் பதி  ெசய்யப்பட ேவண் ம் என் ம் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். சாியானவர்கள், ேநர்ைமயானவர்கள் 
ஊடகத்ைத நம்பித் ேதர்த ல் குதித்  ெதாி  
ெசய்யப்படக்கூ ய விதத்தி ம் அவர்கள் பணத்தினாேலா, 
அதிகாரத்தினாேலா, பலத்தினாேலா அல்லாமல், 
ேநர்ைமயாக ம் உண்ைமயாக ம் மக்களால் ெதாி  
ெசய்யப்படக்கூ ய விதத்தி ம் ஊடகங்கள் ெசயலாற்ற 
ேவண் ம். அவ்வா  ெசயலாற் கின்றேபா தான் 
உண்ைமயான ஜனநாயகத்ைத, நல்லாட்சியிைன, சட்ட 
ஆட்சியிைன, நீதித் ைறயி்ன் சுதந்திரத்ைத, ெவகுஜன 

ஊடகங்களின் ஓர் ஆேராக்கியமான தன்ைமயிைன நாங்கள் 
ேபணிக்ெகாள்ள ம். இனிவ ம் காலங்களில் அரசியல் 
யாப்  ாீதியான சட்டங்கள், ந நிைலயாக ம் ேநர்ைமயாக ம் 
உண்ைமயாக ம் நீதியாக ம் நியாயமாக ம் பக்கச் சார்  
இல்லாம ம் வாங்கு ெபா ளாக மாறாத விதத்தி ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கள் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
ெசயற்படக்கூ ய ைறயில் நல்ல ெபாறி ைறகைள வகுத் , 
அவற்ைற ஆற் ப்ப த்தக்கூ ய விதத்தி ம் அைவ நல்ல 
ெநறிகளில் ெசல்லக்கூ ய விதத்தி ம் ஆக்கப்பட் , அைவ 
யதார்த்தமாக்கப்பட ேவண் ம்.  

நல்லாட்சி என்ப  ெவ மேன ஒ  ெசால்லாட்சியாக 
இல்லாமல், நான் கூ வ ேபான்  ஒ  வல்லாட்சியாக, ஒ  
ெசயல் ைற சார்ந்த ஆட்சியாக மாறி, பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கும் அல்ல  சமத் வம் ம க்கப்பட்ட மக்க க்கும் 
இரண்டாம்தர நிைலயில் இ க்கின்ற மக்க க்கும் 
சமத் வத்திைன ம் சமநீதியிைன ம் சமவாய்ப்பிைன ம் 
வழங்கக்கூ ய விதத்தி ம் மத்தியில் குவிந் கிடக்கின்ற 
அதிகாரங்கள் மாகாண மட்டங்களில் பகிர்ந்தளிக்கப்ப கின்ற 
விதத்தி ம் அந்த மக்க க்கு இைழக்கப்பட்ட அநீதிகைள 
நீக்கும் விதத்தி ம் மீண் ம் அவர்க க்கு அந்த அநீதிகள் 
இைழக்கப்படாத விதத்தில் நீதிையத் தக்கைவத் க் 
ெகாள்வதற்கு ஏற்ற விதத்தி ம் ெசயற்பட ேவண் ம். 
அேதேநரம் அதற்ேகற்ப இந்தச் சட்டங்கள் 
மாற்றப்ப கின்றேபா  நிச்சயமாக ஊடக தர்ம ம் 
ேபணப்ப ம் என்ற விடயத்திைனக் கூறிக்ெகாண் , என  
உைரயிைன நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.   

 
[අ.භා. 4.23] 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විවාද කරන ෙම් 

වැදගත් ෙයෝජනාව පිළිබඳව කථා කිරීමට ෙපර විනාඩියක 
කාලයක් අරෙගන මැතිවරණයට අදාළ ෙවනත් කාරණාවක් 
ෙදකක් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා 
කැමැතියි. මැතිවරණ ෙකොමිසම රැස්ෙවලා ෙපෙර්දා දවෙසේ 
පැවැත්වූ පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දී තමයි එහි සභාපතිතුමා පකාශ 
කර තිබුෙණ්, ෙම් රෙට් සංචාරක ෙගෝතික -අහිගුණ්ඨික කියා 
හඳුන්වන- අහිංසක ජනතාවටත්, වීදිවල ජීවත් වන ජනතාවටත් 
ෙම් දක්වා අප රට තුළ ඡන්ද බලය නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
කිව්වා, ගම්පහ සහ ෙකොළඹ කියන දිස්තික්ක ෙදෙක් පමණක් 
කුලියට, බද්දට සිටින ඡන්ද බලය අහිමි 60,000ක් පමණ සිටිනවා 
කියා.  

විෙශේෂෙයන් අහිගුණ්ඨික කියා අප හඳුන්වන ඒ ෙගෝතික 
කණ්ඩායමට ඡන්ද බලය ෙනොමැති බව ජනතා නිෙයෝජිතයකු 
විධියට මා දැනගත්ෙත්, මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා 
ෙපෙර්දා දවෙසේ කළ පකාශෙයනුයි.  මට ඒ ගැන ලජ්ජාවක් ඇති 
වුණා.   ඒ ලජ්ජාව මුලසුෙන් සිටින ඔබතුමාටත් එෙලසම 
දැෙනනවා ඇති කියලා මා හිතනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින අප සියලුෙදනාට ඒ ලජ්ජාව 
උරුම වන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් වසර සියදහස් ගණනක් තිස්ෙසේ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සාම්පදායිකව ජීවත් වන ජන කණ්ඩායමකට ඡන්ද බලය නැහැ 
කියන කාරණාව ගැන අපි ලජ්ජා වන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  1776දී ඇෙමරිකාව නිදහස 
ලබා ගත්තාට පසුව එහි සිටි වහල් ජනතාවට ඡන්ද බලය ලැබුෙණ්  
මට මතක විධියට  14වන ෙහෝ 15වන ව වස්ථා  සංෙශෝධනයක් 
මඟින් 1870 ගණන්වලයි. එෙතක් ඡන්ද අයිතිය තිෙබන මිනිසුන් 
විධියට ෙනොෙවයි, භාණ්ඩ විධියට තමයි ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය තුළ වහලුන්ට සැලකිලි ලැබුෙණ්. ෙමයත් ඒ වාෙග්ම, 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ නිසා අපි අද ෙම් ගරු සභාව විධියට 
ඒ ලජ්ජාව ෙපරටු කරෙගන  අෙප් සංෙව්දීභාවය සහ කනගාටුව 
පකාශ කරන අතර, මැතිවරණ ෙකොමිසමට ෙමන්න ෙම් කාරණය 
ගැනත් දැනුම් ෙදන්න කැමැතියි. ඒ ජනතාවට ඡන්ද අයිතිය 
නැත්ෙත් නිවසක් නැති නිසා නම්, ඒ තර්කෙය් පදනම එය නම්, 
ඔවුන්ටත් ඡන්ද අයිතිය ලබා දීම සඳහා එතුමන්ලා ගනු ලබන 
ඕනෑම උත්සාහයකට අපි ඉතාම සංෙව්දිව, ඉතාම අවංකව අප 
සියලුෙදනාෙග් දෑත් ඔසවා එයට සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව.  ඒ 
සඳහා අවශ  නීති - රීති, අණපනත් ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙනොපමාව 
සකස් කරලා කඩිනමින් එන පළමුවන මැතිවරණෙය්දීම ඒ ජන 
කණ්ඩායම්වලට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය 
කියලා මා  මුලින්ම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා අද දින විවාදයට 
නියමිත මාතෘකාවට පෙව්ශ වන්නම්. සමහර මන්තීවරුන් කථා 
කරද්දී අපට ෙචෝදනා එල්ල කළා,  ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත 
කරන්න ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වුවමනාවක් නැහැ, ෙමය 
කඩාකප්පල් කරන්න යනවා කියලා. ගරු අගමැතිතුමා ෙවතිනුත් 
එවැනි පකාශයක් ෙකරුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය 
කඩාකප්පල් කරන්න වුවමනාවක් තිබුණා නම්, නීත නුකූලව, 
ව වස්ථානුකූලව, ෛනතිකව ෙමය කඩාකප්පල් කිරීෙම් හැකියාව 
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය තුළම තිෙබනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය 
නිකුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 2016 ෙපබරවාරි මාසෙය් 25වන දිනයි. 
අද 2016 ජුනි මාසෙය් 22වන දිනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව වස්ථානුකූලව, 
සම්පදායානුකූලව, ෛනතිකව, ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් ෙවලා 
මාස තුනක් ඇතුළත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එය සම්මත විය යුතුයි 
කියලා ඔබතුමාත් පැහැදිලිවම දන්නවා. නමුත් ෙමම ගැසට් 
නිෙව්දනය නිකුත් ෙවලා දැන්  මාස 6ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අප 
ෙමය ෙනොදැන සිටියා ෙනොෙවයි. ඕනෑ නම් ෙමය නීති තර්කයක් 
ෙලස ෙගෙනන්න අපට හැකියාව තිබුණා. අද දවෙසේ ෙමය 
වළක්වාගැනීමට ගත හැකි ඕනෑ තරම් කියා මාර්ග තිබුණා. නමුත් 
අපට එවැනි වුවමනාවක් නැහැ. අප ෙමය කඩාකප්පල් කරන්න 
හදනවාය කියන එක සාවද  පකාශයක්; ෙනොමඟ යැවීමක්. අපට 
එවැනි කිසිම වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් මැතිවරණ ෙකොමිසම ගනු ලැබූ උත්සාහය ගැන 
අපි දන්නවා.  

දයානන්ද දිශානායක මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉඳලාම 
මැතිවරණ සමයකදී මාධ වලට යම් යම් මාර්ෙගෝපෙද්ශනයන් 
සකස් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. අෙප් මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් වර්තමාන සභාපතිතුමා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්වරයා ෙලස කටයුතු කරද්දී මාධ යත් සමඟ සාකච්ඡා 
කරලා යම් වැඩ පිළිෙවළවල් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එතුමා 
මධ යට ඉතා සමීප මිතයකු ෙලස සිටි බව කවුරුත් දන්නවා.   අපි 
ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. අපි ඒකට උදවු ෙවනවා; අත් වැලක් 
ෙවනවා. එයට ස්තුති කරමින් තමයි අප ෙම් පකාශය කරන්ෙන්.  
නමුත්  ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ෙජ ෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥයන් වැරැදි 
මතයක් සමාජගත කරන්න උත්සාහ කර තිෙබනවා.              

එෙහම නම්, ෙම් කාරණය සභාගත වීම සඳහා මා නැවත 
කියන්නම්.  ෙමය ව වස්ථානුකූලව ෙනොෙවයි දැන් ඉදිරිපත් 
ෙවන්ෙන්; නීත ානුකූලව ෙනොෙවයි දැන් ඉදිරිපත් වන්ෙන්.  
නමුත් ජාතික අවශ තාවක් ෙලස සලකා අපි ෙම් ෙවනුෙවන් 
හෘදයාංගමව සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා.   

2016 ෙපබරවාරි මස 25වැනි දින ගැසට් පතෙය් රජෙය් 
නිෙව්දන යටෙත්  ජනමත විචාරණයක දී ෙහෝ ඡන්ද විමසීමකට 
අදාළ කාල සීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ  විසින් පිළිපැදිය 
යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ පතිපත්ති දක්වා තිෙබනවා.  
එහි අංක 4 යටෙත් සඳහන් ෙවනවා,  "රූපවාහිනී නාලිකා මඟින් 
හා ගුවන්විදුලි නාලිකා මඟින් පුවත්පත් සිරස්තල පිළිබඳව හා 
කාටූන් පිළිබඳව ෙකෙරන විගහයන්හි දී ෙමන්ම එවැනි 
කරුණුවලට අදාළ සාකච්ඡාවන්හි දී වැඩසටහන් ඉදරිපත් කරන/
ෙමෙහයවන තැනැත්තාෙග් ෙපෞද්ගලික මතිමතාන්තර දැක්වීමට 
යාෙමන්..." කියලා.  ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්  
අවධානය ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුෙව් 
පධානීන්ෙග් අවධානයත් ෙම් ෙකෙරහි ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. ෙම් 
පුවත් පත් සිරස්තල කියවන්ෙන් "ෙදරණ" නාලිකාෙව් අෙප් චතුර 
ෙවන්න පුළුවන්; "හිරු" නාලිකාෙග් රංගන ෙවන්න පුළුවන්. 
ඔවුන්ෙග් නම් සඳහන් කරලා ෙචෝදනා කර තිෙබනවා. ෙම් 
වගන්ති ඔබතුමන්ලා සද්භාවෙයන් ඉදිරිපත් කළත්, අවසානෙය් 
ෙමය කියාත්මක වන කමිටුව හරහා කුමන  දඩයම් ඉලක්ක කරාවි 
ද කියන සැකය මා මතු කරනවා. ෙමොකද, යම් ආකාරයක පූර්ව 
දැනීමක් තිබිය යුතු නිසා.  

එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 14 යටෙත් තිෙබනවා " දුරකථන 
මාර්ගෙයන් පශ්න හා ෙතොරතුරු ලබා ගනිමින් පවත්වනු ලබන 
වැඩසටහන්වල දී..." කියලා. අපි දන්නවා, ෙම්  වැඩ සටහන්වලට 
දුරකථනෙයන් සජීවීව පුද්ගලයන්  සම්බන්ධ වන බව. සමහර 
ෙවලාවට සැලසුම් සහගතව ඒ වැඩ සටහනට සම්බන්ධ වී සිටින 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් චරිතය ඝාතනය කිරීම සඳහා දුරකථන 
ඇමතුම් උපෙයෝගී කර ගන්නවා. එහිදී  නිෙව්දකයා කරන්ෙන් ඒ 
දුරකථන ඇමතුමට විනාඩියක් ෙදකක් යන්න දීලා, චරිත ඝාතනය 
ෙදස ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් බලාෙගන ඉඳලා, ඒ මතය සමාජයට 
යන්න ඉඩ දීලා පසුව දුරකථන ඇමතුම විසන්ධි කිරීමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි විය යුත්ෙත්. පළමුවැනි 
තත්පරෙය්දීම ඒ විසන්ධිවීම සිදු වන්නට ඕනෑ. යම් මතයක් 
ඉදිරිපත් කරනෙකොටම එය ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. එෙහම 
නැත්නම් ඒ වගකීම අදාළ මාධ  ආයතනය විසින් භාරගන්නට 
ඕනෑ.    

එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් අංක 21 යටෙත් සඳහන් වන  
"අවසාන පැය 48ක කාලය" - අපි එයට කියන්ෙන් ෙනොනගතය 
කියලායි. අෙප් ව වහාරෙය් තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ෙම් 21 වන 
වගන්තිෙයන් කියන්ෙන්, ෙපර අවස්ථාවලදී විකාශය කළ ෙහෝ 
පළ කරන ලද අදහස්, සාකච්ඡා ඒ අවස්ථාෙව්දී යම් 
තරගකරුෙවකුට අවාසියක් වන ආකාරයට ෙහෝ වාසියක් ගැනීමට 
පුළුවන් වන විධියට භාවිත කිරීමට ඉඩ දීම සුදුසු නැහැ කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ඉන්නවා චිතපට නළුවන්, නිළියන් සහ 
කීඩකයන්.  ඒ ආදී වශෙයන් විවිධ ක්ෙෂේතවල ෙයදී සිටින අය 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමය පරිපූර්ණ වන්නට නම් තව එක් 
වගන්තියක් ෙම් ගැසට් පතයට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම 
හිතනවා.  ෙමොකද,  තමන් ඉදිරිපත් කරන චිතපටියක දර්ශන 
එෙහම නැත්නම් ගීතයක් ෙම් කාලසීමාව තුළදී ඉදිරිපත් කරලා, ඒ 
අවසාන පැය 48දී තමන්ට කිසියම් ආකාරයක ආකර්ෂණයක් ඇති 
කර ගන්න ඒ අයට පුළුවන්. ඒ පිළිබඳවත් අපි සැලකිලිමත් 
ෙවන්නට ඕනෑ. 

1299 1300 
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ඊළඟට, එම ගැසට් පතෙය් අංක 23 යටෙත් සඳහන් වනවා 
"ෛවරී සහගත ෙද්ශපාලනය, පාක්ෂිකයන් අතර හා සමාජය තුළ 
වර්ධනය වන ආකාරෙය් පචාරණ කටයුතුවලින් වැළකී සිටිය යුතු 
ය" කියලා. ෙම් කාරණය වැදගත්. හැබැයි, ෙම් "ෛවරී සහගත" 
කියන වචනය  නිර්වචනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජනමාධ  
නිෙයෝජ  අමාත  ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙම් 
ආත්ම මූලික වචනවලට නිර්වචන සැපයීම  ෙලෙහසි පහසු 
කාරණාවක් ෙනොවන බව. කවුද නිර්වචනය ෙදන්ෙන්?  ෙම් 
කාරණය වැදගත්.  ෛවරී සහගත මතවාදය නතර ෙවන්න ඕනෑ. 
හැබැයි,  ෙම් නිර්වචනය හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි ඒ 
පිළිබඳවත් සැලකිලිමත් වන්නට ඕනෑ.  

එම ගැසට් පතෙය් අංක 24 යටෙත් සඳහන් වනවා, "යම් 
අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙහෝ ආධාරකරුවකු ෙවනත් පක්ෂයක ෙහෝ 
කණ්ඩායමක අෙප්ක්ෂකෙයකු සම්බන්ධෙයන් අතීතෙය්දී 
(පූර්වෙයන්) කරන ලද පකාශයක්  ඔහුට අවාසි වන විධියට 
පාවිච්චි කරන්න බැහැ" කියලා. මම ෙම් කාරණයට එකඟ නැහැ. 
එකඟ වන්ෙන් ඒ අදාළ අෙප්ක්ෂකයා  ෙහෝ  මන්තීවරයා ඔහුෙග් 
පක්ෂෙයන් ඉවත්ෙවලා සිටිෙයොත් පමණයි.  Crossover  කරලා 
සිටිෙයොත් ඒක හරි.  හැබැයි, එම පක්ෂෙය්ම සිටින ෙකෙනකු නම්, 
ඒ ෙද්ශපාලන මතවාදෙය්ම සිටින  ෙකෙනකු නම් ෙම් වගන්තිෙය් 
වැරැද්දක් ඇති ෙවනවා. ඔහු ඒ පක්ෂෙය්ම සිටිනවා නම් එය 
පාවිච්චි කිරීමට පුළුවන්කමක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඔහු 
පක්ෂය හැර ගිය ෙකෙනක් නම්, crossover කරපු ෙකෙනක්  නම්  
ෙම් වගන්තියට ඉඩ ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ crossover  කියන එක තමයි වැඩිෙයන්ම 
සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද්.  ඒ නිසා ෙමම කාරණාවත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු වන්නට ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.  

ඊළඟට, එම ගැසට් පතෙය් අංක  32 යටෙත් සඳහන්  ෙවනවා,  
ෙමම මාධ  උපමානවලට අනුකූලව සමාජ ෙවබ් අඩවිවල 
කියාකාරිත්වය ගැන.  

ෙම්ක ෙලෙහසි පහසු වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙපෞද්ගලිකව සමාජ 
ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද ඒක පාලනය කරන්ෙන්? 
ෙකොෙහොමද, ඒකට උපෙදස් ෙදන්ෙන්? ඒක කරන්න බැහැ. රජෙය් 
ආයතනවලට සම්බන්ධ සමාජ ෙවබ් අඩවි තිෙබනවා. එම ෙවබ් 
අඩවිවලට අපි ෙමය මුලින්ම ආෙද්ශ කර ගනිමු කියලා මම 
ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි. 

එම ගැසට් පතෙය් අංක  33 යටෙත් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
ෙම් උපමාන බලාත්මක කමිටුෙව් සංයුතිය ගැන තිෙබනවා. 
ෙමන්න ෙම්ක ඉතා වැදගත් කාරණාවක්.  ෙම් කමිටුෙව් ඉන්ෙන් 
කවුද? මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අදහස් සහ නිර්ෙද්ශ  
සලකා බලා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්, ජනමාධ  
අමාත ාංශෙය් හා පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජිතයන් හා 
මාධ  ආයතන නිත  නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත මාධ  
උපමාන බලාත්මක කමිටුෙව් තීරණවලට අනුව තමයි අවසන් 
තීන්දු ගන්ෙන්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ෙමතැනදී ෙමෙහම අනතුරක් ෙවන්න පුළුවන්. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ෙකොමිසෙම් බලය ෙබදා හැරීම 
ව වස්ථානුකූලවම වැරැදියි කියලා. ඒෙක් තර්කයක් තිෙබනවා. 
ෙමතැනදී යම් විධියකින් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
කණ්ඩායමට ෙම් උපමාන කමිටුෙව් බහුතර බලය යන්න පුළුවන්. 
අමාත ාංශය නිෙයෝජනය කරනවා එක්ෙකෙනක්; පවෘත්ති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනවා එක්ෙකෙනක්.  

ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත් රාජ  මාධ ය තිෙබනවා. ජාතික 
රූපවාහිනිය, ස්වාධීන රූපවාහිනිය, ෙල්ක්හවුස් ආයතනය, ගුවන් 
විදුලිය ෙම් අයෙගන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ආෙවොත්, ෙම් 
උපමාන තීන්දු ගන්නා අවසාන කමිටුෙව් බහුතර බලය ආණ්ඩුව 
සතුව තිෙබන්න පුළුවන්. ඊෙය් ෙපෙර්දා අර Constitutional 
Council එක හදා ගත්තා වාෙග් ෙවයි, අන්තිමට. ඒ නිසා අපි ෙම් 
ගැනත් සැලකිලිමත් වන්නට ඕනෑ.  

මීට අමතරව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා  advertising 
ගැන මතු කළා. අගමැතිතුමාත් ඒක පිළිගත්තා. ඒ සඳහා ෙකෝටි 
සංඛ ාත මුදල් වැය කරනවා. කිසිදු පචාරණ කටයුත්තක් නැතිව; 
අඩු ගණෙන් poster එකක් ගහන්ෙන් නැතිව; banner  එකක් 
එල්ලන්ෙන් නැතිව; තුණ්ඩු කෑල්ලක් ෙබදන්ෙන් නැතිව 
මැතිවරණයට තරග කරලා ආපු ෙකෙනක් හැටියට ෙම් පිළිබඳව 
මට ආඩම්බරෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්. මැතිවරණය කියන 
එක වාණිජකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්; ෙද්ශපාලනය 
වාණිජකරණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා වැදගත්ම කාරණය අපි 
මඟ හැරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අවශ  නීතිරීති 
සම්පාදනය කරන්නට ඕනෑ.   

අපි කවුරුත් දන්නවා,  තව දවස් 6කින් නගර සභා 32ක 
කාලය අවසන් වන බව.  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්න 
බලාෙගන ඉන්ෙන්?  [බාධා කිරීමක්] කරුණාකර මට ෙම් විනාඩි 
ෙදක ලබා ෙදන්න.  පළාත් පාලන ආයතන 174ක් විසුරුවා හැරලා 
අවුරුද්දකුත් මාසයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. අපි කියනවා '' යහ 
පාලන ආණ්ඩුවක්'' කියලා. අපි කියනවා ''පජාතන්තවාදීයි'' 
කියලා. හැබැයි,  ෙම් රෙට් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, 
ෙම් රෙට් ගරු අගමැතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, විෂය භාර පළාත් සභා 
හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් උත්තරීතරයි 
කියන පාර්ලිෙම්න්තුව දන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණ ෙකොමිසම 
දන්ෙන් නැහැ, ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා දන්ෙන් නැහැ, අෙප් රෙට් 
කිසි ෙකෙනක් දන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණය පවත්වන්ෙන් කවදාද 
කියලා. එෙහම රටක් තිෙයන්න පුළුවන්ද? මැතිවරණය 
පවත්වන්න දින නියමයක් නැහැ. ඒක පජාතන්තවාදයද? ඒක 
යහපාලනයද? ඒක ලිච්ඡවි පතිපත්තියද? ෙම් සම්බන්ධ අධිකරණ 
කටයුත්ත 8වැනිදා තිෙබනවා.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු අමාත තුමනි, එෙහම නම් මට ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් 

විනාඩියක් ලබා ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී 
උත්තර ෙදන්න.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් අවසන් විනාඩිය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  ගරු 

ඇමතිතුමාත් සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව් මා  ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි.  මැතිවරණ ෙකොමිසම ඊෙය් පැහැදිලි උත්තරයක් දීලා 
තිබුණා, ''මැතිවරණ ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ කල් 
දමන්න ෙනොෙවයි, මැතිවරණ පවත්වන්න'' කියලා. 

අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙකොමිසමට. ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා 
ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කරුණාකරලා 
- [බාධා කිරීමක්] මෙග් අවසාන විනාඩිය මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. මීළඟට ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මට එතුමාෙගන් විනාඩියක් ෙදන්න.  

මම ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා අමාත තුමාෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි 
පළාත් පාලන ඇමතිවරයා අෙප් පක්ෂෙය් නිර්මාතෘ 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා. එතුමායි පළාත් 
පාලන ආයතන ඉතිහාසෙය් නිර්මාතෘවරයා. ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයට ගෙම් ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව ඉතාමත්ම වන්දනීය 
පතිපත්තියක් තිබුණා. එම නිසා කරුණාකරලා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. දවස් 6කින් විසුරුවන්නට නියමිත 
මහනගර සභා, නගර සභා විසුරුවා හැරීම ෙවනුවට, මැතිවරණ 
පවත්වන්නට බැරි නම් කල් දමන්න.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම කල් දමන්ෙන් නැති වුෙණොත් ඔබතුමා ෙසෝමාරාම 

පරම්පරාෙව් ෙකෙනක් විධියට ඉතිහාසයට එකතු ෙව්වි. [බාධා 
කිරීමක්] ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් කැමැත්ත. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න. 

[බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙමොකද ෙම්? ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් ඇයි ෙම් තරම් පහළට 

වැෙටන්ෙන් ෆීල්ඩ් මාෂර්ල්තුමනි? ඇයි අපට තර්කානුකූලව - 
[බාධා කිරීමක්]  මම කැමැති නැහැ ඔබතුමාෙග් තත්ත්වයට 

වැෙටන්නට ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා අමාත තුමනි. මම කැමැති 
නැහැ ඔබතුමාෙග් තත්ත්වයට වැෙටන්නට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, කථාව කරන්න. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 

ෙවනවා. අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
සම්මත කරලා අවුරුද්දකට වැඩියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිබූ කාලය අවසානයි. 

[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් තිෙබනවා. මම දන්නා තරමින් 

ෙකොමිසමට තවම පඩි ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දැන් අවුරුද්දක් 
ෙවනවා, තවම පඩි දීලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
එතුමන්ලාට ෙගෞරවයක් වශෙයන් මම ඒ කාරණයත් සිහිපත් 
කරමින්, මට වැඩිපුර කාලය ලබාදීම පිළිබඳව ඔබතුමාට 
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරනවාද? 

එෙහම නැත්නම් ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමාට ආරාධනා කරන්නට ෙවනවා. Hon.Deputy 
Minister, will you speak now?  

 
[අ.භා. 4.39] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Yes, I will speak now.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමා සහ ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා පශ්නයක් මතු 
කළා, පළාත් පාලන ඡන්දය කල් දැමීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් හරයාත්මක උත්තරයක් ෙදන්නට මට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන 
ආයතන ඡන්ද විමසීම (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් සීමා නිර්ණ 
කමිටුවක් පත් කළ බව. ඒ කමිටුවට වාර්තාව ෙදන්න අවුරුදු 3ක් 
ගත වුණා. ඒක පටන් ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජය 
කාලෙය්. නමුත් වාර්තාව බාර දුන්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාට. අවුරුදු 3ක කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගත්තා ඒ 
වාර්තාව ෙදන්නට. 2012 අංක 22 දරන පළාත් පාලන ආයතන 
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ඡන්ද විමසීම (සංෙශෝධන) පනත යටෙත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ඒ වාර්තාව ෛනතිකව ගැසට් කරන්නට සිදු ෙවනවා. අෙප් ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්ෙව් ගැසට් කළ ගමන්ම ඡන්දයක් 
තියන්නට පුළුවන් කියලා. නමුත් එය ෛනතික තත්ත්වය 
ෙනොෙවයි කියන කාරණය  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාවට 
පැහැදිලි කරන්නට ලැහැස්තියි. එය ගැසට් කළාට පසුව විශාල 
ජනතා විෙරෝධයක් තිබුණා, ෙද්ශපාලන පක්ෂවල විෙරෝධයක් 
තිබුණා, ෙම් සීමා නිර්ණය හරියාකාරව කරලා නැහැ කියලා. මම 
වගකීමකින් කියනවා, සමහර සුළු ජාතීන් ඉන්න පෙද්ශවල 
ෙකොට්ඨාස කඩලා තිෙබන ආකාරය අනුව සුළු ජාතික නිෙයෝජනය 
නැති ෙවනවා කියලා. එම නිසා මම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත වරයා හැටියට සර්ව පාක්ෂික කමිටුවක් කැඳවූවා.  

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් සහභාගි වුණා. එතැනදී 
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ එක තීන්දුවකට ආවා, ඒ සීමා නිර්ණ 
වාර්තාව වැරදියි, අභියාචනා කියාදාමයකට යා යුතුයි කියලා. එම 
නිසා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය වන සියලුම පක්ෂවලින් 
සමන්විත කමිටුවක් පත් කළා. එම කමිටුවට සන්ධානෙය් 
නිෙයෝජිතෙයක් හිටියා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිෙයෝජිතෙයක් 
හිටියා, ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් නිෙයෝජිතෙයක් හිටියා, ඒ 
වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නිෙයෝජිතෙයකුත් හිටියා. ඒ 
අභියාචන කියාදාමයට මම මුලින්ම දුන්ෙන් මාස 3යි. නමුත් අපි ඒ 
කියාදාම යන විට දැක්කා විශාල අඩු පාඩු තිෙබන බව. ඒ නිසා ඒ 
කියාදාමයට යම් කාල පරිච්ෙඡ්දයක් අවශ  බව ෙපනුණා.  

මම ෙම් සභාෙවන් අහන්නට කැමැතියි, මම කළ යුත්ෙත් ෙම් 
කියාදාමය හරියාකාරව කරලා ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීමද, 
එෙහම නැත්නම් සියලු ෙදනාම ඒකමතිකව වැරදියි කියා තීන්දු 
කළ ෙම් සීමා නිර්ණ වාර්තාව  මත ඡන්දයක් පවත්වන එකද 
කියලා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමා, මට විනාඩියක් ෙදන්න.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මෙගන් විනාඩියක් ගන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමාෙගන් විනාඩියක් ඉල්ලා ගන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 10යි. ඒ නිසා 

කාලය ෙදන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාෙග් පශ්නයට තමයි මම උත්තර දුන්ෙන්. මම කථාව 

කරෙගන යන්නම්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. එෙහම පශ්න නැහැ ෙන් 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma)  
වර්තමාන කථානායකතුමා තමයි දින 100 ආණ්ඩුෙව් පළාත් 

පාලන විෂය භාර අමාත තුමා විධියට එම කමිටුව නැවත 

කැඳවලා, ඒ කමිටුවට අභියාචනා එකසිය ගණනක් එවලා - [බාධා 
කිරීමක්] නැවත ගැසට් නිෙව්දනයකින්- 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පනත 

කියවලා තිෙබනවාද? පනෙත් අභියාචනා කියාදාමයක් 
තිෙබනවාද? ඔබතුමා දැන ගත යුතු එක කාරණයක් තිෙබනවා. 

ඒ වාර්තාව ගැසට් කළායින් පසුව තමයි ෙකොට්ඨාස ෙමොනවාද 
කියන එක ගැන ජනතාව සහ සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ දැන 
ගන්ෙන්. ඊට පසුව තමයි ජනතාවට පශ්නයක් මතු වන්ෙන්, ෙම් 
වාර්තා පිළිගන්නවා ද, ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ද, 
එෙහමත් නැත්නම් අභියාචනා කියාදාමයට යනවා ද කියලා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට - 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවක් ෙහොයා ෙගන යනවා ෙන්. 

මම සද්භාවෙයන් කියන්ෙන්, ෙම් සීමා නිර්ණ වාර්තාව 
කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැයි කියන එක ඔබතුමා සාමාජිකත්වය 
දරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයත් පිළිෙගන තිෙබනවා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගැටලු නැති ෙකොට්ඨාස තිෙබනවා කියලා, ඔබතුමාට ෙහට 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා දන්නවා ද පනෙත් හැටියට - 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ඒක කියන්න.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථාවක් 

පැවැත්වූවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කථා කරන්න ඉඩෙදන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කාලය අවශ යි. ෙමතුමා මාෙග් කාලය
- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඒකට මට උත්තරයක් ඕනෑ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම උත්තර ෙදන්ෙන්  ෛනතික කියාදාමයන් තුළයි. 

අභියාචනා කියාදාමයකට යනෙකොට - 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙකොට්ඨාස 10ක් තිෙබනවා කියලා හිතමු ෙකෝ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් නැතිව උත්තර ලබා ෙදන්න.  

  
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, මම අභියාචනා 

කියාදාමයකට යනෙකොට ජනතාවෙග් අභියාචනාවන් 1000කට 
වැඩිය මට ලැබිලා තිෙබනවා.  සෑම ෙකොට්ඨාසයකම යම් යම් 
ෙවනස්කම් කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම වගකීමකින් යුතුව 
ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්ෙන්, පශ්න නැති කිසිම ෙකොට්ඨාසයක් 
නැහැයි කියලායි. හැබැයි ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, 
ෙම් කියාදාමය ෛනතික කියාදාමයක්; ස්වාධීන කියාදාමයක්. මම 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. කලින් අය ඇඟිලි ගැහුවා. මම ෙම් 
කමිටුෙව් ස්වාධීනත්වයට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැති නිසා තමයි මට 
කියන්න බැරි. මම යම් ෙකෙනකුට වගකීමක් භාරෙදනෙකොට ඒ 
වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කිරීෙම් අයිතිය මම ඔහුට  ෙදනවා.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමාට හරි කියාදාමයක් කරන්න පුළුවන්ද? 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, මම ෙම් කමිටුවට 

ස්වාධීනත්වය දීලා තිෙබනවා ඔවුන්ෙග් කර්තව  කරන්න.[බාධා 
කිරීම්] ඒ ස්වාධීන කමිටුව දිගින් දිගටම මෙගන් කාලය ඉල්ලුවා 
නම්, ඔවුන්ෙග් කර්තව  කරන්න මම කාලය ලබා ෙදනවා. 
ඒෙගොල්ෙලොන්ට තම කාර්ය නිසියාකාරව කරන්න අයිතිය 
තිෙබනවා. ෙහේතුව නම්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයත් 
පිළිෙගන තිෙබනවා දැනට තිෙබන සීමා නිර්ණ වාර්තාව හරි 
නැහැ, එහි අඩු පාඩු තිෙබනවාය කියලා. එම නිසා අභියාචනා 
කියාදාමයට යා යුතුයි කියලා ඔවුන් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා 
මම කාෙග්වත් ෙකොන්තාත්තුවක් භාර අරෙගන නැහැ, ඡන්දය කල් 
දමන්න. මට අවශ තාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙග් රාජ  තන්තය පරාජය කරලා ජනාධිපති පුටුෙව් වාඩි 
ෙවන්න පුළුවන්නම් ෙම් වාෙග්  පුංචි ඡන්දයකට බය නැහැ කියන 
එකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීමකින් යුතුව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් අදාළ මාතෘකාවට 
එන්නම්.  

Sir, I am thankful for the opportunity given to speak 
on the Resolution with regard to the guidelines in relation 

to print and electronic media during elections. I would 
like to go to the history of this Resolution. According to 
the Seventeenth Amendment to the Constitution, with 
regard to a violation in State media there could be a 
competent authority. However, the Legislature thought it 
fit that private media should be excluded. Therefore, the 
private media had a self-regulatory process.   

නමුත් දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
ෙමොනවා ද කෙළේ? දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළින් මැතිවරණ ෙකොමිසමට රාජ  මාධ  ආයතන පාලනය 
කිරීෙම් අයිතියක්, ෛනතික බලයක් තිබුණා.  එම ෙකොමිසෙම් 
බලය- [බාධා කිරීමක්] මමත් හිටියා. අපි ඔක්ෙකෝම හිටියා.  [බාධා 
කිරීමක්] ඒ වරද පිළි ගන්නවා.  [බාධා කිරීමක්] හරි. I was there. 
What is right is right. What is wrong is wrong. Please do not 
interrupt. The Eighteenth Amendment- [Interruption.] Yes, I 
was part of it. I am speaking facts, Hon. Member. I am 
entitled to state facts.  

What did the Eighteenth Amendment do? It took 
away the control over State media. Then the State media 
was blatantly violated but the Election Commission could 
not do anything. We know what happened during the last 
Presidential Election. We know how the State media was 
abused. Why was that done? That was because there was 
no provision in the Eighteenth Amendment.  That State 
media could not be controlled by the Election 
Commission because there was no teeth- [Interruption.] I 
was there, but I was wrong. You were wrong. I was 
wrong. I would like to ask the Hon. Members, was it right 
by the Eighteenth Amendment to remove the restrictions 
that were there to control the State media? -
[Interruption.]  No, by all of us.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
අපව ගණන් ගත්ෙත් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I say it is wrong. Let me speak. [Interruption.] I can 

tell it now. [Interruption.] Hon. Member, let me continue.  
You can speak later. Please do not disturb me.  

However, President Maithripala Sirisena brought in 
the Nineteenth Amendment. The Nineteenth Amendment 
is the most progressive piece of legislation. It brought in 
control and there is also penal sanction, including a jail 
sentence, if a public officer violates these guidelines.   

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා මාධ  නිදහසට ගරු 
 කරන ෙකෙනක්.  ඒ නිසා දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය යටෙත්ත් ෙපෞද්ගලික මාධ වලට ස්වයං පාලන 
අයිතියක් දුන්නා. There is no teeth to control private media. 
Therefore, I respectfully urge private media to act with 
responsibility because there is a greater obligation on the 
part of the private media to the country as the private media 
often speaks about freedom of expression. This Government 
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has thought it fit that there should not be any penal sanction. 
If there is a violation, the only mechanism used is persuasive 
effect. However, public officers today are more conscious. 
We know how public officers acted in the past. Therefore, 
every officer involved in State media is conscious of the fact 
that there is penal sanction if there is a violation.  

The Hon. Dinesh Gunawardena pointed the finger at 
the Election Commission with regard to finances and said 
that it should have been included. However, we should 
congratulate the Election Commission for being 
progressive in bringing this. If there are lapses, if there 
are new things which should be added, that could be 
added.  

Before I conclude, I would like to state another matter. 
We know that media freedom is vital for the country. We 
know how Sirasa media institution was attacked and we 
know about the killing of Lasantha Wickrematunge and 
the dissappearance of Ekneligoda. Therefore, there is a 
greater obligation on this Government to bring the 
perpetrators to book. We need to protect media freedom. 
The media should know their social and legal obligations 
and act with a sense of responsibility. They say that the 
pen is mightier than the sword. You could tarnish a 
person’s character or you could finish a person’s life by 
writing something which is blatantly false. However, this 
Government has given media freedom. There are no 
incidents where media has been attacked. Therefore, now 
the media enjoys a wider freedom which it never had. I 
think, Hon. Members, you all also will admit that fact. 
Even as politicians, the freedom which we have is greater 
under this regime.  -[Interruption.] No, not two tongues; 
you can say two or three tongues. But, Hon. Member, I 
am speaking facts. Facts are stubborn. You and I know, 
there were certain lapses on the part of all of us. -
[Interruption.] 

 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன) 
(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 
I am surprised.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Why should you be surprised when I am speaking 

facts? Are you contradicting it? Are you saying that there 
is no media freedom in this country today? Today you 
have to accept the fact that there is greater media freedom 
and you have to be thankful as a politician. Even if you 
are in the Opposition or in the Government, you have the 
freedom. - [Interruption.] Hon. Dullas Alahapperuma, is 
curtailing of media freedom right? Especially, taking 
away the teeth that was there to penalize the State media 
by the Eighteenth Amendment was wrong. I know you 
are a very conscious person. You will agree with me that 
the Clauses in the Eighteenth Amendment which took 
away the right of the Election Commission to control 
State media during an election is wrong. Teeth of 

enforcement is necessary. Therefore, I hope this House 
and the media will work together in giving greater media 
freedom to this country.  

Thank you.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.51] 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජන මාධ යටත් අදාළ 

වැදගත් පතිපත්තියක් සම්පාදනය කරන්න යන ෙවලාෙව්, ෙම් 
විවාදයට එකතු වීමට ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා ඉතාම සතුටු 
ෙවනවා.   

අද මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් ෙම් ගරු සභාවට ෙම් උපමාන 
ෙයෝජනා මාලාව ඉදිරිපත් වන්ෙන් ෙකොමිසම විසින් සපුරාලිය යුතු 
නීතිමය අවශ තාවක් ඉටු කිරීමක් හැටියටයි. තව තවත් 
ෙකෙරන්න ඕනෑ හුඟක් ෙද්වල් තිෙබනවා. මැතිවරණ පැවැත්වීම 
සම්බන්ධෙයන් වර්ධනය විය යුතු නීති - රීති,  පතිපත්ති හුඟක් 
තිෙබනවා. ඒ අතරින් එකක් තමයි ෙම් උපමාන ෙයෝජ නාවලිය. 
තමන්ට කරන්න ඕනෑ ෙදයක් කරපු ෙවලාවක,  එහි නීතිමය 
අවශ තාවක් තිෙබන ෙවලාවක, ඒ කටයුත්ත දඩමීමා  කරෙගන 
මැතිවරණ ෙකොමිසමට තඩි බානවා නම් ඒක වැරදියි කියලායි අපි 
කියන්ෙන්. නමුත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගරු ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම හිටපු අමාත තුමා ෙම් ෙයෝජනා සම්බන්ධෙයන්, 
උපමාන සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් අදහස් කිහිපයක් මීට කලින් 
කරපු කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් ගරු 
සභාව තීන්දු කර තිෙබනවා, ෙම් ෙයෝජනා සියල්ලම අද සම්මත 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම්වා කාරක සභාවකට ෙයොමු කරලා, එහිදී 
ඉදිරිපත් ෙකෙරන අදහස් එෙහමත් සැලකිල්ලට අරෙගන ෙම් 
ෙයෝජනා, උපමාන සංවර්ධනය කරලා ෙහොඳ බලවත් 
පතිපත්තියක් බවට පත් කරන්න.   

ෙම් රෙට් මැතිවරණ සංස්කෘතිය දූෂණය වීම සම්බන්ධෙයන්  
එදා ෙමදා තුර ෙද්ශපාලනෙය් හිටපු, ෙද්ශපාලන බලය දරපු 
හැෙමෝම එක සමානව වග කියන්න ඕනෑ. එම නිසා කවුද වැරැද්ද 
කෙළේ කියලා කෑ ගහනවාට වඩා දැන් අපි යහපත් මාවතකට 
අවතීර්ණ ෙවලා තිෙබනවා. එදා ඉඳලා පවත්වපු මහ මැතිවරණ, 
ජනාධිපතිවරණ යනාදී හැම මැතිවරණයක්ම ගත්ෙතොත්, පසු ගිය 
මහ මැතිවරණය සාෙප්ක්ෂ සාධාරණත්වයකින් යුතුව නිදහස් හා 
සාධාරණ මැතිවරණයක් හැටියට පැවැත්වූවායි කියලා හැෙමෝම 
පිළිගන්නවා. පසු ගිය මහ මැතිවරණෙය්දී එෙහම කරන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් ඇයි? ඒ, කාෙග්වත් විෙශේෂ හාස්කමක් 
නිසා, ෙහොඳකමක් නිසා ෙනොෙවයි. අපි ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට 
අදාළ යම් යම් ව හාත්මක ෙවනස්කම් ෙම් ගරු සභාෙව් කරපු 
නිසයි. ඒ තමයි ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙගන ඒම, ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම ෙගන ඒම, අධිකරණ ෙකොමිසම ෙගන ඒම. ඒ 
ව හාත්මක ෙවනස්කම නිසා තමයි පසු ගිය මහ මැතිවරණය එදා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමදා තුර තිබුණු අෙනක් මැතිවරණවලට වඩා සාෙප්ක්ෂ 
සාධාරණත්වයකින් යුතුව පවත්වන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්. ඒ 
යහපාලන මාවෙත්ම ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි මැතිවරණ 
ෙකොමිසම තමන්ට ඉෂ්ට කරන්න තිෙබන තවත් එක කටයුත්තක් 
හැටියට ෙම් උපමාන ෙයෝජනා  ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.   

අපි අහන්න ලැබුණා, පසු ගිය දවස්වල ඇතැම් අය කළ පකාශ.  
අද නම් ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ කාරණය එච්චර කියැවුෙණ් නැහැ. 
නමුත් සමහර මන්තීවරු මාධ වලට පකාශ කර තිබුණා, "ආණ්ඩුව 
ජනමාධ  පාලනය කරන්න මැතිවරණ උපමාන ෙගෙනන්න 
හදනවා" කියලා. ඒක වැරදියි. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ඩලස ්
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, ෙම්ක 
සාධනීය කටයුත්තක් හැටියට පිළිගන්නා බව එතුමා පකාශ කළා. 
එෙහම නම් අපට තිෙබන්ෙන්, ෙම් ෙයෝජනා ෙකොච්චර දුරට 
යථාර්ථවාදීද කියලා කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡා කරලා, ඒ 
යථාර්ථවාදි ෙයෝජනා සංවර්ධනය කරලා ඉස්සරහට ගන්නයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු සභාෙව් 
අවධානය  ජනමාධ යටම අදාළ උපමාන සැකසීමට අදාළ ෙවනත් 
අංශයකට ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් රෙට් ජනමාධ ට නියාමනයක් අවශ  මැතිවරණ 
කාලෙය්දී පමණක් ෙනොෙවයි. හැම කාලයටම නියාමනයක් තිබීම 
අවශ යි. ෙපොදු නියාමනය නැති නිසා තමයි අද ෙම් වාෙග් 
සංකීර්ණ තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මැතිවරණ 
කාලෙය්දී ජනමාධ  ෙමෙහයවා ගැනීම ගැටලුවක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ජනමාධ  නියාමනය සම්බන්ධෙයන් රෙට් ෙපොදු 
නියාමනයක් නැති නිසායි. අද තරමක් ෙහෝ නියාමනයක් 
තිෙබන්ෙන් මුදිත මාධ යට පමණයි.  

ශී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලය තිෙබනවා. පුවත්පත් මණ්ඩලය 
සම්බන්ධෙයන් විෙච්නයක් තිෙබනවා. ශී ලංකා පුවත්පත් පැමිණිලි 
ෙකොමිසම තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිසම බල රහිත ආයතනයක්. විද ත් 
මාධ  සම්බන්ධෙයන් කිසිම නියාමනයක් නැහැ. අන්තර්ගත 
නියාමනයකුත් නැහැ, තාක්ෂණ නියාමනයකුත් නැහැ, පතිපත්ති 
නියාමනයකුත් නැහැ. එෙහම නැතුවයි ඒක කියාත්මක ෙවන්ෙන්. 
එම නිසා අද සමහර ලිබරල් තර්ක ෙග්නවා, "රාජ  මාධ වලට 
විතරයි නියාමනය අවශ  වන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික මාධ වලට අවශ  
නැහැ" කියලා. ඒක වැරදි අදහසක්. ෙපෞද්ගලික මාධ  ආයතන -
මම කියන්ෙන් පුවත් පත් මාධ  ගැන ෙනොෙවයි; මුදිත මාධ  ගැන 
ෙනොෙවයි.- පාවිච්චි කරන විද ත් මාධ  කාෙග් ෙද්පළක්ද?  
"විද ත් මාධ  සංඛ ාත"  කියලා කියන්ෙන්, මහජන ෙද් පළක්. 
එෙහම නම් මහජන ෙද්පළ තමන්ට හිෙතන හිෙතන ආකාරයට 
පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක අවභාවිතයක්. විෙශේෂෙයන් මැතිවරණ 
කාලෙය්දී තමන්ට කැමැති ෙද්ශපාලන පක්ෂය පුම්බන්න, 
අකැමැති පක්ෂය වට්ටන්න, තමන් කැමැති අෙප්ක්ෂකයා හුවා 
දක්වන්න, අකැමැති අෙප්ක්ෂකයාට විරුද්ධව යන්න හා 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ පාලනය කරන්න කවුරු ෙහෝ මහජන ෙද්පළක් 
පාවිච්චි කරනවා නම්, ඒක මහජන ෙද්පළ අවභාවිතෙය් 
ෙයදවීමක්. එම නිසා මා කියන්ෙන්, විද ත් මාධ  සම්බන්ධෙයන් 
පතිපත්ති සම්පාදනය කිරීෙම්දී, නියාමන පතිපත්ති සම්පාදනය 
කිරීෙම්දී  බැලිය යුත්ෙත් මුදිත මාධ  දිහා බලන ආකාරයට 
ෙනොෙවයි කියායි. අන්න ඒ සංකීර්ණතා අපට -මැතිවරණ 
ෙකොමිසමට පවා- ඇති වන්ෙන්  රෙට් ජන මාධ  සම්බන්ධෙයන් 
ෙපොදු නියාමනයක් නැති නිසායි. එම නිසා මම කියන්ෙන්, අපි ෙම් 
සාකච්ඡාව ඉස්සරහට අරෙගන යමු කියලායි. 

මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිතුමා පමුඛ මැතිවරණ ෙකොමිසමට අපි 
ෙම් අවස්ථාෙව් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, අඩු පාඩු මැද්ෙද්, 
කාර්යාල නැති තත්ත්වයක් යටෙත්, නියමිත පරිදි වැටුපක් 

ෙනොලැබුණු තත්ත්වයන් යටෙත් ඒ අය කටයුතු කළ බව ගරු 
සභාෙව් කියැවුණා. ඒ සියලු දුෂ්කරතා යටෙත් පවා තමන්ට ලැබී 
තිෙබන නීතිමය කටයුතු සර්ව සම්පූර්ණ කරන්න ෙම් මට්ටෙමන් 
ෙහෝ උත්සාහ දැරීම ගැන අප ස්තුතිවන්ත වනවා.  නමුත්, යම්කිසි 
අඩුවක් තිෙබනවා නම්, පතිපත්තිමය ගැටලුවක් තිෙබනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම ජනමාධ  නියාමනය සම්බන්ධෙයන් ගුරු ෙකොට 
ගන්නට  ව හයක් ෙකොෙහේවත් නැති එක බලපා තිෙබනවා. එම 
නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, ෙම් ෙමෙහයුම් පතිපත්ති, ෙම් 
ෙයෝජනා කාරක සභාෙව් සම්මත කරනවාට සමාන්තරව ෙම් රෙට් 
විෙශේෂෙයන්ම විද ත් මාධ  ආයතන සම්බන්ධෙයන් ෙපොදු 
නියාමන පතිපත්තියක් සකස් කර ගැනීම සඳහා බලවත් පතිපත්ති 
සම්පාදනය කර ගන්නට අවශ  ෙවලා තිෙබන බවයි.  මැතිවරණ 
කාලයකදි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ නියාමන කියාවලියකින් 
පමණක් සමස්ත මැතිවරණ කියාවලිය අගති විරහිතව ජනමාධ  
විසින් පාවිච්චි කරයි කියලා අපට සහතික ෙවන්න අමාරුයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ  මාධ ට ෙම් වාෙග් 
නියාමන ෙයෝජනා දැනටමත් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  
නිසි බලධාරින් පත් කරන්න පුළුවන්. පසු ගිය 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි දැක්කා, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා 
ජාතික රූපවාහිනියට ගිහින් කිව්වා, "මම ෙම් රූපවාහිනිය 
නවත්වනවා" කියලා. ඒ කියන්ෙන්, උපමාන ෙයෝජනා ෙකොපමණ 
තිබුණත් ඒවා අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරන බව. එම නිසා අද අපි 
ෙම් උපමාන ෙයෝජනා ගැන කථා කළාට ෙම්වා නීතිගත කළ හැකි 
මට්ටමින් නීතිගත විය යුතුයි. ඉතුරුවා බලවත් ෙවන්ෙන් ෙපොදු 
ජනමාධ  නියාමන පතිපත්තියක් බලවත් වූ දාට පමණයි කියන 
එක මෙග්  ජනමාධ  අත් දැකීෙමන් මා සඳහන් කරන්න 
කැමැතියි. 

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ගත් ෙම් උත්සාහය ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී අපි අගය කරන අතර, තිෙබන අඩු පාඩු කාරක සභාෙව්දී 
නිරාකරණය කර ගනිමින්, ෙපොදු පතිපත්තියක් ඇතුළට ෙම් වාෙග් 
උපමාන කියාවලියක් ෙයොදා ගන්න අපි උත්සාහ දරමු. ඒ සඳහා 
මම ඔබතුමන්ලාට ආරාධනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට 
මෙග් සත්ුතියත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. K. Thurairetnasingam. 

You have ten minutes.  
 
[பி.ப. 5.00] 
 

ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා 
(மாண் மிகு  க. ைரெரட்ணசிங்கம்) 
(The Hon. K. Thurairetnasingam) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, மக்கள் 

தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக் 
ெக வின்ேபா  இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
பின்பற்ற ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் சம்பந்தமான 
விவாதத்திேல கலந் ெகாள்வதற்குச் சந்தர்ப்பம் தந்தைமக்கு 

த ல் நான் நன்றி கூ கின்ேறன். ேதர்தல் ஆைணக்கு த் 
தைலவைரப் ெபா த்தளவிேல அவர் கடந்த காலங்களில் பல 
சவால்க க்கு கம்ெகா த் ப் பல ேதர்தல்கைள ெவற்றி 
கரமாக நடத்திய ஒ வராவார். அவர  தைலைமயில் ேதர்தல் 
ஆைணக்கு வினரால் தயாாிக்கப்பட்ட ஏறத்தாழ 36 
அம்சங்கைளக்ெகாண்ட ஒ க்கெநறிகள் இன்  இந்தச் 
சைபயில் அங்கீகாரத் க்காக ன்ைவக்கப்பட் ள்ளன. அைவ 
சம்பந்தமாகேவ நாங்கள் விவாதித் க்ெகாண் க்கின்ேறாம்.  
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வாக்குாிைம என்ப  மக்க ைடய ஓர் அ ப்பைட 
உாிைமயாகும். மக்கள் சுதந்திரமாக ம் நீதியாக ம் 
வாக்களிப்பதற்குாிய ைமயான சுதந்திரம் ஒ  நாட் ல் 
இ க்க ேவண் ம். இ தான் எங்கள் எல்ேலா ைடய வி ப்ப 

மாகும். இ ந்தா ம், கடந்த  ேதர்தல் காலங்களிேல 
ைககலப் கள் ஏற்பட் , உைடைமகள் ேசதமாக்கப்பட் , 
ஈற்றிேல பல ெகாைலகள் நடந்த வரலா ம் எங்கள் 
நாட் ேலயி க்கின்ற . இைவ வளர்ந்  வ கின்ற இைளய 
ச தாயத் க்குப் பிைழயான ஒ  வழிகாட்டல் என்  நான் 
நிைனக்கின்ேறன். இைளஞர் ச தாயத்ைத நாகாிக ள்ளவர் 
களாக, ஜனநாயகத்ைத வி ம் கின்றவர்களாக, எங்க ைடய 
நாட் க்குப் ெப ைமையத் ேத த் தரக்கூ யவர்களாக 
வளர்க்க ேவண் ய  க்கியமாகும். ஆனப யால், ேதர்தல் 
காலங்களிேல அரசியல்வாதிக ம் ெபா மக்க ம் ஊடகங் 
க ம் மிக ம் ேநர்ைமயாக ம் நிதானமாக ம் இ ந்  
ேதர்தைல நாகாிகமான ைறயிேல நடத் வதற்கு எத்தனிக்க 
ேவண் ம்.  

இன்  உலகம் சு ங்கி வ கின்ற . எங்க ைடய 
நாட் ேல ைல க்குகளில் நைடெப கின்ற சிறிய 
விடயங்கள் பற்றிய ெசய்திகள்கூடச் சர்வேதச ாீதியிேல 
மிகவிைரவாகப் பர கின்றன. நாங்கள் ேநர்ைமயாக - நீதியாக 
ேதர்தைல நடத்தினால் அ  எங்க க்கும் ெப ைம; 
எங்க ைடய நாட் க்கும் ெப ைம. அைதவி த் , 
அநாகாிகமாக ஒ  ேதர்தைல நடத்தினால் சர்வேதசத்திேல 
நாங்கள் ஓர் அநாகாிகமான கூட்டமாக - அநீதியான ஒ  
நாடாகக் கணிக்கப்ப ேவாம். ஆனப யால் எந்தெவா  
ேதர்தைலப் ெபா த்தவைரயி ம் ஊடகங்க க்கு - அைவ 
அரச ஊடகங்களாக இ க்கலாம், அல்ல  தனிப்பட்ட 
ஊடகங்களாக இ க்கலாம் - ஒ  தர்மம் இ க்கின்ற . 
அதி ந்  அைவ விலகக்கூடா . அந்த ாீதியிேல இந்த 
ஊடகங்கள் மிக ம் கவனமாக ம் நிதானமாக ம் நடந்  
ெகாள்ள ேவண் ெமன்ப  என் ைடய தாழ்ைமயான 
க த்தாகும். 

இன்  ஊடகங்கைளப் ெபா த்தளவிேல - அரச 
ஊடகங்க ம் சாி, தனியார் ஊடகங்க ம் சாி, இலத்திரனியல் 
அைமப் களானா ம் சாி - பக்கச்சார்பாகச் ெசய்திகைள 
ெவளியி கின்ற நிைலைமகைள நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்; 
இ  ற்றாகத் தைடெசய்யப்பட ேவண் ம். இைவ 
பக்கச்சார்பில்லாமல், ந நிைலைமயாக, ேநர்ைமயாக 
நடந் ெகாள்ள ேவண் ய  மிக க்கியமானதாகும். 
குறிப்பாக, ேதர்தல் காலங்களிேல நாளாந்தம் ேவட்பாளர் 
கைளப் பற்றிப் பல ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாக, உண்ைமக்குப் 

றம்பான ெசய்திகைள ெவளியி வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். இேதேபான்  இலத்திரனியல் ஊடகங் 
களி ம் உண்ைமக்குப் றம்பான சில ெசய்திகள் -
கட் க்கைதகள்  பரப்பப்ப வைத ம்  நாங்கள் அறிகின்ேறாம். 
அவற்றி ள்ள உண்ைமயற்ற தன்ைமகைள உடன யாக 
ேத க் கண் பி க்க ேவண் ய , ேதர்தைலக் 
கட் ப்ப த் கின்ற அதிகாாியின் க்கிய கடைமயாகும். ஒ  
சாியான விசாரைண நடத்தி, அதில் உண்ைம இல்லாவிட்டால்,  
ஏற்ற தண்டைனகள் வழங்கப்படேவண் ம். இவ்வா  
விசாாிக்கப்பட் த் தண்டைனகள் உட க்குடன் வழங்கப் 
பட்டால்தான் நாங்கள் நீதிைய ம் ேநர்ைமைய ம் நிைல 
நாட்டலாம். மாறாக, எைத ம் எப்ப ம் விட் க்ெகா க்கின்ற 
ேபாக்கிேல ெசன்றால், நாங்கள் எங்க ைடய நாட் ேல 
நீதிைய ம் சுதந்திரத்ைத ம் ஏற்ப த்த யா . அந்த 
வைகயில் தமர், பிறர் என்  பாராமல், இந்தச் 
சட்டவிதிக க்குப் றம்பாக நடக்கின்றவர்க க்கு உடன  
யாகத் தண்டைனகைள வழங்கேவண் ம். இந்த நாட் ள்ள 

அத்தைன ேப ம் எங்க ைடய நாட் ன் ெகளரவத்ைத ம் 
ெப ைமைய ம் ேபணிப் பா காக்கேவண் ம்.  

இந்த நாட் ேல சட்டங்கைள இயற் பவர், அைதக் 
கைடப்பி ப்பவர் என்றெதா  பகுதி இல்லாமல், நாங்கள் 
அைனவ ம் சட்டத்ைதப் பின்பற்றி நடக்கின்ற பிரைஜகளாக 
மாறேவண் ம். நாங்கள் எங்க ைடய இளம் சந்ததிக்கு ஒ  
வழிகாட் யாக நடக்கேவண் ம். அப்ெபா தான், 
எங்க ைடய நா  உலகத்திேல நாகாிக ள்ள ஒ  நாடாக, 
இங்கு வா ம் மக்கள் மற்றவர்களால் மதிக்கப்ப கின்ற 
மக்களாக விளங்க ம். எனேவ, இவ்வாறான சிறிய 
விடயங்கைள மிக ம் க்கமாகப் பின்பற்றி, ேதர்தல்கைள 
ஒ ங்கான ைறயில் நடாத் வதற்கு நாங்கள் எத்தனிக்க 
ேவண் ம். ேதர்தல் ஆைணக்கு த் தைலவர் அவர்க ம் 
அவ ைடய கு வின ம் மிக ம் ஆழமாகச் சிந்தித்  குறித்த 
36 அம்சங்கைள ம் அைமத்தி க்கின்றார்கள். இைவகைள 
நைட ைறப்ப த் ம்ெபா , அ பவாீதியாக ேம ம் சில 
சாி, பிைழகைள நாங்கள் அறிந் ெகாள்ளக்கூ யதாக 
இ க்கும். அைவகைள உட க்குடேன ெசம்ைமப்ப த்தி, 
மிக ம் ேநர்ைமயான, நீதியான, மற்றவர்களால் வி ம்பக் 
கூ ய ேதர்தைல நம் நாட் ேல நடத் வதற்கு நாம் 
அைனவ ம் ஒத் ைழக்கேவண் ெமன்  இச்சந்தர்ப்பத்திேல  
ேகட் , அமர்கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 5.07] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළමුව මැතිවරණ 

ෙකොමසාරිස්තුමා විධියට කටයුතු කරපු එතුමා දැන් මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා විධියට කටයුතු කරනවා. එතුමාෙග් 
කාලෙය් මැතිවරණ පැවැත්වීම සඳහා තිබුණු මැදිහත්වීම, වටිනා 
දායකත්වය ගැන මෙග් සතුටත්, පශංසාවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පළමුෙවන්ම මා පළ කළ යුතුයි.  

එතුමා මෑතදී තමන්ෙග් කාර්යාලෙය් රැස්වීමක් තබා පක්ෂ 
ෙල්කම්වරුන්ට හා ෙල්කම්වරුන් නිෙයෝජනය කළ අයට 
ෙමෙහම කිව්වා. "දැන් මම මැතිවරණය පවත්වන්න ලැහැස්තියි. 
ෙම් ෙකොමිසම තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ පවත්වන්න. එෙහම නැතිව 
මැතිවරණ ෙනොපවත්වන්න ෙනොෙවයි. මැතිවරණ පවත්වන්න 
වුවමනා කරන කරුණු කාරණා මට සම්පාදනය වන්න ඕනෑ. එහි 
පළමුෙවනි කරුණ තමයි, ෙමන්න ෙම්වා තමයි ෙකොට්ඨාස කියලා 
ෙවන් කර මට එන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකොට්ඨාසවලට තමයි 
මැතිවරණය පවත්වන්න ඕනෑ කියලා මට එවන්න ඕනෑ.  
ෙකොට්ඨාසයයි, අනුපාතයයි මිශ කරලා ආසන ගණන ෙකොපමණද 
කියන එක මට කීමට හැකියි. නමුත්, මට ෙම් ෙකොට්ඨාස නිර්ණය 
කරලා එන්න ඕනෑ, ෙමන්න  ෙම්වායි ෙකොට්ඨාස කියලා."  

ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට දැන් ඒක කරන්න 
පුළුවන්. අද පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම 
ෙව්ගෙයන් කිව්වා, "ෙම්ක ෙම් හරියට ෙකරීෙගන යන වැඩක්. 
ෙම්ක ෙකරිලා අවසන් වන එකට මම අත තියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවසන් වුණු හැටිෙය් ෙම් මැතිවරණය පවත්වන්න පුළුවන් වනවා" 
කියලා. නමුත්, අපි ෙකොපමණ ඉල්ලුම් කළත් අඩමාන 
වශෙයන්වත්, අනුමාන වශෙයන්වත්, එෙහම නැත්නම්, දළ 
වශෙයන්වත්, එෙහමත් නැත්නම් හිතලුවක් වශෙයන්වත් අහවල් 
දිනයක ෙනොෙවයි, අහවල් මාසයක ෙනොෙවයි, ෙමන්න ෙම් කාල 
පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත ෙම් පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්ෙවයි 
කියලා එතුමාට කියන්න බැරි වුණා. එතුමාට ඒක කියන්න බැරි 
වුෙණ් ෙමොකද? එතුමා කථා කෙළේ බෙඩ් බිජු තියාෙගනයි. 
එතුමාෙග් ෙහොඳ හිත ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට දීලා 
තිෙබන්ෙන් එක්තරා විධියකට ෙම් මැතිවරණය හැකි තරම් පමා 
වීමට ෙහේතු වන ෙලස සීමා නිර්ණය දික් ගැස්සීමටයි කියලා එතුමා 
දන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයකට ෙප්ර 
ෙගඩියක් ගන්න. නැත්නම් ෙප්ර ෙකොළයක් ගන්න. අපට ඕක ගැන 
අධ යනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අධ යනය පැයකිනුත් කරන්න 
පුළුවන්. ඕක තවත් සූක්ෂ්මව අධ යනය කරනවා නම්, ඒක දවස් 
තුනක් තුළ කරන්නත් පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ෙප්ර ෙගඩිය 
විෂයය කර ෙගන ආචාර්ය උපාධියක් සඳහා විද ාත්මක 
පබන්ධයක් හදන්නත් පුළුවන්. එවැනි ෙද්කට අවුරුද්දක් ගත 
කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ෙද්කට ගත කරන කාලය ඒ ෙද් පිළිබඳව 
ෙයදෙවන ආකාරය අනුවයි තීරණය වන්ෙන්. දැන් අපට දීලා 
තිෙබනවාද, ෙයදෙවන ආකාරය? අපට දීලා තිෙබනවාද, සීමා 
නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසම ෙම් කටයුත්ත කිරීම සඳහා පාදක කර 
ගන්නා වූ නිර්ණායකයන්? දැන් ෙම් කියන්නා වූ අභියාචනා 
පිළිබඳව විමසා බැලීෙම්දී ඒ උදවිය ඒ සඳහා ගත කරන කාලය, ඒ 
සඳහා ඒ අය ෙයොදා ගන්නා මිනුම් දඬු, ෙම් හැම අභියාචනයකම 
වටිනාකමක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා අපට දීලා තිෙබනවාද? ෙම් 
විධියට ඇත්තටම ෙම් කියන නිර්ණායක ෙනොමැති, පදනමක් 
ෙනොමැති, ඒ වාෙග්ම වැඩ කරන කමෙව්දය පිළිබඳව අපට 
ෙතොරතුරක් නැති සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමක් තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසමට "පුළුවන් තරම් 
ඇදපන්" කියලා ඇමතිතුමා කිව්වාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ඒක ඇමතිතුමා කිව්වා කියලා මම හිතා ගන්නවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ 

මට කථා කරන්න අවසර ෙදනවාද? ෙමතුමා කථා කරන්ෙන් අද 
දිනට නියමිත විෂයය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ෙමතුමා පළාත් 
පාලන මැතිවරණය ගැන කථා කරන නිසා මට උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් ෙමතුමාෙග් කථාෙව් පළාත් පාලන මැතිවරණ 
ගැනයි කථා කරන්ෙන්. නමුත්, අද තිෙබන්ෙන් ෙවන විෂයයක්. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, නැහැ. විෂයය ගැන මට උගන්වා වැඩක් නැහැ. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා මට අවසර ෙදනවාද? 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නැහැ, අයිෙයෝ බැහැ. මට තිෙබන්ෙන් විනාඩි 12යි.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමා දැන් සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ෙකොමිසම ගැන කථා කළා 

ෙන් 
  
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක ෙවනම කථාවක්. කාරක සභාෙව්දී, පිළිතුරු කථාෙව්දී ඒ 

කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. කරුණාකර මෙග් 
කාලය ගන්න එපා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය ෙමතුමාට 
ෙදන්න එපා. මෙග් කාලය ෙදන්න මම එකඟ නැහැ. Sir, he 
cannot rise to speak without my agreement. - [Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා ගරු මන්තීතුමාෙග් කථාවට බාධා 

කරන්න එපා. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද point of Order 

එක? 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Hon. Presiding Member, the topic being debated is the 

Resolution under the Constitution. But, specific reference 
has been made to my conduct with regard to holding the 
Local Government Elections. Therefore, I respectfully 
urge you to permit me to respond to what the Hon. 
Member stated about the Local Government Elections, 
because it does not fall within the ambit of today’s 
Debate. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
එෙහම එකක් නැහැ.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, I will allow you to speak for just two 

minutes after his speech.  

1315 1316 

[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා] 
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ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Thank you, Sir. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙම් ඇමතිතුමා මම ෙහොඳට දන්නා ඇමතිවරෙයක්. මට 

ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ඇමතිතුමා ගැන අවිශ්වාසයක් නැහැ. නමුත්, 
එතුමා ෙද්ශපාලන චරිතයක් ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් චරිතය? 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හදාපු චරිතය. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධව ෙබ්රුවල 
තිබුණු මන්තීවරුන්ෙග් එකතුෙව්දී මම කථා කරද්දී ඔබතුමා තමයි 
ඒෙක් නිර්මාතෘ.  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මම කිසිෙසේත්ම ඒෙක් නිර්මාතෘ  ෙනොෙවයි. ඔබතුමා,-[බාධා 

කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඉන්න ෙකෝ, ගරු ඇමතිතුමා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දීමට නියමිත විනාඩි ෙදෙක්දී 

උත්තර ෙදන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදෙක්දී උත්තර ෙදන්න. 

[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් උත්තරය පස්ෙසේ ෙදන්න. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදෙක්දී 

උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
No, you - [Interruption.] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, I will give you two minutes after his 

speech.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට තිෙබන ෙව්ලාව ඔබතුමා ගන්න එපා.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඇමතිතුමා ෙද්ශපාලන චරිතයක් හැටියට අද ෙකොන්තාත් 

එකක් කරන්ෙන්. ඒ ගැන මට කිසිම සැකයක් නැහැ. ඔබතුමා ෙම් 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිසමට කියලා තිෙබන්ෙන් "පුළුවන් තරම් 
ඇදපන්" කියලායි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Sir, I object. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ෙම් උසාවියක් ෙනොෙවයි. You cannot object to that. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමා මාතෘකාවට අදාළව 

කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
පළමුවැනි මාතෘකාව තමයි, මා කථා කරන ෙම් මාතෘකාව. 

පළාත් පාලන ඡන්දය තියන්න වුවමනා කරන ෙම් ෙකොමිසම 
ඉතාමත්ම උනන්දුෙවන් වැඩ කරෙගන යනවා. ෙකොමිසම 
කියනවා, "ෙම්ක ඉක්මනට ෙදන්න" කියලා. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I object.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
You cannot object. - [Interruption.] 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
Why are you making allegations against me? Hon. 

Member, I have respect for you. Why are you making 
allegations against my conduct?  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
No, it is not against your personal conduct. - 

[Interruption.] Please, sit down.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
You made personal references.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
It is not about your personal conduct. 
 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
But, you are making personal references.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
No, no. If you think that all what I say is correct, then 

you can, rightly, get angry. - [Interruption.]  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
I am, rightly, angry! 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
The moment you get provoked like this, that shows 

that the hat fits you. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
No, no. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි. ෙම්ක ධනපතිවාදී පජාතන්තවාදයක් ෙන්. අපි 

කවුරුත් දන්නවා, ෙම්ෙක් ෙමොන මාර්ෙගෝපෙද්ශ කළත්, සල්ලි 
තිෙබන හැටියට තමයි ෙම්ක යන්ෙන් කියලා. බස් එෙක් යන 
කට්ටිය බස ්එෙක් යනවා. තවත් කට්ටියක් කාර්වල යනවා. තවත් 
කට්ටියක් ටිකක් සුෙඛෝපෙභෝගී වාහනවල යනවා. ඒ වාෙග් තමයි 
ඡන්දයත්. ඡන්දෙය්දී වැඩිෙයන් මුදල් වියදම් කරන්න පුළුවන් අයට 
වැඩිෙයන් වාසියක් තිෙබනවා. නමුත්, මට එක විශ්වාසයක් 
තිෙබනවා. මුදල් වියදම් කරලා විතරක් කාටවත් ෙම් ඡන්දවල 
මහජන මතය කණපිට හරවන්න බැහැ. වියදම් කරලා විතරක් 
එෙහම කරන්න බැහැ. සමහර අවස්ථාවලදී ඒක යම් ආකාරයකට 
බර ෙවනස් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතකද දන්ෙන් 
නැහැ, 1956 වර්ෂෙය් තිබුණු ඡන්දය. මට නම් ෙහොඳට මතකයි. 
1953 වර්ෂෙය් තිබුණු හර්තාලයත් මට මතකයි. හර්තාලය ගැන 
සියලු ජනමාධ  එදා සම්පූර්ණ කණපිට පින්තූරයක් හැදුවා. 
ෙමොකුත් හරි ගියාද? නැහැ. එදා මුළු රටම ඇනහිටපු තත්ත්වය, එදා 
මුළු රෙට්ම ජනතාව එළියට බැස්ස තත්ත්වය යථාර්ථයක් හැටියට 
රටට ෙහළි වුණා. ඒ වාෙග්ම 1956 ඡන්දෙය්දී ඔක්ෙකෝම 

ජනමාධ  එකතු ෙවලා එදා බණ්ඩාරනායක මහත්මයා මූලිකත්වය 
ගත්ත ෙපරමුෙණ් ජයගහණය වළක්වන්න හැම උපකමයක්ම 
ෙයදුවා. අමු ෙබොරු ෙබ්ගල් ෙකළියා. නමුත්, හරි ගිෙය් නැහැ. 
මහජන මතෙයන් ඒ ජනමාධ වල කුමන්තණය කණපිට 
හැෙරව්වා. අන්න ඒ ගැන මට විශ්වාසයක් තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම් වන විට ෙම් නව 
ලිබරල්වාදය තුළ සමාජය එක්තරා පමාණයකට දූෂණය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සල්ලි මිල මුදල් පිළිබඳව හැමෙකනාම 
හඹා යන ගතියකුත්, සල්ලි මිල මුදල්වල බලය අනුව සිදු වන 
ෙද්වල්වලට නැෙමන ගතියකුත් තිෙබනවා.  

ඒ නිසා අද වන විට මට තරමක බයක් තිෙබනවා. නමුත් 
අවසාන වශෙයන්, ජනතාවෙග් සිත් සතන් තුළ තිෙබන පරම 
අධිෂ්ඨානය ජයගහණය කරන්න පුළුවන් බවත් මම විශ්වාස 
කරනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

පමණයි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු ඇමතිතුමා මෙග් කාලය කෑවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කරන්න ෙදයක් නැහැ, ඔබතුමා විනාඩි ෙදකකින් කථාව 

අවසන් කරන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳයි, මම කථාව අවසන් කරන්නම්.  

ෙම් ඇමතිතුමා ඡන්ද ව ාපාරයත් කාලා, මාෙග් කාලයත් 
කෑවා. ෙමතුමා ඉතිහාසගත වන්ෙන් ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමෙය් 
ෙදෝහියා හැටියටයි. ඔබතුමා ඒක විතරක් මතක තබා ගන්න. 
[බාධා කිරීමක්]  ඒක මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ 
චරිතයක්.අපරාෙද් තමුන්නාන්ෙසේ ෙද්ශපාලන ෙකොන්තාත්තුවකට 
කර ගැහුෙව්. "සීමා නිර්ණය" කථාවක් මත අද ෙම් රෙට් පළාත් 
පාලන ඡන්දය දින නියමයක් නැතුව, ෙනොෙපෙනන තරම් 
ඈතකට, කාල රාමුවක් ෙදන්න බැරි විධියට කල් දමා තිෙබනවා. 
ෙම් තත්ත්වය ඇති කළ  ෙම් ආණ්ඩුෙව් පජාතන්ත විෙරෝධීභාවෙය් 
අප ඉදිරිෙය් තිෙබන ජීවමාන සංෙක්තය ෙමන්න ෙම් ඇමතිතුමා 
බව මතක් කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබො ෙහොම ස්තුතියි. Hon. Faiszer Musthapha, you can take 

your two minutes now.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී 

කිව්වා, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට විරුද්ධව 
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ඔබතුමා ෙබ්රුවලදී අත ඉස්සුවා කියලා. හැබැයි, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒකට පක්ෂව අත  ඉස්සුවා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ඉතින් අෙප් කඳවුර රැක ගන්න ෙන්.  
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
ඔබතුමාට පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම්, ඒ පතිපත්තියට අනුව 

කටයුතු කරන්න. ඔබතුමා ෙබ්රුවලදී ඒකට විරුද්ධව අත උස්සලා, 
ෙමතැනදී පක්ෂව අත ඉස්සුවා. ඔබතුමා තැන් ෙදකකදී පතිපත්ති 
ෙදකක් අනුගමනය කළා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අපි යූඑන්පීකාරයන්ට අෙප් කඳවුර පාවා ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර 

මන්තීතුමා පකාශ කළා, එතුමා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට විරුද්ධ වුණා කියලා.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
විරුද්ධ වුණා. 
 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 
හැබැයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අත ඉස්සුවා, "පක්ෂයි" කියලා. ඒ 

නිසා හරයාත්මකව බලන ෙකොට ෙමතුමා දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට සහෙයෝගය දුන්නා.  

ෙමතුමා මැතිවරණ ෙකොමිසම ගැන කතා කළා. මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව ගැන කථා කළා. මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
කර්තව යයි, මෙග් කර්තව යයි ෙවනස්. මම කිසිෙසේත්ම 
කාෙග්වත් ෙකොන්තාත් භාර ගන්ෙන් නැහැ. භාර අරෙගනත් නැහැ, 
භාර ගන්ෙන්ත් නැහැ. මම සද්භාවෙයන් මාෙග් රාජකාරිය 
කරනවා. මෙග් රාජකාරිය වන්ෙන් සියලුම ජනතාවට සාධාරණ 
වන අයුරින් සීමා නිර්ණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයා පකාශ කරලා තිෙබනවා, මම 
වාර්තාව ලබා දුන්නා නම් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඡන්දය 
පවත්වන්න එතුමාට පුළුවන් කියලා. එතුමාෙග් කර්තව ය පටන් 
ගන්ෙන් මම වාර්තාව ලබාෙගන නිෙව්දනය නිකුත් කළාට පසුවයි. 
ඒ නිසා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් පකාශය 
සාධාරණයි. නමුත් පිළිගත යුතු කරුණක් තමයි මාෙග් සීමා නිර්ණ 
අභියාචනා කියාදාමය - [බාධා කිරීමක්] මට කථා කරන්න ඉඩ 
ෙදන්න ෙකෝ. මා හිතවත් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාට මම ගරු කරනවා. ඔබතුමා ෙජ ෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමා මට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්න. අපට 
කන් ෙදකයි  එක කටයි තිෙබන්ෙන්.  මට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් 
ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සීමා නිර්ණ කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් මම ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
ස්වාධීන කමිටුවට නිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක් අවශ යි, ඒ 

ෙගොල්ලන්ෙග් කර්තව ය කරන්න. ෙමතුමා පකාශ කළා, මම ඒ 
කමිටුෙව් කකුෙලන් අදිනවා, පුළුවන් තරම් ෙම් වැෙඩ් පරක්කු 
කරන්න කියලා මම ඒ කමිටුවට කියනවා කියලා. අෙශෝක පීරිස් 
මැතිතුමා තමයි ඒ කමිටුෙව් සභාපති. එතුමා ගරුත්වයක් තිෙබන 
පුද්ගලෙයක්. මා පත් කළ ඒ ස්වාධීන කමිටුවට මම කිසිෙසේත්ම 
ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරලාත් නැහැ. ඒ නිසා 
ෙමතුමාෙග් පකාශය ඉතාම අසාධාරණයි.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ගරුත්වය අපි රැක ගන්න ඕනෑ. 
ඒ වාෙග්ම මා පත් කළ සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ජාතික කමිටුෙව් 
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්නත් මම පූර්ණ උත්සාහයක් 
ගන්නවා. මම ඒකට ඇඟිලි ගැසීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට 
කියනවා, සීමා නිර්ණ අභියාචනා කමිටුෙව් කර්තව ය ඉටු කිරීමට 
අවශ  කාල පරිච්ෙඡ්දය මම අනිවාර්යෙයන්ම ෙදන බව. ඒ තුළින් 
තමයි මම ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්ෙන්. මම කි සිම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙකොන්තාත් භාර ගන්ෙන් නැහැ. එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්වත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්වත්, 
ෙවනත් කිසිම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකවත් ෙකොන්තාත් මම භාර 
ගන්ෙන් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 The next speaker is the Hon.  Abdullah Mahrooff. 

You have seven minutes.  
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට fourteen minutes  

තිෙබනවා.  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැහැ seven minutes තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මන්තීතුමාෙග් ෙවලාවත් මට දුන්නා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මට ඒ බව කියලා නැහැ. මෙග් schedule  එෙක් හැටියට 

ඔබතුමාට seven minutes  තමයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. 

 
[பி.ப. 5.22] 

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

தீர்ப்ெபான் க்கான அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக் 
ெக வின்ேபா  இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் 
பின்பற்றிெயா க ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் சம்பந்தமான 

க்கியமான இந்தப் பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசக் 
கிைடத்தைதயிட்  நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இங்கு 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

இன்  உைரயாற்றிய ன்னாள் அைமச்சர்கள் சிலர், குறிப் 
பாக ெகளரவ திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் உண்ைமக்குப் 

றம்பான விடயங்கைளக் கூறினார்; "உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்தைல இந்த அரசாங்கம் பயந்  ஒத்திைவக்கின்ற " என்  
கூறினார்.   

இந்த நாட் ேல எல்ைல நிர்ணயம் என்ற ேபார்ைவயிேல 
சி பான்ைமச் ச கத்தினாின் பிரதிநிதித் வம் குைறவைடயக் 
கூ ய வைகயில் அவர்க ைடய அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரத்ேதா  அ பற்றி Gazette பண்ணப்பட்ட . இன்  
இந்த எல்ைல நிர்ணய ஆைணக்கு வினால் 25 
மாவட்டங்களிேல இன் ம் 08 மாவட்டங்கள் எல்ைல 
நிர்ணயம் ெதாடர்பாக விசாாிக்கப்படவில்ைல. அதில் 
குறிப்பாக தி ேகாணமைல மாவட்ட ம் அடங்குகின்ற . 
அங்கு  13 உள் ராட்சி மன்றங்களிேல 08 உள் ராட்சி 
மன்றங்களில் பிைழயான ைறயிேல எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட் ப்பைதக் குறிப்பிட் க்கின்ேறாம்.  

ஒ  ச கத் க்கு 5,400 வாக்குக க்கு 10 உ ப்பினர் 
கைள ம், இன் ெமா  ச கத் க்கு 24,000 வாக்குக க்கு 08 
உ ப்பினர்கைள ம் ெபறக்கூ ய வைகயில் நிர்ணயம் 
ெசய்தி க்கிறார்கள். இன் ேமார் இடத்தில் 6,000 வாக்கு 
க க்கு 10 உ ப்பினர்கைள ம் 18,000 வாக்குக க்கு 08 
உ ப்பினர்கைள ம்  ெப ம்வைகயில் அதைனச் ெசய்தி க் 
கிறார்கள். இந்த நாட் ேல ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் 
குறிப்பாக சி பான்ைமச் ச கத் க்கு எதிராக ன்னாள் 
ஜனாதிபதியின் ஆட்சிக் காலத்திேல இப்ப  எல்ைல நிர்ணயம் 
ெசய்யப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் இன்  உள் ராட்சி 
மன்றத் ேதர்தைல நடத்த யாத சூழ்நிைல ஏற்பட் க் 
கின்ற . அத் டன், இப்ெபா  ஏற்பட் க்கின்ற ெவள்ள 
அனர்த்தம் மற் ம் நிலச் சாி களின் காரணமாக ஏைனய 
மாகாணங்களி ம் எல்ைல நிர்ணயம் ெசய்வதற்கான 
விபரங்கைளப் ெபற யாத சூழல் ஏற்பட் க்கின்ற . 

ெகௗரவ வாசுேதவ நாணாயக்கார அவர்க ம் இங்கு 
உண்ைமக்குப் றம்பான விடயங்கைளக்  கூறினார். 
அரசியலைமப்பின் 17ஆம் தி த்தச் சட்டத்ைத ஆதாித்த 
அவர்கள்தான், 18ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ம் இந்தச் 
சைபயி ந்  ஆதாித்தார்கள். அதன் லம் ெபா ஸ், 
சுயாதீன ஆைணக்கு க்கள் அத்தைனைய ம் இல்லாமல் 
ெசய்தார்கள்; ஒ  சர்வாதிகாாிைய உ வாக்கினார்கள். 

ன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்கள் ேம ம் 2 வ டங்கள் 
ஆட்சியில் இ க்கக்கூ ய நிைலயில்தான் அவர் ன்கூட் ேய 
ஆட்சிையக் கைலத்தார். இந்த நாட் ள்ள சி பான்ைமச் 
ச கத்தினர் தம  வாழ்வாதாரத்ைத, உயிைர, உைடைமைய, 
மத அ ஷ்டானங்கைளப் ேபண யாத சூழ்நிைல 
ஏற்பட்டேபா தான் அவாின் ஆட்சிைய இைறவன் க்குக் 
ெகாண் வந்தான். 1947ஆம் ஆண் ந்  2015 ஜனவாி, 
08ஆம் திகதிவைர நைடெபற்ற  பாரா மன்றத் ேதர்தல்கள், 
ஜனாதிபதித் ேதர்தல்கள், மாகாண சைபத் ேதர்தல்கள், 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல்கள் என்பன ப ப்ப யாக 
அசிங்கப்பட் ப் ேபாயின. அத்ேதர்தல்களில் மக்கள் 
வாக்களிக்க யாமல், அவர்களின் வாக்குகைளேய களவா  
கின்ற, வாக்குப் ெபட் கைள மாற் கின்ற அநாகாிகமான 
நிைலைம உ வான . இதைன மாற்றியைமத்த ெப ைம 
எம  ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கைள ம் மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கைள ம் சா ம்.  

இன்  திேனஷ் குணவர்தன அவர்கள் ேபசுகின்றேபா , 
எங்க ைடய ெகளரவ அைமச்சர் ைபசர் ஸ்தபா அவர்கைள, 

"நீங்கள் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்டவரல்ல; ேதசியப் 
பட் யல் லம் வந்தவர்" என்  மிக ம் ேகவலப்ப த் ம் 

ைறயில் தன  க த்திைன ெவளிப்ப த்தினார். பி ப் 
குணவர்தன அவர்களின் மகன்மாாில் இவ ைடய சேகாதரன் 

ன் ைற மக்களின் வாக்குகளால் பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக வர யாமல் ேதசியப் பட் யல் லம் 
நியமிக்கப்பட்டவர் என்பைத இவர் மறந்தி க்கிறார். ேதசியப் 
பட் ய ல் இ ந்  ேதர்ந்ெத க்கப்பட்  வ பவர்கைளக் 
ேகவலமானவர்களாக அல்ல  தகுதியற்றவர்களாகக் க த 

யா ; அவர்களின் தகுதிைய அறிந்  இந்த நாட் க்கு - 
ச கத் க்கு அவர்கள  ேசைவ ேதைவெயன்ற 
அ ப்பைடயில்தான் அவர்கள் ெதாி ெசய்யப்ப கிறார்கள். 
ஆகேவ, உணர்ச்சிவசப்பட்  ஒ  பாரா மன்ற உ ப்பினைர 
-  ஓர் அைமச்சைர அசிங்கப்ப த்த நிைனக்கின்றேபா  
அவர்கள் தங்கள்மீேத அந்த அசிங்கத்ைதக் ெகாட் க் 
ெகாள்கிறார்கள்.  

ேதர்தல் ஆைணக்கு வினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 36 
பாிந் ைரகள் இந்தச் சைபயிேல 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கின்ற . நாங்கள் ெகௗரவமாக அதைனச் 
சிந்திக்க ேவண் ம். இன்  அச்சு ஊடகங்க ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்க ம் ெபா ப்  வாய்ந்தெதா  
கடைமையப் ெபா ப்ேபற்க ேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல 
இ ந்த ெடான ர், ேசால்பாி அரசியல் யாப் க்கள் ேபாலன்றி, 
1972ஆம், 1978ஆம் ஆண் க் காலப்பகுதியில் 
நைட ைறக்குக் ெகாண் வரப்பட்ட அரசியல் யாப் கள்தான் 
இந்த நாட் ேல பல அசிங்கங்கைள உண்டாக்கின; 
அவற்றிேல பல தி த்தங்கள் ெசய்யப்பட்டன. இப்ப ப்பட்ட 
தி த்தங்கள் எதிர்காலத்திேல இடம்ெபறக் கூடா  
என்பதற்காகத்தான் மக்களால் ெதாி ெசய்யப்பட்ட இந்தப் 
பாரா மன்றத்ைத ஓர் அரசியலைமப் ச் சைபயாக 
மாற்றியி க்கின்றார்கள். இச்சைப யாைர ம் மட் ப்ப த்த 
வில்ைல. எந்தக் கட்சியின ம் எந்த உ ப் பின ம் 
தங்க ைடய ஆேலாசைனகைள ன்ைவக்க ம்.  

இன்  நாங்கள் எங்க ைடய நாட் ேல விகிதாசாரத் க்கு 
ஏற்ப எத்தைன பிரதிநிதிகள் இ க்கின்றார்கள் என்பைதப் 
பற்றிச் சிந்திக்கேவண் ம். இன்  இப்பாரா மன்றத்திேல 
எம  ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் 23 ேபர் இ ந்தா ம், 
எதிர்காலத்திேல - நிர்ணயம் ெசய்யப்படாத நிைலயில் - 
பாரா மன்றத் க்கு எட்  உ ப்பினர்கைளக்கூட எங்களால் 
ெதாி  ெசய்ய யாமல் ேபாகும். 1969ஆம் ஆண்  
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில், 24 உள் ராட்சி 
மன்றங்களிேல 157 உ ப்பினர்கள் இ ந்தார்கள். இன்  13 
சைபகளி ம் 42 சத தமாக இ க்கின்ற ஸ் ம்க க்கு 78 
உ ப்பினர்கள் இ க்கேவண் ம். எனி ம், 36 
உ ப்பினர்கைளத்தான் ேநர யாகத் ெதாி ெசய்ய ம். 
26 சத தமாக இ க்கின்ற ெப ம்பான்ைம மக்கள் 39 
உ ப்பினர்கைளத்தான் ெதாி  ெசய்யேவண் ம். ஆனால், 
அவர்கள் 74 உ ப்பினர்கைளத் ெதாி ெசய்கின்றார்கள். 31 
சத தமாக இ க்கின்ற தமிழ் மக்கள் 49 உ ப்பினர்கைளத் 
ெதாி ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால், அவர்க க்கு 46 
உ ப்பினர்கள்தான் இ க்கின்றார்கள். இப்ப ப் ப ேமாச 
மான ைறயிேல எல்ைல நிர்ணயங்கைளச் ெசய் விட் , 
இன்  நீங்கள் உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தைல நடத் ங்கள் 
என்  ேகாஷமி கின்றீர்கள்! நீங்கள்தான் அன்  இந்தச் 
சைபைய அசிங்கப்ப த்தினீர்கள். இந்த நாட் ேல இ ந்த 
சுயாதீன கு க்கைளெயல்லாம் இல்லாமல் ெசய் , ஒ  
சர்வாதிகாாிைய உ வாக்குவதற்கு ஆதரவாகக் ைக 
உயர்த்தினீர்கள். அந்த நிைலைமைய மாற்றி, ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்கள் அைனவைர ம் ஒ மித்த க த்ேதா  
18ஆவ  தி த்தத்ைத நீக்கி 19ஆவ  தி த்தத்ைதக் 
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ெகாண் வந்தேபா , அ  அேமாக ெவற்றிெபற்ற . 20ஆவ  
தி த்தமான , எல்ைல நிர்ணயம் உ திெசய்யப்பட்ட 
பின்னேர ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அதன் பின்னேர 
ேதர்தல் நடத்தப்படேவண் ம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have two more minutes. 

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
இதன் காரணமாக எதிர்காலத்திேல உள் ராட்சி மன்றத் 

ேதர்த ம் பாரா மன்றத் ேதர்த ம் மாகாண சைபத் 
ேதர்த ம் இந்த நாட் ல் கணிசமான அள க்கு ஆட்சி 
மாற்றத்ைத ஏற்ப த் கின்ற - அதிகார மாற்றத்ைத ஏற்ப த்  
கின்ற - சி பான்ைமச் ச கத்தின் உ ப் ாிைம உ தி 
ெசய்யப்படேவண் ம். 1972ஆம், 1978ஆம் ஆண்  
Constitutionகளிேல தங்க ைடய ேதைவக்காக, ஆட்சிைய 
நிைலநி த் வதற்காக எல்லாச் ச கங்க ம் பாதிக்கப் 
ப கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம்தான் அன்ைறய ஆட்சியாளர்களால் 
உ வாக்கப்பட்ட . 1972ஆம் ஆண்  அரசியலைமப்பின் 
29ஆவ  ஷரத்ைத நீக்கியதன் லம் சி பான்ைமச் 
ச கத்தினர் ைவத்தி ந்த நம்பிக்ைகைய இல்லாமலாக் 
கப்பட்ட . எங்க ைடய 1978ஆம் ஆண் ன்  அரசியல் யாப்  
இன்  பத்ெதான்பதாவ  தி த்தத்திற்கு உள்ளாக்கப் 
பட் க்கின்ற .  

ஆகேவ, எதிர்காலத்திேல இந்த அதி யர் பாரா மன்றத் 
தி டாக நாங்கள் உ வாக்கப்ேபாகின்ற அரசியலைமப் 
பான  இங்கிலாந்  மற் ம் ஏைனய நா களி ப்ப  
ேபான்  எல்லாச் ச கங்க ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய, 
எந்தெவா  மாற்றத் க்ேகா, தி த்தத்திற்ேகா உள்ளாகாத 
நிைலயானெதா  அரசியலைமப்பாக இ க்க ேவண் ம். 
அத்ேதா , எல்ைல நிர்ணயத்ைதச் ெசய் விட் த்தான் 
ேதர்தல்கைள நடத்த ேவண் ம். ணாக யாைர ம் 
ெகாச்ைசப்ப த்த ேவண் ய அவசியம் இல்ைல. 2015ஆம் 
ஆண்  ஜனவாி மாதம் 8ஆம் திகதி மற் ம் 2015ஆம் ஆண்  
ஆகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் திகதிகளில் நைடெபற்ற இரண்  
ேதர்தல்களி ம் ெவன் விட் த்தான் நாங்கள் இன்ெனா  
ேதர்த க்காகக் காத்தி க்கிேறாம். எந்தத் ேதர்த க்கும் 
அஞ்சியவர்களல்ல நாங்கள்! எங்க ைடய எல்ைல 
நிர்ணயங்கைள ஒ ங்குப த்திவிட் , எங்க ைடய பிரதிநிதித் 

வத்ைத உ திெசய் விட் த்ேதர்தைல நடத் ம்ப தான்  
ேகா கிேறாம்.  

எனேவ, இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் இந்த 36 
பணிப் ைரகைள ம் உள்வாங்கி சாியான ைறயில் 
ெசயற்பட ேவண் ம். அந்த வைகயில், இந்த நாட் ைடய 
பா காப்ைப உ தி ெசய்  சகல ச கத்தவர்களின ம் 
ேதைவகைள உணர்ந்  இன ஐக்கியத்ைத உ வாக்குவதற்கு 
நீங்கள்  ன்வர ேவண் ெமன்  ேகட் , விைடெப  
கின்ேறன். நன்றி.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. I. Charles 

Nirmalanathan, you have sixteen minutes to speak. Before 

that, will an Hon. Member propose the Hon. Lucky 
Jayawardana to the Chair? 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
(மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான) 
(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair.  

 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ූෆ ්මහතා 
(மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப்) 
(The Hon. Abdullah Mahrooff) 

 
විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

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

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

 அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair, and THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the Chair. 
 

[பி.ப. 5.33] 
 

ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்   

இந்த நாட் ன் பிரதம மந்திாி அவர்கள், எதிர்க்கட்சியினர் 
உட்பட அைனத் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் ேதர்தல் 
ஆைணயாளாின் பாிந் ைரக்கைமவாக வர்த்தமானியில் 
பிரசுாிக்கப்பட் ள்ள 36 வழிகாட் ெநறிகைள நிைறேவற்  
வதற்கு ஆதரவளிக்க ேவண் ெமன்  இந்தப் பாரா  
மன்றத்தின் அங்கீகாரத்ைதக் ேகாாி ள்ளார். அவர் தன  
உைரயில் பிாித்தானியா, அெமாிக்கா ேபான்ற நா களில் 
இப்ப யான ஊடக சுதந்திரம் இ க்கின்றெதன்  
குறிப்பிட்டார். அதற்குப் பிறகு ேபசிய வன சீவராசிக க்குப் 
ெபா ப்பாக இ க்கின்ற அைமச்சர் அவர்கள், இந்தியாவில் 
ேதர்தல் ஆைணயாள க்கு இ க்கின்ற அதிகாரங்கள் 
ெதாடர்பாக குறிப்பிட்  அதில் தனக்கி ந்த ேநர  அ பவம் 
பற்றி ம் இந்தச் சைபயில் குறிப்பிட் ந்தார். தங்க க்குச் 
சார்பான விடயங்கள் வ ம்ேபா  பிாித்தானியா, அெமாிக்கா, 
இந்தியா ேபான்ற நா கைள உதாரணமாகக் காட் கின்ற 
இவர்களிடம் நான் ஒன்ைறக் ேகட்க ேவண் ம். அதாவ , 
பிாித்தானியாவி ம் அெமாிக்காவி ம் இ க்கின்ற ெகளரவ 
மான வாழ்க்ைகைய, தனிமனித சுதந்திரத்ைத உதாரணத் க்கு 
எ த்  எங்க ைடய மக்க க்கு அத்தைகய வாழ்ைவ ஏன் 
நீங்கள் ெகா க்கக்கூடா ? இந்தச் சைபயில் இந்தப் 
பிேரரைண ெதாடர்பாகப் ேபசி, பிற நா களி ள்ள 
சட்டங்கைள உதாரணமாகக் குறிப்பிட்ட பிரதம மந்திாியிட ம் 
அைமச்சர்களிட ம் இந்தக் ேகள்விைய நான் ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

அேதேநரத்தில் எந்த ஒ  நாட் ம் ஊடகங்கள் நாட்ைட 
நிர்வகிக்கின்ற அரசாங்கம் அல்ல  மாகாணத்ைத 
நிர்வகிக்கின்ற மாகாண அரசு சாியான ைறயில் 
இயங்குகின்றதா என்பைத அவதானிக்கின்ற . அந்த 
வைகயில், அவற்ைறச் சாியான ைறயில் இயங்கைவக்கின்ற 
அளப்பாிய ேசைவையத்தான் அைவ ெசய்  வ கின்றன. 
ஆனால், இந்த நாட் ல் ஊடகங்கள் அவ்வா  ெசயற் 
ப கின்றனவா என்ப  ேகள்விக்குறியாகத்தான் இ க்கின்ற . 

இன்ைறய தைலப்பின் பிரகாரம், ேதர்தல் காலங்களில் 
ஊடகங்கள் எவ்வா  பயன்ப த்தப்படேவண் ெமன்ப  
ெதாடர்பாக இவ்விவாதம் அைமந் ள்ள . ஆனால், 
இலங்ைகயில் நடக்கின்ற மிக க்கியமான ேதர்தல்களில் 
அரசாங்கத்திற்குச் சார்பாகேவ ஊடகங்கள் ெசயற்ப கின்றன. 
இ  ஊடகங்க க்கு இ க்கின்ற சுதந்திரமல்ல. அவற் க்கு 
ந நிைலயாகச் ெசயற்ப வதற்கு வி ப்பம் உள்ள . ஆனால், 
ஊடகவியலாளர்கைள அச்சு த் கின்ற ஆ ங்கட்சியின் 
அதிகாரம்தான் அவர்கைள அப்ப ச் ெசய்யைவக்கின்றேதா 
என்  எனக்குத் ேதான் கின்ற . ஏெனன்றால், பலர் இங்கு 
குறிப்பிட் ந்தார்கள், கடந்த ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரமற்ற 
நிைலதான் காணப்பட்டெதன் .  அதாவ  ஓர் அரச அதிகாாி - 
பா காப் ச் ெசயலாளர் ஊடகங்கைளத் தன  கட் ப்பாட் ன் 
கீழ் ைவத்தி ந்தார். அ  ற் தாக நிராகாிக்கப் 
படேவண் ய விடயம்.  இ ந்தா ம், பைழய விடயங்கைளத் 
தற்ேபா  கூறா , இப்ேபா  நாட் க்கின்ற நிைலைம 
பற்றிக் கூறலாெமன்  நிைனக்கின்ேறன்.   

திய ஜனாதிபதி ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் 
ெதாி ெசய்யப்பட்டதன் பின்  ஒ  பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
நடந் ந்த . அந்தத் ேதர்தல் காலத்தில் நைடெபற்ற ஒ  
சம்பவத்ைத உதாரணமாக உங்க க்கு நான் குறிப்பிட 
வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், உங்க ைடய வாதங்களிேல 
இந்தப் திய ஆட்சியில் ஊடக சுதந்திரம் ற் தாக 
இ க்கின்றெதனத் ெதட்டத்ெதளிவாகச் ெசான்னீர்கள். 
ஆனால், அைத நான் ம க்கின்ேறன். ன்ைனய ஆட்சி டன் 
ஒப்பி ம்ேபா  ஓரள  ன்ேனற்றம் இ ந்தா ம், 
உங்க ைடய ஆட்சியி ம் அேத அதிகாரம் பாவிக்கப் 
பட் க்ெகாண் க்கின்ற . கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ல், 
அதாவ  நான் ேபாட் யிட்ட பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
காலத்தின்ேபா , ேதர்த ற்கு இரண்  தினங்க க்கு ன்  
மீள்கு ேயற்றத்திற்குப் ெபா ப்பான அரச அதிகாாிக ம் 
கடந்த காலத்தில் அைமச்சரைவ அந்தஸ்தில் இ ந்த அைமச்சர் 
ஒ வ ம் வ னியா மாவட்டத்தில் இடம்ெபயர்ந்த மக்கள் 
வாழ்கின்ற ஒ  காமிற்குச் ெசன்  "உங்கைள நாங்கள் 
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்.  அ ம் இன்ேற 
கு ேயற்றம் ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்" என்  கூறி, அந்த 
மக்கைள ஏமாற்றி அந்த மக்க ைடய வாக்ைகப் ெப கின்ற 

யற்சியில் ஈ பட்டார்கள். அப்ெபா  ஓர் ஊடகவியலாளர் 
என் டன் ெதாைலேபசி லம் ெதாடர் ெகாண் , 
"இப்ப ெயா  சம்பவம் வ னியாவில் நைடெப கின்ற .  
ஆனால், எங்க க்கு இைத ெவளியில் ெசால்லப் பயமாக 
இ க்கின்ற . நீங்கள் தான் இைதப் பார்க்கேவண் ம்" என்  
ெசான்னார். அப்ப  அதைன என்னிடம் ெசால்லாமல், 
தன் ைடய அச்சு ஊடகத்திேலா அல்ல  இைணயத்தள 
ஊடகத்திேலா அந்த உண்ைமைய ெவளிப்ப த்தக்கூ ய 
தன்னம்பிக்ைக அந்த ஊடகவியலாள க்கு ஏற்படாைமக்குக் 
காரணம், இந்த ஆட்சியி ம் சில ைடய அதிகார பலம், பண 
பலம் என்பன லம் ஊடகவியலாளர்கள் அடக்கியாளப் 
ப கின்ற தன்ைமேய என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில், நாங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்தின் லம் 
நாட் க்குத் ேதைவயான சட்டங்கைள உ வாக்குகின்ேறாம். 
ஆனால், அதில் எத்தைன சட்டங்கள் நைட ைறயி 

க்கின்றன என்ப  ெதாடர்பில் நாங்கள் சற் ச் 
சிந்திக்கேவண் ம்.  குறிப்பாக ஒவ்ெவா  ேதர்தல் காலங் 
களி ம் ஆ ங்கட்சியினரால் அரச வாகனங்கள் 
பயன்ப த்தப்ப கின்றன; அரச அதிகாாிகள் பயன்ப த்தப் 
ப கின்றார்கள்.  இப்ப ப் பயன்ப த்தப்ப கின்றேபா  
எப்ப ச் சாியான ைறயில் ேதர்தல் நைடெப ம்? இவ்வா  
அரச வாகனங்கள் பயன்ப த்தப்ப வைத ம், அரச 
அதிகாாிகள் பிரசாரத்திற்குப் பயன்ப த்தப்ப வைத ம் 
ஊடகங்கள் ெவளியில் ெகாண் வராததற்குக் காரணம், 
அவர்க ைடய மனதளவில் இ க்கின்ற அச்சேம என்  நான் 
இந்தச் சைபயில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 
என்ைனப் ெபா த்தளவில், ேதர்தல் காலங்களில் ஊடகவிய 
லாளர்கைளச் சுயமாகச் ெசயற்படவிட்டால், அவர்கைள 
ஆ ம் கட்சியினர் அடக்கி ஆ கின்ற, அச்சு த் கின்ற 
நிைலைம இல்லாவிட்டால், உண்ைமத்தன்ைம ள்ள, 
உண்ைமயில் மக்கைள ேநசிக்கின்ற, உண்ைமயில் 
மக்க க்குச் ேசைவ ெசய்கின்ற உ ப்பினர்கள் ேதர்தல்களில் 
ெதாி ெசய்யப்ப வார்கள் என்பைத நான் இந்த ேநரத்தில் 
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

2009ஆம் ஆண்  எங்க ைடய பிரேதசங்களில் மிகப் 
ெபாிய த்தம் நைடெபற்ற . அந்த த்தத்தில் சர்வேதசச் சட்ட 
விதிக க்கு ரணான வைகயில் எங்க ைடய மக்கள் மிகக் 
ெகா ரமாகக் ெகால்லப்பட்டார்கள். அந்த ேநரத்தில் 
பிாித்தானியாைவச் ேசர்ந்த 'சனல் 4' என்கின்ற ஊடகம் இதன் 
உண்ைமத் தன்ைமைய ெவளியில் ெகாண் வ வதற்கு 

யற்சி ெசய்த . அதில் ஒ சில விடயங்களில் ெவற்றி ம் 
கண்ட . அதற்காக இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் எங்க ைடய தமிழ் 
மக்கள் சார்பாக 'சனல் 4' ெதாைலக்காட்சிக்கு நான் 
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். ஆனால், இந்த 
'சனல் 4' ஊடகம் ேமற்ெகாண்ட உண்ைமத் தன்ைமையக் 
கண்டறிகின்ற ெசயைல ஏன் இலங்ைகயிேல இ க்கின்ற 
ஊடகங்கள் ேமற்ெகாள்ள யற்சிக்கவில்ைல என்  நான் 
இங்கு ேகட்க வி ம் கின்ேறன். ஊடகங்க க்கு 
அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்பட் ந்த கட் ப்பா கள்தான் 
அதற்குக் காரணமாக இ ந்தி க்கும். அதாவ  இலங்ைகயில் 
நடந்த ஒ  சம்பவத்ைதப் பிாித்தானியாவில் இ க்கின்ற 
ஊடகம் தங்க ைடய ெதாைலக்காட்சி லம் ெவளியில் 
ெகாண்  வ வதற்குக் காரணம் இங்குள்ள சகல ஊடகங்க ம் 
அரசாங்கத்தின் கட் ப்பாட் க்குள் இயங்கியைமயாகும் 
என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல குறிப்பிட ேவண் ம்.  

வி தைலப் களின் ஊடகவியலாளராக இ ந்தார் 
என்ற ஒேர காரணத் க்காக இைசப்பிாியா என்ற இளம் ெபண் 
ஊடகவியலாளர் பா யல் ஷ்பிரேயாகத் க்கு உட்ப த்தப் 
பட்  மிகக் ெகா ரமான ைறயில் ெகாைல ெசய்யப்பட்டார். 
இந்த உண்ைமைய 'சனல் 4' ெதாைலக்காட்சி உலகம் எங்கும் 
ெவளியிட் ந்த . வி தைலப் களின் ஊடகவியலாள 
ராகவி ந்த ஒேரெயா  காரணத் க்காக இந்தக் கு ம்பப் 
ெபண்மணி இவ்வா  ெகா ரமான ைறயில் ெகால்லப் 
பட்டைத நான் வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன்.   

அேதேநரத்தில் நான் குறிப்பிட வி ம் வ  ஊடகம் 
என்ப  இந்த நாட்ைட வழிநடத் கின்ற ஒன்றாகும். அந்த 
வைகயில் ேதர்தல் காலச் ெசயற்பா களாக இ க்கலாம், 
அைமச்சரைவ எ க்கின்ற தீர்மானங்களாக இ க்கலாம், 
ஒவ்ேவார் அைமச்ச ம் ேமற்ெகாள்கின்ற ெசயற்பா களாக 
இ க்கலாம், பிரதம அைமச்சர் அவர்கேளா ஜனாதிபதி 
அவர்கேளா ன்ென க்கின்ற நடவ க்ைககளாக 
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இ க்கலாம். எ வாக இ ந்தா ம் அைவ பற்றிய ெசய்திகைள 
ஊடகமான  உண்ைமத் தன்ைம டன் ெவளிக்ெகாணர 
ேவண் ம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
Sir, give me one more minute, please. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Okay. 

 
ගරු ඉ. චාල්ස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 
(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
ஊடகங்கள் அப்ப ச் ெசயற்ப கின்றேபா தான் மக்கள் 

உண்ைமத் தன்ைமையச் சாியான ைறயில் கண்டறிகின்ற 
நிைலைம வ ம்.  

ேதர்த ல் காலங்களில் ஊடகவியலாளர்க க்கும் ேதர்தல் 
ஆைணயாள க்கும் இைடயில் ஒ  கட்டைமப்ைப உ வாக்க 
ேவண் ம் என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல ஓர் 
ஆேலாசைனயாக ன்ைவக்கின்ேறன். உண்ைமயில் என்ன 
நடக்கின்ற  என்பைதத் ேதர்தல் ஆைணயாளர் ெவளியில் 
ெசால்லத் தயங்கினா ம் அப்ப  ஒ  கட்டைமப்  
இ க்கின்றேபா  மட் ம்தான் அவர் அதைன அறிந்  
ெகாள்ள ம். ேதர்தல் ஆைணயாள க்கும் ஊடகவிய 
லாளர்க க்கும் இைடயில் இவ்வாறான ஒ  கட்டைமப்  
ஏற்ப த்தப்பட்டால் அ  வ ங்காலத்தில் மக்கள் உண்ைம 
யான ைறயில் ேதர்தைலச் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பாக 
அைம ம் என்  கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.45] 

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

සාකච්ඡා කරන අද දවෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වීමට 
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත වනවා. සියල්ල තමාෙග් පාලනයට ෙගොනු කර 
ගනිමින්, තමාෙග් සියලු අවශ තාවන් පාලනය කරමින් හිටපු 
යුගයක් අවසන් කරලා, විනිවිද දකින, විනිවිද පාලනයක් සහිත 
යුගයකට අපි පැමිණ ඉන්නවා. ඒ කියාදාමෙය් පතිඵලයක් 
හැටියට, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය බලාත්මක 
කිරීම තුළින් නිදහස් ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් පත් කරන්නට 
සහ ඒවාට බලය ලබා ෙදන්නට අපට නිරන්තරෙයන්ම අවස්ථාව 
ලැබුණා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් 
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමක් අපි ස්ථාපිත කරලා තිෙබනවා.   
ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්නට 

අවශ  වන කාරණයක් හැටියට තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අද අපි ෙම් ෙයෝජනාව සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම්ක 
සමහරුන්ට ෙබො ෙහොම විස බව අපි දැක්කා. සමහරු ෙත් 
ෙකෝප්පෙය්ත් කිඹුල්ලු දකින බවක් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී දැක්කා. 
නමුත් සැබෑ ස්වරූපය ෙමයයි. මැතිවරණ දූෂණ සිදු වනවා. කඩු, 
පිහි, කිනිසි, ෙපොලු අරෙගන මැරෙයෝ ඇවිල්ලා මැතිවරණ දූෂණ 
කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි අපි දකින්ෙන්. පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දයන් තුළ සැබෑ ජනමතය  කියාත්මක වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියලා  අපි දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම  පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දයන් තුළ රාජ  මාධ  
ආයතන භාවිත කරපු හැටි අපි දැක්කා.  පසු ගිය කාලෙය් 
සම්පූර්ණෙයන් මිනිසුන්ෙග් ඔළු කාලා, කුරුවල් කරලා, ඒ මතය 
අනික් පැත්තට දැමූ හැටි අපි  දැක්කා. අපරාෙද් කියන්න බැහැ, 
පසු ගිය රජය කාලෙය්ම කලින් කලට - මාස හෙයන් හයට, 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට -  අපට  රට හැම තැනම ඇවිදින්න පුළුවන් 
වන ආකාරයට මැතිවරණ ලබා දුන්නා.  ඒ ෙවනෙකොට රජෙය් 
හිටපු සියලුම නිලධාරින්, මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන්, තමන්ෙග් 
ආයතන සතු රජෙය් වාහන සහ සම්පත් සියල්ල ෙයොදාෙගන ඒ ඒ 
පෙද්ශවල පැවැති මැතිවරණවලට ගියා. අපිත් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන්, විශාල වැර වෑයමක් දරලා ඒ දුෂ්කර පෙද්ශවල පැවති 
මැතිවරණ කටයුතුවල නිරත වුණා. මායිම් ගම්මානවලට ගියාම 
හැම තිස්ෙසේම කනට ඇහුෙණ් රාජ  මාධ ය -ස්වාධීන 
රූපවාහිනිය, ජාතික රූපවාහිනිය- විතරයි.  මායිම් ගම්මානවල 
හිටපු ජනතාවෙග් ඔළුව අමු අමුෙව් විකෘති කරපු හැටි අපි දැක්කා. 
මැතිවරණයන් පැවැත්වීෙම්දී සෘජුව දූෂණයක් ෙනොකළත්, වකව  
කරපු දූෂණයන් අපි දැක්කා. ෙමවර තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අලුත් ෙයෝජනා ෙගෙනන්ෙන්. අද වනෙකොට 
අපි තමයි පාලන බලෙය් ඉන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහ අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාෙග් රජයක් තමයි අද කියාත්මක වන්ෙන්.  

පසු ගිය කාල ෙය් අපි යම් යම් ෙද්වල්වලින් බැට කෑවා. ෙම් 
රජය තුළින් අපි ෙම් වාෙග් කියාදාමයකට එනවා නම්  ඒක තමයි 
යහ පාලන පතිපත්තිය තුළින් ලබා දුන්නු පධාන ෙපොෙරොන්දුව 
කියලා මා හිතනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම 
වැදගත් ෙවන්ෙන් කියන කාරණයත් මා කියන්න කැමතියි. 
සියලුම අවස්ථාවන්වලදී බලය භාවිත කළා. ජනමාධ වල බලය 
භාවිත කළා. අධිකරණෙය් බලය භාවිත කළා. සියලු 
අමාත ාංශවල, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල බලය භාවිත කළා. ෙම් රෙට් 
ජාතික ධනෙයන් සියයට 62ක බලයක් පාවිච්චි කළා. එෙහම 
පැවැති පාලන යුගයක් තමයි අපි දැන් අවසන් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
සියලුම තැනට බලය ෙබදී යා හැකි -සියල්ලට ගලාෙගන යා හැකි- 
ආකාරයට කමකමෙයන්  ස්වාධීන ෙවමින්, සියලු අංශයන් නිදහස් 
කරමින්, ඒ අංශයන්ට අවශ  වන පමිතීන් සහ එකඟතාවන් සකස් 
කර ගනිමින් යන ගමනක් තමයි අපි ෙම් යන්ෙන්. අවුරුදු විස්සක් 
තිස්ෙසේ අපි ෙම් කටයුතුවලින් පීඩනයට පත් වුණා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු කෘතිමව පළ කළ ආකාරය පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා. සිදු වන ෙතොරතුර ෙනොෙවයි ආපසු 
ජනතාවට දැනුම් දුන්ෙන්. ගුටි කාපු එකා හිෙර් විලංගුවට යනවා. 
ගහපු එකා ආපසු  ස්වාධීන ෙවනවා. ෙම් අසාධාරණය පසු ගිය 
කාලෙය් සිදු වුණා. පසු ගිය කාල ෙය් අෙප් නායකයින් කරපු 
කතන්දරවල තිෙබන නරකම කෑල්ලක් අල්ලාෙගන එය නැවත 
නැවත ජනමාධ  තුළින් පචාරය කළා. සමහර ෙවලාවට මුළු 
කථාෙව්ම පරිච්ෙඡ්දයක්, ෙඡ්දයක තිෙබන සමස්ත ෙකොටසක්, ඒ 
සමස්ත ෙඡ්දය තුළින්  වාක යක් ෙදකක්, ෙඡ්දෙයන් ෙකොටසක් -
කෑල්ලක්- විතරක් අල්ලාෙගන එය නැවත නැවතත් ජනමාධ  
තුළින් පචාරය කළා. ඒ ආකාරයට  පසු ගිය කාලය තුළ කරෙගන 
ගිය විකෘති, බරපතළ, වැරැදි සහගත අවස්ථාවන් අපි  අත් වින්දා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අෙප් නායකයින් කරපු කථාවල තිෙබන නරකම ෙකොටස තමයි 
ඔවුන් අල්ලා ගත්ෙත්. තමන්ට රස විඳිය හැකි, තමන්ට වාසියක් 
විය හැකි එකම ෙද් නැවත නැවතත් කියන පවණතාවක් අපි පසු 
ගිය කාලය තුළ දැක්කා. "පවෘත්ති" කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අපට ජාතික වශෙයන් වැදගත් වන්නා වූ 
කරුණු කාරණා ලුහුඬින් ඉදිරිපත් කිරීමයි. තමන්ට වාසි වන 
පවෘත්තියක් නම්, ඒ කරුණම පැය භාගයක් තිස්ෙසේ  හපලා, ඒෙක් 
රස බලලා, ඒක වම් හක්කට දාලා, දකුණු හක්කට දාලා, රස 
විඳිමින්, තලු මරමින් ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථා අපි දැක්කා. ෙම්වා 
තමයි ජනමාධ  තුළ ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑ කාරණා. 

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි කාරණයක් දැක්කා. ඕනෑ 
නම් මට නම කියන්නත් පුළුවන්. මාධ  පවීණෙයෝ කියලා 
හඳුන්වලා දුන් හඩ්සන් සමරසිංහ වාෙග් අය, හිටපු ජනාධිපති ආර්. 
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පිහිෙටන් නැටි අල්ලාෙගන මාධ  
ක්ෙෂේතයට ආපු හඩ්සන් සමරසිංහලා  වාෙග් මනුස්සෙයෝ යම් කිසි 
පවෘත්තියක් අල්ලාෙගන හැමදාම උෙද්ට මහා උජාරුවට ඒක 
මාධ වල හප හපා, තලු මරමින් ජනතාවට විවිධ ආකාරෙය් විකෘති 
අදහස් දුන්න හැටි අපි දැක්කා. ෙම් කමය තමයි ෙවනස් කරන්නට 
ඕනෑ. අන්න එවැනි මාධ  සදාචාරයක් තමයි අපි ෙම් හදන්න 
උත්සාහ කරන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගම්වල මිනිස්සු කියන 
කථාවක් තිෙබනවා. ඒ අය අෙපන් අහනවා, "පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ කචල් ෙන්ද? ෙහට අනිද්දාට ආණ්ඩුව ෙපරෙළන්න ෙන්ද 
යන්ෙන්?" කියලා. පසු ගියදා පැවැති විශ්වාස භංග ෙයෝජනාව 
විවාදය අවස්ථාෙව්දීත් ඇහුවා, "ආණ්ඩුව දැන් වැෙටන්න ඔන්න 
ෙමන්න, දෙත් ෙකළවෙර් ෙන්ද තිෙබන්ෙන්?" කියලා. මම ඇහුවා, 
"ඇයි ඒ?" කියලා. "මෙග් අම්ෙම්! රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වන 
විධියට ඔබතුමන්ලා ඔතන ගුටි කන්ෙන් නැතුව ඉන්නවා පුදුමයි 
ෙන්. ඔබතුමන්ලාටත් ඔතැන ඉන්න හරි අමාරුයි ෙන්ද?" කියලා 
තමයි අෙප් ගෙම් ෙගොෙඩ් ජනතාව පශ්න කරන්ෙන්. මම ඒ අයට 
දුන්ෙන් එකම එක උත්තරයයි. "ෙමොන පිස්සුද මිතයා. අෙප් ගෙම් 
ෙගොෙඩ් කියමනක් තිෙබනවාෙන් වළක් ෙබොර කරන්න කාවයිෙයෝ 
ෙදන්ෙනක් සිටියාම ඇති කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ වෙග් 
කාවයිෙයෝ ෙදතුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ කාවයිෙයෝ ෙදතුන්ෙදනා 
එකතු ෙවලා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරපු හැම 
අවස්ථාවකම මාධ යට නිරාවරණය වන පළමුවන පැය භාගය, 
පැය තුළ පුළුවන් තරම් ෙම් වළ ෙබොර කරන්ෙන්. එෙසේ වළ ෙබොර 
කරන සද්ෙද් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇෙහන්ෙන්" කියලා මම 
කිව්වා. "මිතවරුනි, එෙහම ඇෙහන්ෙනත් අද ජනමාධ  නිදහස්, 
ජනමාධ  පාලනය කරලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි එෙහම 
ඇෙහන්ෙන්. ජනමාධ වල  ඕනෑම ෙදයක් දමන්න පුළුවන්. අෙප් 
රජය තුළ අපි විසින්ම ඇති කරපු ජනමාධ  නිදහස නිසා තමයි ඒ 
කාවයියන්ෙග් නාදය තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇෙහන්ෙන්" කියා අෙප් 
ගෙම් ෙගොෙඩ් මිතයින්ට මම කිව්වා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් කථිකයින් කිහිප 

ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන් නැති නිසා මට තව විනාඩි ෙදක තුනක් 
ඒ අයෙග් කාලෙයන් ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
අද කථික මන්තීවරු සියලුෙදනාම ඉන්නවා. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩියක කාලයක් ෙදන්නම්. විනාඩියකින් කථාව අවසන් 

කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මාධ  සදාචාරය ගැන කියන්නට අවශ යි. ෙම් ෙලෝකෙය් 

ධනපති කමය අන්තයටම ගිය රට හැටියට සැලෙකන්ෙන් 
ඇෙමරිකාවයි. 2001දී ඇෙමරිකාෙව් ආරක්ෂක මූලස්ථානය වන 
ෙපන්ටගන් ෙගොඩනැඟිල්ලට හා ෙලෝක ෙවෙළඳ මධ ස්ථානයට 
තස්තවාදී පහාර එල්ල ෙවන ෙකොට එතැන 50,000කට වැඩි මරණ 
පමාණයක් සිද්ධ වුණා. හැබැයි, ඔවුන් පකාශයක් නිකුත් කෙළේ, 
මරණයට පත් වුෙණ් 3,500ක් විතරයි කියායි. ෙපෞද්ගලික හා 
රජෙය් සියලු ජනමාධ  නාලිකා 100කට, 200කට ආසන්න 
පමාණයක් ඇෙමරිකාෙව් තිෙබනවා. හැබැයි, හැම මාධ යක් 
තුළින්ම එළියට දුන්ෙන්, මරණයට පත්වුෙණ් 3,500යි කියායි.  
ඒක තමයි ජාතික වගකීම. නමුත් 50,000කට වැඩි පිරිසක් 
මැරුණා.  

අෙප් සාලාව හමුදා කඳවුෙර් සිද්ධිය ගැන බලන්න. සාලාව 
සිද්ධිය තුළින් විවිධ කාරණා මතු ෙවනවා. ෙම් ෙවනෙකොට 
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරමින් පවතිනවා. එෙසේ පරීක්ෂණයක් 
ෙකෙරමින් පවතිද්දිත් එක් එක් මාධ යන්වලට අවශ  විධියට 
විවිධ මතවාදයන් පළෙවනවා. ෙමොකද, ජනමාධ ෙව්දින් 
කියන්ෙන් සියලු ෙද්ම දන්නා අය ෙනොෙවයි. ෙවඩි බලය පිළිබඳ 
විෙශේෂඥෙයෝ  ඉන්නවා. ෛවද  ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විෙශේෂඥ 
දැනුමක් තිෙබන අය ඉන්නවා. විවිධ දැනුම් තිෙබන විවිධ 
වෘත්තීන්වල නියැෙලන අය පිළිගත් ෙද්වලට අමතරව කවුරුවත් 
කියන පලියට, එෙහම නැත්නම් යම් කිසි විෙශේෂඥ දැනුමක් නැති 
ෙකෙනක් කියන පලියට පවෘත්ති ඉදිරිපත් කරනවා නම් 
ඇෙමරිකාෙව් ආදර්ශය මට නැවත සිහි කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසන්. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මන්තීතුමා. 
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[අ.භා. 5.55] 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ 

ඡන්ද විමසීමකදී මාධ  හැසිරවිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ගැසට් පතය සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂය විපක්ෂෙය් සිටි කාලෙය් 
මාධ යට ෙමොන තරම් ආදරය කළා ද, ඇලුම් කළා ද, කරුණාව 
දැක්වූවා ද කියන කාරණය අපට මතක් ෙවනවා. 

ඒ ෙගොල්ලන් විපක්ෂෙය් ඉන්නා අවධිෙය්දී හරි අෙග්ට යම් යම් 
මාධ  ආයතන ෙතෝරා ෙගන  ඒවා හරහා රෙට් සිද්ධ ෙවන 
සංවර්ධන වැඩසටහන්, සංවර්ධන කියාවලීන් ගැන කථා කිරීමට-
අෙප් ඉඳුනිල් මන්තීතුමාෙග් භාෂාෙවන් කියනවා නම් තලු මර මරා 
කීමට- පුළුවන් තරම් එම ආයතන පාවිච්චි කළා. තැන් තැන්වල 
ගල් තිෙබන ඒවා ගැන කථා කළා, highwaysවලින් හම්බ කරන 
ආකාරය ගැන කථා කළා, ගමට ලැබුණු පතිපාදනවලින් ගම 
සංවර්ධනය කරන ගමන් ගෙම් ඉන්නා පාෙද්ශීය නායකයන් 
ඒවාෙයන් හම්බ කරන හැටි කථා කළා. ෙම්වා තමයි, පසු ගිය 
වකවානුව තුළ ෙම් මාධ  ආයතන ෙයොදා ෙගන කෙළේ. හැබැයි, 
අපි හිස නමා ඒවා පිළිගන්නවා. ෙමොකද, මාධ  තුළින් ජනතාව 
දැනුවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගහ 
ගන්නා ඒවාත් ජනතාව අතරට යන්ෙන්.  අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාග් 
පහාර එල්ල කර ගන්නා ඒවාත්, අද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී ෙදොස් 
කියා ගන්නා ඒවාත් ජනතාව දන්නා නිසා තමයි අපි ගෙම් මළ 
ෙගදරකට ෙහෝ මඟුල් ෙගදරකට ගියාම ගෙම් මිනිසුන් "ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්?" කියා අෙපන් අහන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක තමයි, රෙට් තිෙබන මාධ  නිදහස කියන්ෙන්.  

අගමැතිතුමාට නුරුස්නා කථාවක් කියන අවස්ථාවකදී, එතුමා 
නැඟිට 'රීරි යකා' කියා කියනෙකොට, එෙහම නැත්නම් තව 
ෙමොකක් ෙහෝ වචනයක් කියනෙකොට, එෙහමත් නැත්නම් මාධ  
ආයතනවල ඉන්නා අය නම් වශෙයන් පකාශ කරලා ඒ ෙගොල්ලන් 
නිහඬ කරන්න හදනෙකොට එක්දහස් නවසිය අසූ ගණන්වලත් 
සිද්ධ වුණු ෙද්වල් අපට මතක් ෙවනවා. 1982 වර්ෂෙය්දී ජනමත 
විචාරණය පැවැති ෙව්ලාෙව් සිදු වුණු කරුණක් ගැන මම 
කියන්නම්. ඒක මම ෙසොයා ගත් කරුණක්. 1982 වර්ෂෙය් 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 'ඇත්ත' පුවත් පතට සීල් තිබ්බා. එම 
ආයතනය වසා දැම්මා. විජය කුමාරණතුංග නම් ඒ අගගණ  
නළුවා, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයා 'නැක්සලයිට්' කියා හිෙර් 
දැම්මා. ෙම්වා කෙළේ අපිද දන්ෙන් නැහැ!  ඒ වාෙග්ම තවත් ඇතැම් 
ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙවනුෙවන්  යම් යම් ෙද්වලට  අද වාෙග්ම 
කටයුතු කළා. අවුරුදු දහනවයක් පැරණි සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් 
අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් හිෙර්.  ෙම් අවුරුදු දහනවෙය්ම ඒ 
ගැන පරීක්ෂණ තිබුෙණ් නැහැ! අවුරුදු දහනවයටම කටයුතු 
කරන්න අවස්ථාව තිබුෙණ් නැහැ!  

දැන් එක එක විධියට ෙකොමිෂන් සභා එනවා. ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම ආවා. හැබැයි, අර සිල් බිඳ ගත් අය වාහනවලින් හප්පා 
ෙගන යනෙකොට, තව අය ගිහිල්ලා වාහනවලින් හැප්පුවාම 
ෙමොකද කරන්ෙන්?  අපි අසා තිෙබන විධියට අෙප් පැතිවල නම් 
මත්පැන් බීලා වාහන පදවන අය ෙසොයා ගන්ෙන් අර බැලුමක්ද, 
ෙමොකක්ද පුම්බන්න දීලායි. දැන් බීපු අය ෙසොයා ගැනීමට 
ෙපොලීසිය අනුගමනය කරන  අලුත්ම කමය තමයි, බදාෙගන ඉඹින 
එකයි. බදා ෙගන ඉඹලා තමයි,  "ෙමයා බීලා නැහැ" කියා 
කියන්ෙන්. ඔන්න, ෙදන ෛවද  වාර්තාව! ෙම්කද කමය? 
මැතිවරණ ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම, අධිකරණ ෙසේවා 
ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම නඩු අහන්ෙන් ඉරිදා, ෙසනසුරාදා ද? 
ඒකටද, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් කර ගන්ෙන්? මැතිවරණ 

ෙකොමිසම පත් කර ගත්තාම, මැතිවරණ ෙකොමිසෙමන් කරන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ෙම් මැතිවරණ කල් දමන එකද?  

අද ෙමතැනදී පළාත් සභා හා පළාත් පාලන විෂය භාර 
ඇමතිතුමා කථා කළා. විවාදයට ගන්ෙන් එතුමාෙග් විෂය 
ෙනොෙවයි. නමුත් එතුමා භූමි ෙතල් ගෑවුණ ගැරඬියා වාෙග්යි 
හැසිරුෙණ්. එතුමා එහාට දුවනවා; ෙමහාට දුවනවා; එළියට 
යනවා; නැවත ඇතුළට එනවා; දුවෙගන එනවා; නැඟිටිනවා.  

අපිට මතකයි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙව්ලාෙව්දී, ජනවාරි 
08 වැනි දාට කලින්, "ෙහොර ඡන්ද දැම්ෙමොත්, ඔළුවට ෙවඩි 
තබනවා" කියා  හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා පකාශ කළ 
ආකාරය. මම අහනවා, ඔළුවට ෙවඩි තබන්න පුළුවන් ෙකොන්දක් 
තිබුණු ඒ ෙකොමසාරිස්වරයාට පුළුවන්කමක් තිෙබනවාද කියා ෙම් 
මැතිවරණය ෙමොනයම් කමයකින් ෙහෝ පවත්වන්න.  දැන් 
ෙකොට්ඨාස කමය කියනවා, මනාප කමය කියනවා,  ෙක්වල කමය 
කියනවා, ෙකොට්ඨාස නිර්ණය ෙවලා නැහැ කියනවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කියනවා, "ෙහට මැතිවරණ තිබ්ෙබොත් අපි 
කැමැතියි" කියා. ඒ වාෙග්ම අපිත් කියනවා, "ෙහට  මැතිවරණය 
තිබ්ෙබොත් අපිත් කැමැතියි" කියා. දැන් කාටද පශ්නය? 
මැතිවරණය කඩිනමින් එන්න ඕනෑ.  

මාධ යට තහංචි දමලා, මාධ  හිර කරලා, මාධ  එක එක 
විධියට  පාලනය කරන්න බැහැ. ඇත්තටම මාධ යට සදාචාරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක හරි. ෙද්ශපාලනඥයින්ටත් ඒ වාෙග් 
සදාචාරයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් සියලු ෙදනාට සදාචාරයක් 
තිෙබන්න ඕනෑ.  

අපි ඊෙය් සිදුවීමත් දැක්කා; ඊට කලින් සිදුවීමත් දැක්කා. ෙම් 
විධියට සිදුවීම් ගණනාවක් දැක්කා. ෙම් කාටත් පාඩම් උගන්වන්න 
ෙවලා. සමාජ ජාල ෙවබ් අඩවිවලට ෙම් පනත තුළින් කරන්න යන 
ෙකරුවාව ගැන අපි දැක්කා. ෙම් ෙගොල්ලන් බලයට ෙගනාෙව් 
කවුද? ඉස්සර -2015 ජනවාරි 08 වැනි දාට කලින්- Facebook 
එකත් බලන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂෙග් 
ෙකරුවාව කියයි, නාමල් රාජපක්ෂෙග් ෙකරුවාව කියයි, අර 
ඇමතිවරයාෙග් ෙකරුවාව කියයි, ෙම් ඇමතිවරයාෙග් ෙකරුවාව 
කියයි, ෙම්වා තමයි ඒවාෙය් තිබුෙණ්.  

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොන්ෙද්සි 36ක් 
ෙනොෙවයි, 56ක් දැම්මත් ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් 
කියන එක අපි ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. 1982 වර්ෂෙය් තිබුණු ඒ 
ජනමත විචාරණය ලංකාවට හඳුන්වා දීලා ඒ කාලෙය් ජඩ වැඩ, 
බලු වැඩ සියල්ල කරපු ආණ්ඩුවක්. එෙහම නැතිව ෙවනත් 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි දැන් තිෙබන්ෙන්. අවුරුද්දක්ද ෙදකක්ද 
විතරයි ෙම් යහ පාලනය යන්ෙන් කියලා  දැන් කියනවා. ඒ 
අවුරුද්ද, ෙදක ඇතුළත විතරයි - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, point of Order එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එතුමා සියල්ල කිව්වා. ඔබතුමා කිව්ව සියල්ල අපි අහෙගන හිටියා. 
ඒ නිසා ගරු මන්තීතුමනි,  කරුණාකර මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. 
මට තව ෙබොෙහොම ෙපොඩි ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] 
ඒ නිසා ඔබතුමාෙග් හිතවෙතකුට කියලා ඔබතුමාෙග් අදහස 
කියන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් හිතවෙතකුට කියලා 
ඔබතුමාෙග් අදහස කියන්න.  කරුණාකර මට ෙම් අවස්ථාව ලබා 
ෙදන්න. ෙම් සුදු පිරුවට ෙපොරවා ෙගන ඉන්ෙන් ෙමොකටද කියලා 
අපි ෙහොඳාකාරව දන්නවා.  [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මන්තීතුමනි, point of Order  

එක ෙමොකක්ද?  
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ගරු මන්තීතුමනි, මට මයික් එක ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම ෙකටිෙයන් 
කියන්නම්. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් කියලා. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ 
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂෙය් 
නායකයා තමයි අෙප් ආණ්ඩුෙව් නායකයා. එතෙකොට ෙම්ක 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙවනවාද?  

 
ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத்) 
(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
තමුන්නාන්ෙසේලා හවුල ගහගත්තාම, පූට්ටුව ගහගත්තාම ඕවා 

සිද්ධ ෙවනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඔය පූට්ටුෙව් නැහැ. 
අපි, ඒෙකන් අයින් ෙවලා ඉන්න කට්ටිය. අපි කවදාවත් එන්ෙන්ත් 
නැහැ. ෙහට 51 අඩු ෙවනවා කියනවා, ෙහට 48 ෙවනවා කියනවා; 
45 ෙවනවා කියනවා. ඔයෙගොල්ෙලෝ චූන් ෙවන්න එෙහම කිව්වාට 
ෙම් 51 ගල්ෙගඩි වාෙග් එෙහමම ඉන්නවා. ෙම් 51 නිසා තමයි අද 
ගෙම් මිනිහාට, රෙට් මිනිහාට යම් ෙදයක් සිද්ධ වන්ෙන්. අද, ඔය 
පත් කරන්න හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරු නැවත පත් කරන්න එපා 
කියන බලපෑම කරන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, අපි. ෙම් 51 
ෙම් විධියට කටයුතු කෙළේ නැත්නම් අද රට නැහැ.  අද  VAT 
ගහලා මිනිස්සු නන්නත්තාර ෙවලා. අද බදු ගහලා මිනිස්සු සමතලා 
ෙවලා;  බුල්ෙඩෝසර් කරලා. පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය නැති 
කරලා තිෙබනවා. අද ජනතා පරමාධිපත  තිෙබනවාද?  අද 
මැතිවරණයක් පවත්වනවාද?  පළාත් පාලන මැතිවරණය 
පවත්වන්ෙන් නැති නිසා, අද ඒ ආයතන කඩා වැටිලා ඇති ෙවලා 
තිෙබන තත්ත්වය ඔබතුමා ෙහොඳටම දන්නවා.  අද කැඩුණු ටැක්ටර් 
එකක් හදන්ෙන් නැහැ; පාරක් හදන්ෙන් නැහැ; නගරයක් ශුද්ධ 
කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ජල ගැලීම්වලදී   මිනිස්සුන්ට 
උදවු කරන්න පාරට බහින්න ෙකෙනක් නැහැ. මහජන 
නිෙයෝජිතයන්ට දීලා තිෙබන තැන! 

අෙන්, මම දැනට මාසයකට හමාරකට උඩදී බණ්ඩාරෙවල 
අෙප් ගරු චමින්ද මන්තීතුමාෙග් ගමට ගියා. නගර සභාව නැහැ. 
ෙමෙහම තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කියන්ෙන් 
කරුණාකරලා ජනමාධ යට අත තියලා ජනමාධ ෙය් නිදහස නැති 
කරන්න හදන්න එපා කියලායි. ඊට කලින් ජනතා පරමාධිපත  
අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වලා  මිනිස්සුන්ට සැබෑ 
මැතිවරණයකින් ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා ෙගන ඒ ගම් දනව් 
දියුණු කරන්න අවශ  වැඩ පිළිෙවළ කරන්න.  

මාධ යට නීති රීති අවශ යි. නමුත් ඊට කලින් මැතිවරණය 
පවත්වන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට ගරු එස්. ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා. 

 
[பி.ப. 6.03] 

 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
(மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்) 
(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 2016 

ெபப் வாி 25ஆம் திகதிய 1955/19ஆம் இலக்க அதிவிேசட 
வர்த்தமானி அறிவித்த ன்ப , மக்கள் தீர்ப்ெபான் க்கான 
அல்ல  ேதர்தெலான் க்கான காலக்ெக வின்ேபா , 
இலத்திரனியல் மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் பின்பற்றிெயா க 
ேவண் ய ஒ க்கெநறிகள் அல்ல  வழிகாட்  ெநறிகள் 
ெதாடர்பான விடயம் இன்  விவாதத் க்கு 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட் க்கின்ற . நாங்கள் ேதர்தைல 
ைமயமாகக்ெகாண்  ஊடகங்களின் ஒ க்கெநறிைய 
உ திப்ப த்த ேவண் ய அவசியம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
இவ்ெவா க்கெநறிைய நிைலப்ப த் வதற்கு ன், நாங்கள் 
ஊடகங்களின் சுதந்திரத்தன்ைமைய உ திப்ப த்திக் 
ெகாள்ளேவண் ய நிைலயில் உள்ேளாம். இன்  ேதர்தல் 
காலங்களில் சில ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பாகச் ெசயற்ப வதன் 
காரணமாக சிறந்த அரசியல் கலாசாரத்ைதக் கட் ெய ப்பத் 
ேதைவயான அள கள், வழிகாட்டல்கள் மற் ம் சனநாயக 
நைட ைறகைள ஒ ங்கைமக்க யாத சூழல் உள்ள . 
இந்நிைலைய மாற்றியைமக்க, ஒவ்ேவார் அரசியல் கட்சி ம் 
சுேயச்ைசக் கு ம் மற் ம் அதன் ேவட்பாளர்க ம் ேதர்தல் 
காலங்களில் தங்கள் பிரசார விளம்பரச் ெசயற்பா கைள 
மற்ைறய ேவட்பாளர்கள், கட்சிகள், சுேயச்ைசக் கு க்கள் 
ேபான்றன பாதிக்கக்கூ ய வைகயில் ஊடகங்கள் லம் 
ேமற்ெகாள்வ  தைடெசய்யப்பட ேவண் ம்.  

எம  நாட் ைன உற் ேநாக்கும்ேபா , ஊடக சுதந்திரம் 
ஓரள க்கு வழங்கப்பட் ள்ள . ஆனால், ஊடக 
சுதந்திரத் க்கு ற் தாக பா காப்  இல்லாத 
நிைல ள்ளைத எவ ம் ம க்க யா . இன்  
இலங்ைகயின் ஊடக சுதந்திர மட்டத்திைன உலக ஊடக 
சுதந்திர அைமப்பின  ஒ ங்குப த்த க்கைமய, சுமார் 179 
நா க டன் ஒப்பி ம்ேபா , அ  141ஆம் இடத்தில் 
இ க்கின்ற . இ  இந்த நாட் ல் இன் ம் ஊடக சுதந்திரம் 

ற் தாக வழங்கப்படாத நிைலையேய காட் கின்ற . 
2014இல் 165ஆம் இடத்தில் இ ந்த எம  நா , 2016இல் 
141ஆம் இடத்தில் இ ப்ப  வரேவற்கத்தக்க . ஆனா ம், 
இந்நாட் ல் ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்ப வ , 
கடத்தப்ப வ , ெகாைல ெசய்யப்ப வ  என்பன அதிகாித்த 
வண்ணேம ள்ள .  

1990ஆம் ஆண்  ெபப் வாி 18ஆம் திகதி றிச்சட் ெசாய்சா 
என்ற ஊடகவியலாளர் கடத்திக் ெகாைலெசய்யப்பட்ட  
ெதாடக்கம் 2009ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் சசி மதன் ெகாைல 
வைர 41 ஊடகவியலாளர்கள் ெகால்லப்பட் ள்ளனர். இதில் 
34 தமிழர்க ம் 5 சிங்களவர்க ம் 2 ஸ் ம்க ம் 
அடங்குகின்றனர். ன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்க 
பிேரமதாஸ அவர்க ைடய காலத்தில் 2 
ஊடகவியலாளர்க ம், சந்திாிகா பண்டாரநாயக்க குமார ங்க 
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அவர்க ைடய காலத்தில் 13 ஊடகவியலாளர்க ம், மஹிந்த 
ராஜபக்ஷ அவர்க ைடய காலத்தில் 26 ஊடகவியலாளர்க ம் 
ெகால்லப்பட் ள்ளனர். 1990ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 
2015ஆம் ஆண்  வைர சர்வேதசத்திேல ெகால்லப்பட்ட 580 
ஊடகவியலாளர்களில் இலங்ைக 7 தத்ைதக் 
ெகாண் க்கிற . இவர்கள  ெகாைல ெதாடர்பான 
விசாரைணகள் இடம்ெபறவில்ைல. இ வைர 
எக்ெகாைலயாளி ம் கண் பி க்கப்படவில்ைல. 
பாதிக்கப்பட்ட இவர்கள  கு ம்பங்க க்கு எந்தவிதமான 
உதவிக ம் வழங்கப்படவில்ைல.  

அண்ைமயில் அதாவ , இம்மாதம் 2ஆம் திகதி 
நீர்ெகா ம்பில் ைவத்  சேகாதர சிங்கள இனத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெப க் கமேக என்ற சுதந்திர ஊடகவியலாளர் 
தாக்கப்பட் ள்ளார். இ வைர இவைரத் தாக்கிய 
உண்ைமயான நபர்கள் கண் பி க்கப்படவில்ைல. 
இந்நிைலைமகள் ஊடக நி வனங்கள், ஊடக 
வைலயைமப் கள் மற் ம் ஊடகவியலாளர்கள் மத்தியில் 
ெதாிந்ேதா, ெதாியாமேலா தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளன. 
இதனால், ேதர்தல் காலங்களில் சில ஊடகங்க ம் 
ஊடகவியலாளர்க ம் தங்கள  ஊடக தர்மத்ைத மீறி, 
பக்கச்சார்பாக ெசயற்ப ம் நிைல ேதான் கின்ற . எனேவ, 
ேதர்தல் காலங்களில் இலத்திரனியல் ஊடகங்கள், அச்சுப் 
பதிப் கள் பக்கச்சார்பாகச் ெசயற்படா , நீதி, நியாயமாக, 
தர்ம அ ப்பைடயில் ெசயற்பட அவர்க க்குப் ரண 
சுதந்திர ம் பா காப்  நைட ைற ம் உ திப்ப த்தப்பட 
ேவண் ம்.  

கடந்த காலங்களில் ஆட்சியில் இ ந்தவர்கள் தங்கள  
ஆட்சிையத் தக்கைவப்பதற்காக ம் தங்கள  ெவற்றிக்காக ம் 
இலத்திரனியல் ஊடகங்கைள ம் அச்சுப் பதிப் க்கைள ம் 
பயன்ப த்தி ள்ளனர். ஆனால், இ  சார்பான தகுந்த 
விசாரைண டன்கூ ய நடவ க்ைககள் பின்னர் ஆட்சிக்கு 
வ பவர்களாேலா ேதர்தல் பகுதியினராேலா 
எ க்கப்பட்டதாகத் ெதாியவில்ைல. சட்டம் எ த்தில் 
இ ந்தா ம் ெவற்றி ெப பவர்கள் ெவற்றியின் பின் 
ஊடகங்களின் பக்கச்சார்  ெதாடர்பில் அலட் க்ெகாள்வ  
குைறவாகும். இதற்குக் காரணம், யார் ெவற்றி 
ெப கின்றார்கேளா, அதன்பின் அவ்வாட்சியாளர்க க்குத் 

திபா வனவாக அந்த ஊடகங்கள் மாறிவி வதாகும். 
ேதர்தல் கண்காணிப் ப் பகுதி ம் இைதக் காற்றில் 
பறக்கவி கின்ற . இந்நிைல எம  நாட் ல் நீண்ட காலமாகத் 
ெதாடர்கின்ற .  

கடந்த ேதர்தல் காலங்களில் சில ஊடகங்கள் சுதந்திரமாக 
இயங்கியேபா  அவற் க்குச் சில தாக்கத்ைத ஏற்ப த் வதில் 
இரா வ ம் இரா வப் லனாய் ப் பிாி ம் காரணமாக 
இ ந்தி க்கின்றன. எங்கள  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகளிேல 
ேதர்தல் காலங்களில் ஊடகவியலாளர்கள் சுதந்திரமாகச் 
ெசயற்ப வற்கு இைவ அ மதிப்பதில்ைல. 
ஊடகவியலாளர்கைள இைவ மைற கமாக 
அச்சு த்திக்ெகாண் ந்தன. இதனால் பல 
ஊடகவியலாளர்க க்கு நியாயமான, நீதியான, தர்மமான 
க த் க்கைள ெவளியிட யாத நிைலைம ஏற்பட் ந்த .  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன் ம் ஒ  விடயத்ைதக் கூற 
ேவண் ம். கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ன்ேபா  
ேவட்பாளர் ஒ வர் என  ைகப்படத்ைத ம், மாவட்ட அரச 
அதிபராகிய தி மதி சார்ஸ் அவர்க ைடய ைகப்படத்ைத ம் 
அவர  அச்சுப்பதிப்பிேல ெவளியிட் ந்தார். அதாவ , 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த, தற்ெபா  பிரதி 

அைமச்சராக இ க்கின்ற ெகளரவ அமீர் அ  அவர்கள்தான் 
அவ்வா  ெசய்தி ந்தார். இ  ேதர்தல் விதி ைறைய மீறிய . 
ஆனால், அரச அதிபேரா அல்ல  ேதர்தல் பகுதியினேரா இ  
சார்பாக எந்த நடவ க்ைகைய ம் எ க்கவில்ைல. ேதர்தல் 
காலங்களில் ஊடகங்கள் ஊடக தர்மப்ப  நியாயமாக 
நடக்கேவண் ெமன்  நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அந்த 
ஊடகங்கள் அவ்வா  தவ கள் அல்ல  பிைழகள் விட்டால் 
அவற்ைறத் தி த் ம் வைகயில் அல்ல  அவற் க்குத் தகுந்த 
தண்டைன வழங்கும் வைகயில்  உடன  நடவ க்ைக 
எ க்கக்கூ யதாகத் ேதர்தல் திைணக்களம் இ க்க ேவண் ம். 
அப்ப யி ப்பின் அவ்வாறான தவ கள் இடம்ெப வைத 
நாம் த த் க்ெகாள்ளலாம்.  

உண்ைமயில் ஊடகங்கள் கட்சி ேவ பா ன்றி, சமநிைலத் 
தன்ைமப் ேபாக்ைகக் கைடப்பி த்தல் அவசியமாகும். 
அரசியல் விடயங்கள் ெதாடர்பான ெசய்திகளின்ேபா  
அைனத்  ஊடக நி வனங்க ம் சமநிைலயான மற் ம் 
பக்கச்சார்பற்ற தகவல்கைள மாத்திரம் ஒளி - ஒ பரப் ச் 
ெசய்தல் உத்தமமானதாகும். இைதத் ேதர்தல் திைணக்களம் 
மிக ம் அவதானமாகக் கவனிக்க ேவண் ம். ஆசிாியத் 
தைலப் க்கள் பக்கச்சார்பின்றி சகல கட்சி 
ேவட்பாளர்கைள ம் பாதிக்காத வைகயில் ெவளியிடப்பட 
ேவண் ம். இவ்விடயம் சார்பாக சிறந்த, நல்ல க த் க்கள் 
இந்த 36 விடயங்கைள ம் அடக்கியி க்கின்ற இந்த 
வர்த்தமானியில் குறிப்பிடப்பட் க்கின்ற . இதைன நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். இவ்வாறான நிைலைம ேபணப்பட 
ேவண் ம். ஆனால், இைவ எ த் வில் இல்லா  ேதர்தல் 
காலங்களில் நைட ைறக்கு வரேவண் ம்.  

ேதா்தல் காலங்களில் சட்டங்கள் மீறப்பட்டைத நாங்கள் 
பார்த்ேதாம்; ேநர யாகக் கண்ேடாம். நியாயமாக, நீதியாக, 
தர்மத்தின் அ ப்பைடயில் ஊடகங்கைளப் பயன்ப த்தி 
ேதர்தைல நடத் வதற்கு ேதர்தல் ஆைணயாளர் தகுந்த 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். அதற்காக அவர்கைள 

ன்கூட் ேய அைழத்  என்ன வைகயில் அதைன 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ஆேலாசைனகைள வழங்க 
ேவண் ம். உண்ைமயில் பணம் பைடத்தவர்கள் ேதர்தல் 
காலங்களிேல ஊடகங்கைள அதிகம் பயன்ப த் வார்கள். 
பணபலம் குைறந்த சிறந்த ேவட்பாளர்க க்கு எதிராக 
அவ றான ெசய்திகைள ஊடகங்களில் பதிப் ச் 
ெசய்கிறார்கள். அ  மாத்திரமல்ல, ேவட்பாளர்களின் 
கு ம்பங்கைளக்கூட தாக்கிச் ெசய்திகைள 
ெவளியி கிறார்கள். இவ்வாறான நிைலைமகள் 
ஏற்படக்கூடா . இவ்வா  ேதர்தல் காலங்களில் ேவட்பாளர் 
தனிநபராகத் தாக்கப்ப வேதா அல்ல  அவர  கு ம்பங்கள் 
தாக்கப்ப வேதா தவிர்க்கப்பட ேவண் ம். இைத எங்கள  
ேதர்தல் ஆைணயாளர் ஊடகங்க க்கு வ த் வேதா , 
அைத மீ ம் பட்சத்தில் என்ன தண்டைன என்பைத ம் 
ேதர்தல் சார்பான அறிக்ைகயிேல குறிப்பிட ேவண் ம். 
ஊடகங்கள் தவறிைழத்தால் அவற் க்குத் தண்டைன ம் 
விதிக்கப்படல் ேவண் ம். இல்லாவி ன் ெதாடர்ந் ம் அைவ 
அந்தத் தவ கைள இைழப்பதற்குச் சந்தர்ப்பம் இ க்கிற .  

நான் இந்த 36 அம்சங்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் வாசித் ப் 
பார்த்ேதன். அவற்றில் நல்ல விடயங்கள் இ க்கின்றன. 
இலத்திரனியல் ஊடக, மற் ம் அச்சுப் பதிப்பக 
ஊடகவியலாளர்கள் தவறிைழத்தால் அவர்க க்கு என்ன 
தண்டைன என்பைத ம் இதில் குறிப்பிடப்பட் க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  குறிக்கப்பட் ந்தால் மிக ம் நன்றாக 
இ ந்தி க்கும். இனி வ ங்காலங்களில் ேதர்தைலச் சிறந்த 

ைறயில் நடத் வதற்கு, ஊடகங்கைள திறந்த ைறயில் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பயன்ப த் வதற்கு ஏற்ற வைகயில் ேதர்தல் சட்டங்கள் 
ெகாண் வரப்பட ேவண் ம். அவ்வா  சட்டம் 
ெகாண் வரப்பட்டால் நாங்கள் அதற்குப் ரண ஒத் ைழப்ைப 
என் ம் வழங்குவதற்குத் தயாராக இ க்கின்ேறாம். நீதியான, 
ேநர்ைமயான ேதர்தைலத்தான் நாங்கள் 
எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கிேறாம். இந்த நாட் ேல அவ்வா  
நைடெபற ேவண் ம். அவ்வா  நைடெபற்றால் அ  
வரேவற்கத்தக்க விடயமாக இ க்குெமன்பைதக் கூறி, என  
உைரைய நிைற  ெசய்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 6.13] 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ජනමත විචාරණයකදී ෙහෝ 

ඡන්ද විමසීමකට අදාළ කාලසීමාව තුළ විද ත් හා මුදිත ජනමාධ  
විසින් පිළිපැදිය යුතු උපමාන ෙහවත් මාර්ෙගෝපෙද්ශ/ෙමෙහයුම් 
පතිපත්ති අනුමත කළ යුතුය" කියන එක තමයි ගැසට් 
නිෙව්දනයක පළ කර අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම විසින් ෙමහි අරමුණු පැහැදිලි කර තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක වැදගත් උත්සාහයක්. ෙම් අරමුණුවල  
හැටියට  සාධාරණ පජාතන්තවාදී මැතිවරණයකට වාෙග්ම 
ජනමතය විකෘති කරන්න ඉඩ ෙනොහැර, ජනතා පරමාධිපත  නිසි 
ෙලස පිළිබිඹු වන සාධාරණ මැතිවරණයකට අවශ  මඟ 
ෙපන්වීමක් මාධ  ආයතනවලට කර තිෙබනවා. මාධ  සමබරතාව 
වැදගත්. ෙමොකද, අපි මැතිවරණවලදී දැක්කා, විද ත් මාධ වලින්, 
මුදිත මාධ වලින් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙෆේස්බුක්වලින්, එෙහම 
නැත්නම් ජංගම දුරකථනවලින් පක්ෂවලට, අෙප්ක්ෂකයන්ට 
බලපාන විධියට විවිධ පචාර ෙගන යන්න පුළුවන් බව.  නමුත් 
මැතිවරණයකට අදාළව ඉදිරිපත් කර තිෙබන උපමාන, 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ යම්කිසි ආරම්භයක් කියලායි මම හිතන්ෙන්. 
නමුත් අපි මාධ  ආයතනවලටම ඇඟිල්ල දිගු කරන එක ෙනොෙවයි 
වැදගත් වන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතා පරමාධිපත  පිළිබිඹු 
වන මැතිවරණයක් පවත්වන්න සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට 
වගකීමක් තිෙබනවා.  

රටක ෙද්ශපාලන සදාචාරයක් නැත්නම්, එවැනි සමාජයක් තුළ 
මාධ  සදාචාරයක් ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. අපි තරගකාරි සමාජයක 
ජීවත් වන බව අමතක කරන්න එපා. මැතිවරණ සම්පදාය, ඒ 
කමෙව්දය ඇතුෙළේ තමයි මාධ යට ෙම් අවස්ථාව හැදිලා 
තිෙබන්ෙන්. මනාප මැතිවරණ කමයට කලින් තිබුණු 
මැතිවරණවලදී ඉතා ෙකටි බල පෙද්ශයක් තුළ ෙගන් ෙගට ගිහින් 
කරුණු දක්වලා, තමන්ෙග් මතය, අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන්. එහිදී මාධ ෙයන් එතරම් බලපෑමක් ඇති වුෙණ් නැහැ. 
නමුත් ෙම් දැවැන්ත, මහා මැතිවරණවලදී සමානුපාතික ඡන්ද 
කමය තුළදී වැඩිෙයන් මනාප ගන්නා පුද්ගලයාට පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්න ඉඩ සැලෙසන ෙකොට  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ සඳහා දැවැන්ත පචාරයක් ඕනෑ. ඒක ෙල්සි වැඩක් 
ෙනොෙවයි. දැවැන්ත පචාරයක් ලබා ෙගන පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කිරීෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න නම් සල්ලිත් ඕනෑ. 
මාධ  ෙම් පචාරණය ෙනොමිලෙය්  කරන්ෙන් නැහැ. සමහර විට 
හිතවත්කම් අනුව යම් යම් පමාණෙය් වාසිදායක තත්ත්ව 
තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් සමසත්යක් හැටියට ගත්තාම මාධ යන් 
අතර තරගයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, මැතිවරණ කාලය තමයි 
මාධ වලට සල්ලි ටිකක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන් ෙහොඳම කාලය. 
මැතිවරණ කාලය මාධ වලට, මුදණ ආයතනවලට වාසිදායක 
කාලයක්. ෙම් කාලය ඉතාම තරගකාරියි.  

මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් මැතිවරණ කමය විසින් ඇති 
කරපු මූල බීජය,  සදාචාර විෙරෝධි සම්පදායයන් ෙවනස් කරන්න 
ඕනෑය කියලා. ඒ නිසා අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය්දී ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳ දුන් 
පතිඥා අඩුෙවන් සැලකුෙව් නැහැ. මූලික වශෙයන්ම ෙම් රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, සමානුපාතික මැතිවරණ කමය 
අෙහෝසි කරලා, ෙම් රෙට් නිසි පරමාධිපත  බලය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනය වන පරිදි පබුද්ධ පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
ෙගොඩ නැඟීමයි. ඒ අරමුණ ඇතිව අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඡන්දය දුන්නා. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළ අන්තර්ගත ෙවලා තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි මැතිවරණ කමයක් 
තුළ අද පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
මහා ධනවතුන්ට පමණයි. ෙමයට ධනවත්කම බලපාන නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු දවෙසේ ඉඳලා ඉදිරි පචාරණ කටයුතුවලට, 
ඉදිරි මැතිවරණයට සල්ලි ෙසොයනවා. ඒක තමයි අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රට ඇතුෙළේ ෙද්ශපාලන සදාචාරය පිරිහිලා 
තිෙබනවා. ධනය පසු පස හඹා යමින් තමන්ෙග් බලය ශක්තිමත් 
කර ගන්න නීත නුකූල  ෙනොවන විධියට, සදාචාර විෙරෝධි විධියට 
මුදල් හම්බ කිරීෙම් පවණතාව ෙම් මැතිවරණ සම්පදාය විසින් ඇති 
කරපු එකක්. ඒ නිසා දූෂණය වළක්වා ගන්න, නිසි ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක්, සදාචාරයක් නිර්මාණය කරන්න, බලපෑමකින් 
ෙතොරව තමන්ෙග් පරමාධිපත  බලය පිළිබිඹු කරන්න පුළුවන් 
ජනතා නිෙයෝජිතයන් ෙතෝරා පත් කර ගන්න මිනිසුන්ට  
අවස්ථාවක් සැලෙසන මැතිවරණ කමයක් පළමුව ෙම් රටට 
අවශ යි. තිෙබන තත්ත්ව යටෙත් ෙම් නියාමන  ගැන මෙග් 
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා හරිහැටි 
කියාත්මක කිරීෙම් වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ නියාමනවල අවස්ථා 
පුළුල් වන්න ඕනෑ. ඒෙක් වරදක් නැහැ. ඒක ෙහොඳ ආරම්භයක්. 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ෙහොඳ ආරම්භයක් තබා තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම් කටයුතු මැතිවරණ ෙකොමිසමට තනිව කරන්න බැහැ. 
මැතිවරණයට මුහුණ ෙදන ෙද්ශපාලන පක්ෂ,   ස්වාධීන 
කණ්ඩායම්, නිෙයෝජිතයන් ෙම් සම්පදායන්ට එකඟව කටයුතු 
ෙනොකෙළොත්, ඒ තුළින් මාධ  පාලනය කරන්නත් බැරි වනවා.  

සාධාරණ, පජාතන්තවාදි මැතිවරණ සම්පදායක් අපට 
අවශ යි. බලපෑම්වලින් ෙතොර වූ සමාජ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් 
ෙම් රටට ඕනෑ. අද ඒ තත්ත්වය  දියුණු ධනපති රටවල නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය මිනිසුන්ෙග් විඥාන මට්ටම් එක්කයි 
මතුවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ විඥානය දියුණු කිරීමත් මාධ වල 
වගකිමක්.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ෙද්ශපාලන චරිත විනාශ 
කිරීම, පක්ෂ විනාශ කිරීම  මැතිවරණ සමෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි 
සිදු වන්ෙන්.   දිගු කාලයක  සිට   මාධ  ඒ සඳහා පචාරණය ෙගන 
යනවා. මැතිවරණ සමෙය්දී විතරක් ෙනොෙවයි ඒක ෙකෙරන්ෙන්. 
සමහර චරිත විනාශ වන විධිෙය්  පචාරණ  ෙගන යනවා,  
දිගුකාලීන ඉලක්ක  ඇතිව. ඒ තත්ත්වය අදත් අපට සමහර 
මාධ වලින් දකින්න  පුළුවන්.  නමුත් මාධ වල තිෙබන  
ස්වාධීනත්වය,  තමන්ෙග් මතය, අදහස ් ඉදිරිපත් කිරීමට 
මාධ වලට ඇති අයිතිය, මාධ වලට  නිසි පුද්ගලයන් ෙතෝරා 
පත්කර ගැනීමට ඇති ඉඩ පස්ථා වාෙග්ම විෙව්චනාත්මකව 
ඉදිරිපත් කරන සමහර පචාරණ  අපට යටපත් කරන්න  බැහැ. 
කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඒක එෙසේ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙයෝජනාෙව් අවසානයට කියා  තිෙබනවා, මාධ  ආයතනවල 
එකඟතාවත් ෙමයට ලබා ෙගන තිෙබනවා  කියලා. ෙම් ධෙන්ෂ්වර 
ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුෙළේ, ෙම් තිෙබන  සමාජ ආර්ථික, 
සංස්කෘතික ෙසෝදා පාලුව ඇතුෙළේ,  අපට  ශික්ෂණයක් නැත්නම්, 
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ෙද්ශපාලන ශික්ෂණයක් නැත්නම්, ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඒ ගැන 
උනන්දුවක් නැත්නම්  මාධ  ආයතන හරහා ඒ ජාතික අරමුණු 
කරා යන්න බැහැ කියලා මම හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අද දවෙසේ මන්තීවරුන්ෙග් 
වරපසාද පශ්න ගණනාවකට කන් දුන්නා. ඒ වරපසාද කරුණු දිහා 
බැලුවාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිය කල ෙපෙනනවා. මන්තීවරු 
වරපසාද පශ්නයක් ඉදිරිපත් කළාම, ඒ වරපසාද පශ්නය  පිළිබඳව 
ගන්නා වූ නිගමනයවත් කියන්න ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමාට පුළුවන්කමක් තිබු ෙණ් නැහැ. අපි ෙම් ගැන ෙසයා 
බලනවා  කියලා අගමැතිතුමා සතුටුදායක පිළිතුරක් දුන්ෙන්ත් 
නැහැ.  

පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී  ජාතික ලැයිස්තුෙවන් නම් කළ 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් තිබුණා.  ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන්  මන්තීවරුන් හැටියට නම් කරන්ෙන් ඒ 
සන්ධානගත කුඩා පක්ෂවල නිෙයෝජිතෙයෝ. ෙම් ජාතික 
ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්ෙන්, ඒ පක්ෂවල ඉන්න 
සාමාජිකයන්ෙග්, ඒ පක්ෂවලට සුබපතන්නන්ෙග්, ඒ  ඡන්දය ෙදන
-  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට කථා කරන්න  තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඒ ඡන්දය ෙදන මිනිසුන්ෙග් ආකර්ශනය දිනා ගන්නයි. නමුත්  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද් 
අපි දැක්කා.  මා විතරක් ෙනොෙවයි ෙම්ක කියන්ෙන්. යුෙරෝපා 
සංගමෙය් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් විසින්  ඉදිරිපත් කළ  
වාර්තාෙව්ත් ෙම් කරුණ ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, අෙප් පක්ෂෙය්  ඩිව් 
ගුණෙසේකර  හිටපු ඇමතිතුමා ජාතික ලැයිස්තුෙව් හැටියට හිටියා.  
ලංකා සමසමාජ පක්ෂ ෙය්  තිසස් විතාරණ මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ශී  
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජී.එල් පීරිස් මැතිතුමා හිටියා.  මම 
කියන්ෙන් ෙම්කයි. කුඩා පක්ෂවලට තරගකාරීව පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන්නට තිෙබන ඉඩකඩ සීමිතයි. ෙම් විධියට 
පුළුල්ව වියදම් කරන මහා දැවැන්ත මැතිවරණවලදී  ජාතික 
ලැයිස්තුෙවන් ඉදිරිපත් කළ අය දිහා බලාෙගනත් ජනතාව ඡන්දය 
පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අවසාන විගහෙය්දී ෙමොකක්ද  වුෙණ්? 
පරාජිත මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කළා. ජනතාව පතික්ෙෂේප 
කළ මන්තීවරු පාර්ලිෙම්නතුවට පත් කළා. ජාතික ලැයිස්තුෙවන් 
නම් කරපු  තිස්ස විතාරණලා, ඩිව් ගුණෙසේකරලා පැත්තකට ගියා. 
දැන්  ෙකෝ පරමාධිපත ය?  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මාධ  සඳහා උපමාන, මාර්ෙගෝපෙද්ශන, මැතිවරණ ෙකොමිසම 

අවශ යි. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙල්කම්වරෙයක් ඉදිරිපත් කරන 
ජාතික ලැයිස්තුෙව් සඳහන් පුද්ගලයන්ට අවස්ථාව තිෙබන්න ඕනෑ. 

ෛනතික වශෙයන්  ෙකෙසේ වුවත්, සදාචාරාත්මක වශ ෙයන් 
ඒ පිළිබඳව බරපතළ වරදක් කර තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු 
තිෙබනවා. එකක් තමයි, තමන්ට අවශ  වන විධිෙය් 
නිෙයෝජිතයන්, තමන්ෙග් බලය තහවුරු කරගන්න අවශ  
නිෙයෝජිතයන් පත් කර ගැනීෙම් ඕනෑකම.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. කාලය අවසානයි. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.  

අද ෙද්ශපාලනය තුළ රැඳුණු පධාන පශ්නයක් තමයි, ෙම් 
අන්ෙත්වාසිකෙයෝ. ෙම් තත්ත්වය හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
තුළම තිෙබනවා. ෙගෝල බාලයන් හදා ගන්න එක. හැබැයි, මම 
කියන්න කැමැතියි, එය  මැතිවරණ සම්පදාය තුළ  බලය විසින් 
පක්ෂ කියාකාරිත්වය තුළින් ඇති කර ගත් ෙදයක් බව.  පක්ෂවල 
සදාචාරයක් නැතිකම නිසා ඇතිකර ගත් ෙදයක්. නමුත්  එෙහම 
තත්ත්වයක් යටෙත් පජාතන්තවාදය අහිමි ෙවන ෙකොට 
අන්ෙත්වාසිකයන්ෙගන්ම සමාජය ඉස්සරහට යන්ෙන් නැහැ. 
එතෙකොට සමාජය අඳුරට තල්ලු ෙවනවා. ඒ අත් දැකීම ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතා පරමාධිපත  
සුරක්ෂිත කරන්න නම් සාධාරණ, පජාතන්තවාදී මැතිවරණ 
කමයක අවශ තාව තිෙබනවා. ඒ පජාතන්තවාදී මැතිවරණ කමය 
ඉස්සරහට ෙගන යන්න නම් මාධ වල මඟ ෙපන්වීම වාෙග්ම ඒවා 
අපක්ෂපාතීව කියා කිරීමත් වැදගත් ෙවනවා. ඒක අවශ යි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කථිකයන් ඉන්නවා.  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මා සඳහන් කළ අෙනකුත් කරුණු ෙකෙරහිත් මැතිවරණ 

ෙකොමිසෙම් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.   

මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 3ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.26] 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා වැදගත් වූ මාතෘකාවක් 

සම්බන්ධෙයන් වචනයක් ෙහෝ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම විද ත් මාධ  හා මුදිත මාධ  ජනමත 
විචාරණයකදී සහ අන් මැතිවරණයකදී හැසිරිය යුතු ආකාරය 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
කාරණය ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් 
පත් ෙවලා ඉන්න සමහර හිටපු ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් ෙම් ගරු 
සභාෙව් හැසිෙරන ආකාරය ඊෙය්ත්, අදත් අප දැක්කා. ආධුනික 
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් ගරු සභාවට පැමිණියාට පසුව අත් දැකීම් 
තිෙබන හිටපු ඇමතිවරු සහ ෙමහි ෙද්ශපාලන බලධාරින් 
හැසිෙරන ආකාරය අපට දකින්නට ලැබුණා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ඇත්ෙතන්ම ෙගවල්වල 
තිෙබන පශ්න, තමන්ෙග් ෙනෝනාත් සමඟ තිෙබන පශ්න ඔළුෙව් 
තියාෙගන ෙම් ගරු සභාවට ආවාට පසුව ෙමහි හැසිෙරන ආකාරය 
ගැන එතුමන්ලාම දන්ෙන් නැහැ.  මහ ජනතාවෙග් ෙද්පළ අයුතු 
ෙලස පරිහරණය කරන ෙකොට, ජනතාව ඒ ගැන ෙසෝ සුසුම් 
ෙහළන ෙකොට, ෙදවියන්ෙග් සාපය වැදිලා ඒ අය ෙමතැනට ඇවිත් 
බයිලා නටනවා. තමන්ෙග් ෙනෝනා ෙවන ෙකෙනකුට දීලා, ෙවන 
ෙනෝනා ෙකෙනකුයි, දරුෙවොයි එල්ලාෙගන ඉන්නවා. ඒ දරුවන් 
ඉස්ෙකෝෙලට භාර ෙදන්නත්  ඕනෑ. ඒ පශ්න ඔළුෙව් තියාෙගන 
ඇවිත් ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන්න දන්ෙන් නැහැ.  එළියට ගිහින් 
කුණුහරුප කියනවා. මන්තීවරු එක්ක ගහගන්න එනවා. 
මන්තීවරෙයක් සතු ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරෙගන ෙම් ගරු සභා ෙව් 
ඉන්න බැහැ. එවැනි අය ෙම් සභාවට සුදුසු අය ෙනොෙවයි. ෙම් අය 
ෙහොරකම් කරපු, මංෙකොල්ල කාපු, හිෙර් ඉන්න ඕනෑ අය.  ෙම් 
අයට ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන ආකාරය පිළිබඳව උගන්වන්න 
සංගායනාවක් තියන්න ෙවයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට්ම ජනතාව මාධ  
තුළින් ෙම් සිද්ධීන් දකිනවා.  

ඊෙය් රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත්, මමත් ඉතා 
සත  ෙදයක් ෙහළි කෙළේ.  මා  ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,  මා 
ෙහොඳින්ම දන්නා කාරණයක් තමයි ඒ ෙහළි කෙළේ කියලා.  අද 
වාහන නැහැ කියලා  ෙමතුමන්ලා කෑ ගහනවා.  වාහන ඔක්ෙකොම 
කැලෑවලයි තිෙබන්ෙන්. වාහන ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ, 
ආණ්ඩුවට බදු එකතු ෙවන්න. හිටපු කීඩා ඇමතිවරයාෙග් ෙම් 
ෙහොර වාහනය කිෙලෝමීටර් 4,000ක් දුර ධාවනය ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් වාහනය register කරපු තැනක් නැහැ. අපට ඒ ගැන අහන්න 
තිෙබන්ෙන් වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන්. අපි  
එතුමාෙගන් දුරකථනෙයන් ඇහුවා, "ෙමෙහම වාහනයක් ලියා 
පදිංචි ෙවලා තිෙබනවාද?" කියලා. එතුමා  ෙකළින්ම කිව්වා, 
"ෙමෙහම වාහනයක් ගැන අෙප් ෙපොෙත් සටහන් ෙවලා නැහැ" 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම සටහන් ෙවලා 
නැති වාහනයක් මාදිෙවල අෙප් නිවාස සංකීර්ණය තුළ තිෙබනවා. 
අපට ෙම් ගැන සැකයි. නාවලපිටිෙය් මැර ෙද්ශපාලනය කරන්න, 
ෙගවල්වලට ගහන්න, ගිනි තියන්න ෙම් වාහනෙයන් තමයි ගිෙය්. 
මෙග් ෙගදර ගිනි තියන්නත් ෙම් වාහනෙයන් තමයි ආෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එය  GE - 2034 දරන 
වාහනයයි. ෙම් පිළිබඳව මා ෙහොඳින් දන්නා නිසායි  ඒ පැමිණිල්ල 
කෙළේ. ඒ නිසා ඕනෑම ෙදයකට මුහුණ ෙදන්න මම ලෑස්තියි. 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් ඇතිව ෙම් ගරු සභාෙව් හැසිෙරන්න මම 
දන්නවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ඉක්මනින් අවසන් 

කරනවා.  

ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා මෙග් ෙගෞරවනීය ජනතාවෙග් 
ෙගෞරවය රැෙකන ෙලස කටයුතු කරන්න මා දන්නවා.  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පහත් විධියට හැසිෙරන්න මම කවදාවත් ලෑස්ති 
වුෙණ්ත් නැහැ; එෙහම ලෑස්ති වන්ෙන්ත් නැහැ. මට කාලය ලබා 
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.   

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වූෙයන් කටයුතු අත්හිටුවා විවාදය 

කල් තබන ලදි. 
அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள் 

இைடநி த்தப்பட் , விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .  
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood 

adjourned. 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

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

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු චමින්ද 

වි ෙජ්සිරි මන්තීතුමා. එතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැති බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 6.30ට,  2016 මාර්තු 08 දින 

සභා සම්මතිය අනුව, 2016 ජුනි මස 23 වන බහස්පතින්දා පූ.භා. 
10.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 6.30 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2016 மார்ச் 
08ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2016 ன் 23, வியாழக்கிழைம 

.ப. 10.30  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament Adjourned accordingly at 6.30 p.m. until 10.30 a.m. on 

Thursday, 23rd June, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of 
08th March, 2016.  

1343 1344 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 

 
இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   

பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
 
 
 
 
 
 
 

Hansard Reports can be purchased from the Government Publications Bureau  
at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
 
 

This Hansard Report can be downloaded from 
www.parliament.lk 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 


