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නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය  
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විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2017 – [දහහතරවන නවන් කළ දිනය]  
[ශීර්ෂ 122, 210, 211 (පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගස්කරණ තා නනහාධය);  ශීර්ෂ 11,, 00,, 007 (ප්රටාතන තා  සිවිල් 

ුවටන් ශසේටා);  ශීර්ෂ 17, (ටරාය තා නාවික කටයුතු); ]- කාරක සභාශේදී සලකා බලන ලදි. 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Arrest of Former Police Special Task Force Commandant K.L.M. Sarathchandra 
Steps taken to Combat Trafficking of Drugs to Sri Lanka 

 
APPROPRIATION BILL, 2017 – [Fourteenth Allotted Day]: 

Considered in Committee – [Heads 122, 210, 211 (Parliamentary Reforms and Mass Media); Heads 
114, 306, 307 (Transport and Civil Aviation); Head 176 (Ports and Shipping)]  

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 

தபாலிஸ் விசசட அதிரடிப்பகடயின் முன்னாள் கட்டகள அதிகாாி சக.எல்.எம். சரத்சந்திரவின் ககது 

இலங்ககக்கு சபாகதப் தபாருள் கடத்தல் தடுப்பு நடவடிக்கககள் 

 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 [ஒதுக்கப்பட்ட பதினான்காம் நாள்] :  

[தகலப்புகள் 122, 210, 211 (பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு மற்றும் ஊடகத்துகற); தகலப்புகள் 114, 

306, 307 (சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சசகவகள்); தகலப்பு 176 (துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அலுவல்கள்)] –  குழுவில் ஆராயப்பட்டது.  
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පූ. භා. 9.30  පාර්ලිනම්න්ුරව රැසන විය.   

කථානායකුරො [ගුණ කුණ ජයසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப.  9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
ලිිළ නේඛනාදිය ිළිතගැන්වීෙ 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගුණ ඒ.ඩී. සුසිේ නප්රේෙජයන්ත ෙහතා ිවිදයා, තාෂණ හ හා 
පර්නේ හ අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த - விஞ்ஞான, 

ததாைில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
ගරු කථානායකතුහනි, 201, ටර්ෂය සඳතා ශ්රී ලගකා නාතිසක 

ඉගජිශන්රු පර්ශේෂණ සත සගටර්ධන හධයසථ්ානශේ ටාර්ිකක 

ටාර්තාට හහ ඉදිරිපත් කරමි.  

ශහහ ටාර්තාට අධයාපනය තා හානට සම්පත් සගටර්ධනය 
පිළිබඳ ආගශික අධීේෂණ කාරක සභාටට ශයොමු කළ යුතු යැයි හහ 

ශයෝනනා කරමි.   
 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා ිපාර්ලිනම්න්ුර 
ප්රතිසසසනකරහ හා ජනොධාය අොතය සහ ණණ්ු  පෂණ නේ  

ප්රධාාන සසවිධාායකුරො   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුහනි, ශසෞඛ්ය, ශපෝෂණ තා ශේශීය වටෙය 

අහාතයතුහා ශටු ශටන් හහ 2010 ටර්ෂය සඳතා ආයුර්ශේෙ 
වටෙය සභාශේ ටාර්ිකක ටාර්තාට ඉදිරිපත් කරමි.  

ශහහ ටාර්තාට ශසෞඛ්ය සත හානට ුබබසාධනය, සහාන 
සවිබලගැන්වීහ පිළිබඳ ආගශික අධීේෂණ කාරක සභාටට ශයොමු 
කළ යුතු යැයි හහ ශයෝනනා කරමි.  

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, මුෙල් අහාතයතුහා ශටු ශටන් හහ 

පතත සඳතන් ටාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2015 ටර්ෂය සඳතා ශ්රී ලගකා ණුම්ම් තා විගණන ප්රමිතිස 
සමීේෂණ හණ්ංලශේ ටාර්ිකක ටාර්තාට  සත  

(ii) 2015 ටර්ෂය සඳතා තේශසේරු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ කාර්ය 
සාධන ටාර්තාට.  

ශහහ ටාර්තා රනශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාටට ශයොමු කළ 
යුතු යැයි හහ ශයෝනනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, ටැවිලි කර්හාන්ත අහාතයතුහා 

ශටු ශටන් හහ 201, ටර්ෂය සඳතා තුරුසවිය අරමුෙශල් ටාර්ිකක 
ටාර්තාට ඉදිරිපත් කරමි.  

ශහහ ටාර්තාට කෘිකකර්හය සත ඉංම් පිළිබඳ ආගශික 
අධීේෂණ කාරක සභාටට ශයොමු කළ යුතු යැයි හහ ශයෝනනා 
කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, ඛ්නින ශතල් සම්පත් සගටර්ධන 

අහාතයතුහා ශටු ශටන් හහ 201  ටර්ෂය සඳතා ඛ්නින ශතල් 
සම්පත් සගටර්ධන අහාතයාග ශේ ටාර්ිකක කාර්යසාධන ටාර්තාට 

ඉදිරිපත් කරමි.  

ශහහ ටාර්තාට බල ේතිස  පිළිබඳ ආගශික අධීේෂණ කාරක 
සභාටට ශයොමු කළ යුතු යැයි හහ ශයෝනනා කරමි.   

 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුහනි, හහ පතත සඳතන් ශපත්සම් පත 
පිළිගන්ටමි.  

(1)     අු රාධපුර, තිසසාටැට, පැරණි පුත්තලම් පාර, අගක 12,/18  
ෙරන සථ්ානශේ පදිගචි බී.වී.ඩී.ජී. නිරගනන හතතාශගන් 
ලැබුම් ශපත්සහ  

(2)  ඇතුල්ශකෝට්ශට්, ශකොටුබැම්හ තරස ් පාර, අලශේෂට්ර 
හාටත, අගක 11/0 ෙරන සථ්ානශේ පදිගචි දිනීෂා එදිරිවීර 
හතත්මියශගන් ලැබුම් ශපත්සහ  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

(3)    හාතර, හඩිත, මිහිරි උයන, අගක 0, ෙරන සථ්ානශේ පදිගචි 
එන්.එස.්පී.ම. ධර්හපාල හතතාශගන් ලැබුම් ශපත්සහ  

(4)   හතු ටර, අම්පිටිය පාර, අගක ,0 ෙරන සථ්ානශේ පදිගචි 
පී.බී.ආර්. මුල්ශල්ගහ හතතාශගන් ලැබුම් ශපත්සහ  සත 

(5)    අකුරැසස්, පරදුට, හතහාටත ටත්ත යන සථ්ානශයහි පදිගචි 
ආර්.ශේ. අු ර හතතාශගන් ලැබුම් ශපත්සහ.   

 
ඉදිරිපත් කරන ලද නපත්සම්  ෙහජන නපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 

සභාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට ටාචික පිළිතුර අශේේෂා කරන ප්ර න්.   

ප්ර න් ඇීමශම්දී සත පිළිතුරු දීශම්දී කාලය ගැන අටධානය 

ශයොමු කරන්න කියා ගරු හන්ත්රීටරුන්ශගන් සත 
ඇහතිසටරුන්ශගන් ඉල්ලා සිටිනටා. ශහොකෙ, ප්ර ්න සඳතා ටැඩිපුර 
කාලයේ ගතවීහ නිසා පුබ ණුය දින කිහිපය තුළහ අපට ප්රධාන 

විටාෙය සඳතා වූ කාලය හුඟේ අඩු කරන්න සිේධ වුණා. ම නිසා 
සහතර හන්ත්රීටරුන්ට කථා කරන්න ලැබුශණ් විනාඩි 0ක කාලයේ 
පහණයි. ම ටාශේහ, අොළ අහාතයටරුන්ට පිළිතුරු ශෙන්නටත් 
ශටලාටේ නැතිස ටන නිසා  ම කාරණය ගරු සභාශේ අටධානයට 

ශයොමු කරන්න කැහැතිසයි.  

 

ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරුණ 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අගක 1- 09/'1,-(1);, ගරු බුේධික පතිසරණ හතතා 

 
ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුහනි, හා එහ ප්ර න්ය අතනටා.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගරු කථානායකතුහනි, ප්රාථමික කර්හාන්ත අහාතයතුහා 

ශටු ශටන් හා එහ ප්ර න්යට පිළිතුරු දීහ සඳතා සතිසයේ කල් 
ඉල්ලා සිටිනටා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර න් අගක 2 - 870/'1,-(2);, ගරු චමින්ෙ විශේසිරි හතතා 

ගුණ චමින්ද වි නේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුහනි, හා එහ ප්ර න්ය අතනටා.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka 

ගරු කථානායකතුහනි, පළාත් සභා තා පළාත් පාලන 
අහාතයතුහා ශටු ශටන් හා එහ ප්ර න්යට පිළිතුරු දීහ සඳතා සතිස 
ශෙකේ කල් ඉල්ලා සිටිනටා.  

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

කහුරු ව - නකෝරළඉෙ දෂණවා ොර්ගය පුළුේ ිරීමෙ :  
ඉඩම් සඳහා  වන්දි 

கஹதுடுவ - சகாரளஇம வகரயான வீதி விஸ்தாிப்பு: 

காணிகளுக்கான நட்டஈடு 
BROADENING OF KAHATHUDUWA- KORALAIMA STRETCH 

OF ROAD: COMPENSATION FOR LANDS 
874/’1, 

3. ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
උසස් අධයාපන තා හතාහාර්ග අහාතයතුහාශගන් ඇූ  ප්ර න්ය 

- (1) 

(අ); (i) හාර්ග අගක 120 හාර්ගශේ, කතතුඩුට සිට 
ශකෝරළඉහ ෙේටා ශකොටස පුළුල් කිරීහ සඳතා 
පටරාගත් ඉංම්ටලට ශගවූ ටන්දිය ඉංම්ටල සැබෑ 
ටටිනාකහට සාශේේෂට ප්රහාණටත් ශනොවූ බටත්  

 (ii)  සහතර ඉංම්ටලට ශගටා ඇත්ශත් ශගවීහට එකඟ 
වූ ටන්දිශයන් ශකොටසේ බටත්   

 එතුහා ෙන්ශනහිෙ? 

(ආ); (i) ඉංම් පටරා ගැනීශහන් පීංාටට පත් ඉංම් හිමියන් 
ශටත සාධාරණ ටන්දි මුෙලේ ශගවීහටත්  

 (ii)  ෙැනට ටන්දි මුෙලින් ශකොටසේ පහණේ ශගටන 
ලෙ ඉංම් හිමියන්ට ඉතිසරි ටන්දි මුෙල ශගවීහටත්  

 පියටර ගන්ශන්ෙ යන්න එතුහා ශහහ සභාටට 
ෙන්ටන්ශනහිෙ? 

(ඇ); ශනො එශසේ නම්, ම හන්ෙ? 

 
உயர்கல்வி மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சகரக்  

சகட்ட வினா: 

(அ) (i) வீதி இலக்கம் 120 வீதியில், கஹதுடுவ 

ததாடக்கம் சகாரளஇம வகரயிலான பகுதிகய 

விஸ்தாிப்பதற்காக ககசயற்கப்பட்ட 

காணிகளுக்கு தசலுத்திய நட்டஈடு காணிகளின் 

உண்கமயான தபறுமதிக்கு ஒப்பீட்டளவில் 

சபாதுமானதாக இருக்கவில்கல என்பகதயும்; 

 (ii) சில காணிகளுக்கு தசலுத்தப்பட்டிருப்பது  

உடன்பட்ட ததாககயில் ஒரு பகுதி 

என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 
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(ஆ) (i) காணிககள ககசயற்றதினால் பாதிக்கப்பட்ட 

காணி உாிகமயாளர்களுக்கு நியாயமான 

நட்டஈட்டுத் ததாகககய தசலுத்துவதற்கும்; 

 (ii) ஏற்கனசவ நட்டஈட்டின் ஒரு பகுதி மாத்திரம் 

தசலுத்தப்பட்ட காணி உாிகமயாளர்களுக்கு மீதி 

நட்டஈட்டுத் ததாகககய தசலுத்துவதற்கும் 

நடவடிக்கக எடுப்பாரா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked  the  Minister  of  Higher  Education  and 

Highways: 

(a) Is he aware that- 

 (i) the compensation paid for the lands that had 
been acquired to broaden the stretch of road 
from Kahathuduwa to Koralaima on the 
Route No. 120 has not been adequate 
relatively to the real value of the lands; and  

 (ii) only a part of the compensation that was 
agreed to pay has been paid in respect of 
certain lands?  

(b) Will he inform this House whether he will take 
steps to- 

 (i) pay a reasonable sum in compensation to 
the owners of lands, who have been 
affected by the acquisition; and  

 (ii) pay the balance of the compensation 
payable to the owners of lands who have 
been paid only a part of the compensation? 

(c) If not, why?  

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා ිඋසසන අධායාපන හා 

ෙහාොර්ග අොතයුරො සහ පාර්ලිනම්න්ුරන  
සභානායකුරො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු කථානායකතුහනි, එහ ප්ර න්යට පිළිතුර ශහශසේයි.  

(අ);     (1)   කතතුඩුට සිට ශකෝරළඉහ ෙේටා හාර්ග ශකොටස 
පුළුල් කර සගටර්ධනය කිරීහ ශටු ශටන් රනයට 
පටරා ගු  ලබන ඉංම් තා ශේශපොළ සඳතා ටන්දි 
ශගවීහ තේශසේරු ශෙපාර්තශම්න්තුට හඟින් ලබා 
ශෙන තේශසේරු ටටිනාකම්ටලට අු කූලට සිදු 
කරු  ලබයි. තානිටන ශේශපොළ සඳතා තේශසේරු 
ශෙපාර්තශම්න්තුට හඟින් ලබා ශෙන ටයටසථ්ාපිත 
ටන්දි මුෙලට අහතරට, ප්රාශේශීය ශල්කම්ශේ 
ප්රධානත්ටශයන් පටත්ටු  ලබන ලාර්ේ කමිටු 
පරීේෂණ සඳතා තානියට පත්ටන සියලුහ 
පුේගලයන් කැඳටා සාකච්ඡා ශකොට ඔවුන්ශේෙ 
එකඟත්ටය හත අටසන් ටන්දි මුෙල තීරණය කරු  
ලබයි.  

  කිසියම් පුේගලශයකු ටයටසථ්ාපිත ටන්දි මුෙල 
සම්බන්ධශයන් සෑහීහකට පත් ශනොටන්ශන් නම්, 
ම සම්බන්ධශයන් ටන්දි සහාශලෝචන හණ්ංලය 
ශටත ශතෝ ලාර්ේ කමිටු තීරණය සඳතා එකඟ 
ශනොටන්ශන් නම් අහාතයාග  ලාර්ේ අාචයාචනා 

කමිටුට ශටත අාචයාචනා ඉදිරිපත් කිරීශම් 
තැකියාට ඇත. එහ අාචයාචනා, අාචයාචකශේ 
සතභාණුත්ටශයන් නැටත සලකා තටදුරටත් 
සගශ ෝධනය කළ තැකි නම් සගශ ෝධන  සිදු කර 
අටසන් ටන්දි මුෙල තීරණය කරු  ලබයි. ශහහ 
අටසන් ටන්දි මුෙශල් අගය ටර්තහාන ශටශළඳ 
ශපොළ ටටිනාකහ අු ට සැසඳීශම් දී ඉතා ඉතළ 
අගයේ ශේ.  

 (ii) ඉතත පරිදි තීරණය කළ අටසන් ටන්දි මුෙලින් 
පළමුට සියයට70ේ තානියට පත්වූටන් සඳතා ලබා 
ශෙන අතර, ඉතිසරි සියයට 00 අොළ ඉදිකිරීම් 
ශකොටස ්ඉටත් කරන තුරු රඳටා ගු  ලැශේ. ශහහ 
රඳටා ගත් මුෙල අොළ ඉදිකිරීම් ශකොටස ්ඉටත් කළ 
බට ෙැු ම් දුන් විගස නිෙතස ්කරු  ඇත. මුළු ටන්දි 
මුෙල එකටර ලබා දුන් පුබ අොළ ඉදිකිරීම් ශකොටස ්
ඉටත් කිරීහ ඉංම් හිමියන් විසින් පැතැර තැර ඇතිස 
බැවින් ශහශලස ටන්දිශයන් යම් ප්රහාණයේ පුබට 
ශගවීහ සඳතා රඳටා ගැනීහ සිදු කර ඇත.  

(ආ); (i) අොළ නැත. 

 (ii) අොළ නැත. 

(ඇ); අොළ නැත. 

  
ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුහනි, හශේ පළමුශටනි අතුරු ප්ර න්ය 

ශහයයි.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, පාහගකං සිට ශපොකුම්විට ෙේටා හාර්ගශේ 

-අගක 120 ෙරන හාර්ගශේ-  ඉංම් අහිමි ශටන නනතාට විසින් 

ඉදිරිපත් කරන ලෙ ශපත්සහේ හා සතුට තිසශබනටා. ඔවුන් එහඟින් 

ඉදිරිපත් කරන පළමුශටනි කරුණ  ශම්කයි. ඔබතුහන්ලා ම 

ප්රශේ ශේ පර්චස් එකේ තේශසේරු කරලා තිසශබන්ශන් රුපියල් 

ලේෂ තුනත්,  ලේෂ තුනතහාරත් අතර ප්රහාණයකට. නමුත්, 

සාහානයශයන් ම ප්රශේ ශේ පර්චස් එකේ රුපියල් ලේෂ පතකට 

ආසන්න ශටනටා. එහ නිසා ශම් පරසප්රතාට සම්බන්ධට 

ඔබතුහාශේ අහාතයාග ශේ ස්ථාටරය ශහොකේෙ කියලා ෙැන 

ගන්න කැහැතිසයි. 

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුහනි, ශම් ටන්දි ශගවීහ සම්බන්ධශයන් 

ඉසශ්සල්ලාහ ප්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලශේ පරීේෂණය 
පටත්ටනටා. ඊට පුබට අහාතයාග ශේ Super LARC කමිටුට 
හඟින් පරීේෂා කරනටා. ඊට පුබට සහාශලෝචන හණ්ංලයට 

යනටා. ආයතන තුනකින් පරීේෂා කරලයි ශම් තීරණය එන්ශන්.  

අශනේ කාරණය, තේශසේරු ශෙපාර්තශම්න්තුට අශේ 
අහාතයාග ය යටශත් ශනොශටයි තිසශබන්ශන්. මක තිසශබන්ශන් 
මුෙල් අහාතයාග ය යටශත්යි. නමුත්, අපි ම අයත් එේක ඉතාහත් 

කිට්ටුශටන් ටැං කරනටා. ඔබතුහා කියපු කාරණය තරි. ලේෂ 
ශෙකයි, ලේෂ පතයි අතර තහයි ටටිනාකහ තිසශබන්ශන්.  ම පාශර් 
තැහ තැනහ එකහ ටටිනාකහට නැතැ. ලේෂ ශෙකයි, ලේෂ පතයි 

අතර තහයි ටටිනාකහ තිසශබන්ශන්.  තැහ ශකශනකුටහ ලේෂ 
ශෙකත්, ලේෂ පතත් අතර ටන්දි තම්බ ශටලා තිසශබනටා. බිම් 
කැබැලි 1018ේ තිසශබනටා. 20ේ තහයි ප්ර ්න ඇතිස කරශගන 

තිසශබන්ශන්. අශනේ ඔේශකෝහ ම ටන්දි මුෙල පිළිශගන කටයුතු 

1531 1532 



පාර්ලිශම්න්තුට 

කරලා තිසශබනටා.  අපි සියයට 70ේ ටන්දි ශගටලා තිසශබනටා. 
ඉතිසරි ගණන ශගටන්ශන් ශගොංනැඟිලි ඉටත් කර ගත්තායින් 
පුබටයි. 

 

ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුහනි, හශේ ශෙටන අතුරු ප්ර ්නය ශහයයි.  

ප්ර න් ඇතිස කරශගන තිසශබන ප්රහාණය 20යි කියලා ඔබතුහා 
කිේටාට,  හා අශත් තිසශබන ශහහ ශල්ඛ්නශේ සඳතන් ටන විධියට  

 0කට ආසන්න ප්රහාණයේ ඉන්නටා. ශහහ ශල්ඛ්නය හා 
ඔබතුහාට ශෙන්නම්. ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් අය ටැය විටාෙ කාලය 
තුළ ඔබතුහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ රැඳී සිටින නිසා ශම් 

කණ්ංායශම් නිශයෝජිතයන් පිරිසකට ඔබතුහා සත නිලධාරින් මුණ 
ගැීම ශම් ප්ර ්නය ගැන සාකච්ඡා කරන්න අටස්ථාටේ ශෙන්න 
පුළුටන්ෙ කියලා හා ඔබතුහාශගන් ෙැන ගන්න කැහැතිසයි.  

 

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මුණ ගැීමහ නම් ප්ර ්නයේ ශනොශටයි. නමුත්, කමිටු තුනකින් 

ශම්ක පරීේෂා කර තිසශබනටා ගරු කථානායකතුහනි. පළමුශටන්හ 
ප්රාශේශීය ශල්කම් ශම් ගැන පරීේෂා කර තේශසේරු කර තිසශබනටා. 
ඊට පුබට අහාතයාග ශේ Super LARC කමිටුට පරීේෂා කරනටා. 

ඊට පස්ශසේ සහාශලෝචන හණ්ංලය පරීේෂා කරනටා. ඇත්ත 
ට ශයන්හ හට බලයේ නැතැ. ශහොකෙ, තේශසේරු 
ශෙපාර්තශම්න්තුට තහයි ශම්ක තීරණය කරන්ශන්. මක 

තිසශබන්ශන් මුෙල් අහාතයාග ය යටශත්. ඔබතුහා කියාපු විධියට ම 
අයට තමු ශටන්න හා කැහැතිසයි. නමුත්, මශකන් ටැංේ ශේවිෙ 
කියන එක ගැනයි ප්ර ්නය තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ම සම්බන්ධශයන් ුබදුුබ විධියට කටයුතු 

කරන්න. අටසාන අතුරු ප්ර න්ය. 

 
ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙැන් ඇහතිසතුහා එශතහ ප්රකා  කරනටා නම්, ඇහතිසතුහාට ම 

ගැන වි ට්ාසයේ නැත්නම් ම අයට මුණ ගැහිලා ශත්රුහේ නැතැ 
ශන්, ගරු කථානායකතුහනි. නමුත් හහ කියන්න කැහැතිසයි,  ම 
කිසිහ ශකශනකුට ලේෂ පතේ ලැබිලා නැතිස බට.  

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ලේෂ 1 -   අතර මුෙලේ ලබා දීලා තිසශබනටා. 

      
ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ම අතර මුෙලේ කියලා කිේටාට,  ලේෂ පතේ ලැබිලා නැතැ. 

ශම් සියලු ශෙනාහ කියන්ශන්, ම අයට ලේෂ තුන, තුනතහාර අතර 
මුෙලේ තහයි ලැබී තිසශබන්ශන් කියලායි. ම නිසා හහ 
ඔබතුහාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන්, ශම්ක විසඳන්න හැදිතත් ශටන්න 

කියලායි. මක ඔබතුහාශේ ටග කීහ.  

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උත්සාත කරන්නම්. ඇත්ත ට ශයන්හ අටසන් තීරණය 
තේශසේරු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ.  

 

ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ප්ර න් තුනහ ඉටරයි. ශහොකේෙ, ඔබතුහාශේ ප්ර න්ය? 

 

ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුහනි, හශේ ඊළඟ ප්ර ්නය ශටලාශේදී හහ 
අතුරු ප්ර න් අතන්ශන් නැතුට ඉන්නම්.  

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ප්ර න්යට සම්බන්ධ ප්ර ්නයේෙ? 
 

ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ශම් ප්ර න්යටහ අොළ කාරණයේ. 
 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශකටිශයන් අතුරු ප්ර න්ය ඉදිරිපත් කරන්න. 
 

ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
හා ඉතාහ ශකටිශයන් අතන්නම්. ගරු කථානායකතුහනි, ශම් 

අධිශේගී හාර්ගටල ඉංම් පරටා ගැනීශම්දී ශම් ටාශේ ශේටල් 
ශටනටා. හහ උොතරණයේ කියන්නම්. හශේ තාත්තා නැතිස 
ශටලාත් ෙැනට හාස තතරේ ශටනටා. තාත්තාශේ නහට ලියුහේ 
එනටා, රුපියල් 2 ක මුේෙර ශෙකේ අරශගන ටන්දි ගන්න එන්න 
කියලා. ටන්දි මුෙල රුපියල් 1. 0යි. හටයි, නගණුටයි ලියුහේ 
එනටා,  ත  0ක ටන්දි මුෙල ගන්න රුපියල් 2 ක මුේෙර ශෙකේ 
අරශගන එන්න කියලා. ම ෙේිකණ අධිශේගී හාර්ගශේ 
තම්බන්ශතොට ෙේටා දිුව කිරීශම් දී අොළ ඉංම් ශකොටසට. අපට 
තම්බ ශටන මුෙල ශනොශටයි, ශහතැන තිසශබන කතන්ෙරය. මක 
විහිළුටේ. විකාරයේ.  ත  0ේ ගන්න රුපියල් 2 ක මුේෙර 
ශෙකේ අරශගන එන්න කියලා ශරජිස්ටර් තැපෑශලන් ලියුහේ 
එනටා. හහ හිතන්ශන්, ශරජිස්ට්රර් තැපෑශලන් ලියුහේ එටන්නත් 
රුපියල් 28ේ විතර යන්න ඇතිස කියලායි. ම නිසා ශම් ගැන 
පරීේෂණයේ කරන්න ඕනෑය කියලායි හහ කියන්ශන්. 

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි. ඇහතිසතුහා බලන්න ම ගැන ශහොනටාෙ ශටලා 
තිසශබන්ශන් කියලා.  

1533 1534 

[ගරු ලේෂ්හන් කිරිඇල්ල  හතතා] 
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ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තේශසේරු ශෙපාර්තශම්න්තුට අශේ අහාතයාග ය යටශත් 
ශනොශටයි තිසශබන්ශන්. මක මුෙල් අහාතයාග ය යටශත්යි 
තිසශබන්ශන්.    

 

අලි-මිනිසන ගැටුෙ සහ විදුලි වැ  ඉදි ිරීමෙ   විසනතර 
யாகன - மனித சமாதலும் மின்சார சவலியகமப்பும்: 

விபரம் 
HUMAN-ELEPHANT CONFLICT AND CONSTRUCTION OF 

ELECTRIC FENCES: DETAILS 

946/’1, 

4. ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තිසරසර සගටර්ධන තා ටනජීවි අහාතයතුහාශගන් ඇූ  ප්ර න්ය - 

(1): 

(අ); (i) 201  ටර්ෂය තුළ සත 201,.01.01 දින සිට 
201,.09.00 දින ෙේටා, අලි - මිනිස ් ගැටුශහන් 
මියණුය ටනඅලි සගඛ්යාට, මියණුය මිනිුබන් සගඛ්යාට 
සත තුටාල ලැබූ මිනිුබන් සගඛ්යාට, එේ එේ ටර්ෂය 
අු ට ශටන් ශටන් ට ශයන් ශකොපහණෙ  

 (ii) ආණහඩුට, කලාටැට, බළලුටැට, හැෙටච්චිය, 
කැබතිසශගොල්ලෑට, සිලාටතුර සත පූකුලම් යන 
ප්රශේ ටල 201  අශගෝසත්ු 18 දින සිට 201, 
සැේතැම්බර් 00 දින ෙේටා ඉදි කරන ලෙ අලි 
ටැටටල්ටල දිග කිශලෝමීටර් ශකොපහණෙ  

 (iii) ඉතත සඳතන් එේ එේ ප්රශේ ශේ අලි ටැට 
සම්පූර්ණ වීහ සඳතා තටදුරටත් ඉදි කළ යුතු දිග 
ප්රහාණය ශටන් ශටන් ට ශයන් කිශලෝමීටර් 
ශකොපහණෙ  

 යන්න එතුහා සඳතන් කරන්ශනහිෙ?  
(ආ); ශනො එශසේ නම්, ම හන්ෙ? 

 

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் 

அகமச்சகரக் சகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015 ஆம் ஆண்டினுள் மற்றும் 2016.01.01 ஆம் 

திகதி முதல் 2016.09.30 ஆம் திகதி வகர, 

யாகன - மனித சமாதலில் உயிாிைந்துள்ள 

யாகனகளின் எண்ணிக்கக, உயிாிைந்துள்ள 

மனிதர்களின் எண்ணிக்கக மற்றும் 

காயமகடந்துள்ள மனிதர்களின் எண்ணிக்கக, 

ஒவ்தவாரு ஆண்டின் அடிப்பகடயில் 

தனித்தனியாக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (ii) ஆனமடுவ, கலாதவவ, பளளுதவவ, மதவாச்சி, 

தகபிதிதகால்சலவ, சிலாவத்துகற மற்றும் 

பூக்குளம் ஆகிய பிரசதசங்களில் 2015 ஆகஸ்ட் 

மாதம் 18 ஆம் திகதி முதல் 2016 தசப்ததம்பர் 

மாதம் 30 ஆம் திகதி வகர 

நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள யாகனகளுக்கான 

சவலிகளின் நீளம் எத்தகன கிசலாமீற்றர்கள் 

என்பகதயும்; 

 (iii) சமற்படி ஒவ்தவாரு பிரசதசத்திலும் 

யாகனகளுக்கான சவலிகய பூர்த்தி தசய்வதற்கு 

சமலும் நிர்மாணிக்க சவண்டியுள்ள நீளம் 

தனித்தனிசய எத்தகன கிசலா மீற்றர்கள் 

என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Sustainable Development and 
Wildlife: 

(a) Will he state- 

 (i) separately on per year basis the number of 
wild elephants that were killed, the number 
of persons who died and the number of 
persons injured in year 2015 and from 
01.01.2016 to 30.09.2016 as a result of the 
human-elephant conflict;   

 (ii) in kilometres the extent of the electric 
fences that were built in Anamaduwa, 
Kalawewa, Balaluwewa, Medawachchiya, 
Kebithigollewa, Silawathura and Pookulam 
areas during the period from 18 August 
2015 to 30 September 2016; and  

 (iii) separately in kilometres the extent of the 
aforesaid electric fence that have to be built 
further in order to complete building the 
fence in each of the aforesaid areas? 

(b) If not, why?  

 
ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා ිතිරසර සසවර්ධාන 

හා වනජීවි අොතයුරො  
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா - வலுவாதார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வனசீவராசிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 

ගරු කථානායකතුහනි, හා එහ ප්ර න්යට පිළිතුරු ශෙනටා. 

 (අ); (i) 2015 ටර්ෂයට අොළ ටනඅලි හරණ සගඛ්යාට        
205 

  2015 ටර්ෂයට අොළ මියණුය මිනිුබන් සගඛ්යාට      
63 

  2015 ටනඅලි පතරින් තුටාල වූ මිනිුබන් සගඛ්යාට             
52 

  2016.01.01 සිට 201,.09.00 ෙේටා ටනඅලි හරණ 
සගඛ්යාට   213 

  2016.01.01 සිට 201,.09.00 ෙේටා මිනිස ්හරණ 
සගඛ්යාට   64 

  2016.01.01 සිට 201,.09.00 ෙේටා ටනඅලි 
පතරින් තුටාල වූ මිනිුබන් සගඛ්යාට     ,2 

 (ii) 

  කැබතිසශගොල්ලෑට, සිලාටතුර, පූකුලහ, ආණහඩුට 
ප්රශේ ටල ෙැනට විදුලි ටැට පිළිබඳට ඉල්ීමම් 
කරලා නැතැ. ඉදිරිශේ දී ඉල්ීමම් ඉදිරිපත් 
වුටශතොත් එය ඉටු කිරීශම්  කිසි ප්ර න්යේ නැතැ  
බාධාටේ නැතැ. එය කර ශෙන්න පුළුටන්, අලි 
ප්ර න්ය තිසශබනටා නම්.   

1535 1536 

ප්රනද්ශ්ය 2015.08.18 සි  2016 සැප්තැම්බර් 30 

දෂණවා ඉදි කර ඇති විදුලි වැ  ිර.මී. ගහන 
කලා ටැට කි.මී. 0ේ ශුේධ කර ඇත. ඉංම් ආරාවුල් 

නිසා ඉදි කිරීහ  නැටතී ඇත. 

බළලුටැට   

හැෙටච්චිය  1.0 

කැබතිසශගොල්ලෑට  නැත. 

සිලාටතුර   

පූකුලහ   

ආණහඩුට   



පාර්ලිශම්න්තුට 

(iii)  

   අපි ගශම් නනතාටත් සතභාණු කරටාශගන තහයි 
ශම් විදුලි ටැට ඉදිකරන්ශන්.  

(ආ);  අොළ ශනොශේ. 

ගරු කථානායකතුහනි, ශහහිදී හා කියන්න ඕනෑ, ටන්දි 

ශගවීහට වි ාල මුෙලේ අු හත කරගැනීහටත් අපි කටයුතු කර 

තිසශබන බට. නමුත් හහ ශම් ටන්දි ප්රහාණය ගැන සෑහීහකට පත් 
ශටන්ශන් නැතැ. කැබිනට් හණ්ංලය අු හත කළ සගඛ්යාට 
රුපියල් මිලියන ,0ේ, , ේ. නමුත් හට තිසශබන ප්ර ්නය ශම්කයි, 

CITES සමුළුටත් අතනටා කවුෙ අලින්ට ටන්දි ශගටන්ශන් කියලා. 
අපි මිනිුබන්ට ටන්දි ශගටනටා, ශගටල් කැඩුණාහ ටන්දි ශගටනටා. 
නමුත් අලින්ට ටන්දි ශගටන්ශන් කවුෙ?  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, අතුරු ප්ර ්න තිසශබනටාෙ? 

 
ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුහනි, ප්ර න් නම් ශබොශතොහයි. නමුත් තුනේ 
විතරේ අතන්නම්. 

හශේ පළමුශටනි අතුරු ප්ර න්ය ශහයයි. ගරු ඇහතිසතුහා 
සඳතන් කළා ආනහඩුට, සිලාටතුර, පූකුලම් ටාශේ ප්රශේ ටල අලි 

ටැටටල් සම්බන්ධශයන් ඉල්ීමම් ලැබිලා නැතැ, ඉල්ීමම් 
ලැබුශණොත් ඉදි කරන්න ූ ොනම් කියලා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, නමුත් තමුන්නාන්ශසේලා පුබණුය 

පාර්ලිශම්න්තු හැතිසටරණය සඳතා ඉදිරිපත් කළ ප්රතිසපත්තිස 
ප්රකා නශේ 0,ශටනි පිටුශේදී කියනටා ආනහඩුට, කලාටැට, 
බලලුටැට, හැෙටච්චිය, කැබිතිසශගොල්ලෑට, සිලාටතුර, පූකුලම් සත 

විල්පත්තු ීමහා යන ප්රශේ ටල කඩිනමින් විදුලි ටැට ස්ථාපිත කරු  
ලැශේ කියලා.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇහතිසතුහා, පළමුශටනි අතුරු ප්ර න්යට පිළිතුර ශෙන්න. 

ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
විල්පත්තුට කියන්ශන් ශපොඩි භූමියේ ශනොශටයි, අලින්ශේ 

රැස්ශටන තැනේ. අලි තැහ තැනහ ගතන්ශන් නැතැ, ගතන්න 
පටන් ගත්ශතොත් ගතනටා. අලියා කියන සතා එ ශතහයි. අලියා 

ගැන අශේ හිටපු කථානායක ගරු චහල් රානපේෂ හන්ත්රීතුහාත් 
ෙන්නටා. ම කාලශේ  විපේෂශේ සිටින විට අපිට කථා කරන්නටත් 
දුන්ශන් නැතැ ගරු දිශන්ෂ ්ුවණටර්ධන හැතිසතුහන්ලා. ම කාලශේ 

අපිට අලියා ටාශේ සැර ෙැම්හා. [බාධා කිරීහේ] ම කාලශේ අපිට 
සැශනන් ටාඩි ශටන්න කියනටා. [බාධා කිරීහේ] ශම් පැත්ශත් 
ඉඳලා එතුහා අපිට සැශනන් ටාඩි ශටන්න කියනටා.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, ශෙශටනි අතුරු ප්ර න්ය අතන්න. 

 
ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුහනි, හාශේ ශෙශටනි අතුරු ප්ර ්නය ශහයයි. 
[බාධා කිරීහේ] නැතැ, නැතැ. තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
ශපොශරොන්දුටයි, තමුන්නාන්ශසේලා කරලා තිසශබන ශේයි හහ 
ශපන්වූශේ.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, ශෙශටනි අතුරු ප්ර න්ය අතන්න.  

 
ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ශම් අලි මිනිස ් ගැටුහ විසඳන්න රනශේ නිශයෝජිතයන්, 
ගැමියන් සත ටනජීවී සගවිධානටල නිශයෝජිතයන්ශගන් යුත් කමිටු 
පිහිටුටනටාය කියා තමුන්නාන්ශසේලා පුබණුය පාර්ලිශම්න්තු 

හැතිසටරණශේදී ශපොශරොන්දුටේ දුන්නා. [බාධා කිරීහේ] ගරු 
ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා අතශගන ඉන්නශකෝ. හහ කථා කරන 
ශටලාශේ ඔබතුහාත් කථා කරනටා ශන්.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, අතුරු ප්ර න්ය අතලා පිළිතුරු ශෙන්න. Hon. 

Minister, let him raise his Supplementary Question first. 
After that, you can answer it.    

 
ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Minister, you first listen. We have two ears and 

one mouth.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු උෙය ප්රභාත් ගම්හන්පිල හන්ත්රීතුහනි, ෙැන් ඔබතුහා අතුරු 

ප්ර න්ය අතන්න.  

1537 1538 

[ගරු ගාමිණී නයවික්රහ ශපශර්ර හතතා] 

ප්රනද්ශ්ය ඉදි කළ යුුර විදුලි වැ  ප්රොහය ිර.මී. 

ආණහඩුට විදුලි ටැට ශයෝනනා වී නැත. නමුත් හත 

නනතාටශේ ඉල්ීමහේ ඉදිරිපත් වුටශතොත් 

ඉදිරිශේදී එහ ඉල්ීමහ ඉටු කිරීහට කටයුතු කරු  

ඇත. 

කලාටැට 

බළලුටැට 
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හැෙටච්චිය 48 (ගම්හාන ටටා); ගශලන් බිඳුම් ටැට, 

හතදිවුල්ටැට, කිරිගල්ලෑට, තැලඹගස්ටැට 

කැබතිසශගොල්ලෑට විදුලි ටැටටල් පිළිබඳ තඳුනාගැනීහට 

ශෙපාර්තශම්න්තු නිලධාරින් ශටත අට ය 

උපශෙස් දී ඇත. 

සිලාටතුර   

පූකුලහ   
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ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුහනි, ශම් අලි මිනිස් ගැටුහ විසඳන්න රනශේ 
නිශයෝජිතයන්, ගැමියන් සත ටනජීවී සගවිධානටල 
නිශයෝජිතයන්ශගන් යුත් කමිටු පිහිටුටනටාය කියා 

ශහතුහන්ලාශේ පාර්ලිශම්න්තු හැතිසටරණ ප්රතිසපත්තිස ප්රකා නශේ 
සඳතන් ශටනටා. ටනජීවී සගවිධාන කිේටාහ, අලින්ශේ සගවිධාන, 
ශකොටින්ශේ සගවිධාන, ටලුබන්ශේ සගවිධාන තිසශබනටාෙ කියා හා 

ෙන්ශන් නැතැ. ශකශසේ ශටතත් ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් කමිටු ෙැනට 
පිහිටුටා තිසශබනටාෙ, මටා අලි මිනිස් ගැටුහ විසඳීහට ශකොයි තරම් 
දුරට ශයොොශගන තිසශබනටාෙ කියා හා ඔබතුහාශගන් ෙැනගන්න 
කැහැතිසයි.   

 
ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
[බාධා කිරීහේ] පුරටැසියන් ශෙන්ශනේ ශහතැනහ ඉන්නටා. 

ඔබතුහන්ලා ඇතැටුටැටට යන්න එන්න. හහත් එේක යන්න 
එනටාෙ? නැත්නම් හශේ නිලධාරිශයේ එටන්නෙ? ඔබතුහන්ලා 

එන ෙටස කියන්න. එතාට ණුහින් බලන්න. අප ෙැන් ශම්ටා 
කරන්ශන් නනතාටශේ හාර්ගශයන්. ශේ පාලකයන්, නිලධාරින් ම 
සඳතා ගාටා ගන්ශන් නැතැ. හතක තිසයාගන්න.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமி கு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි.  

 
ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
 ගරු කථානායකතුහනි, හහ ම කාරණය කියලාහ ඉන්න ඕනෑ. 

එො හට ශටලාට දුන්ශන් නැතැ ශන්. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුහාට හහ අහතර ශේලාටන් ලබා දුන්නා.  

 
ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
හට ෙැන් උත්තර ශෙන්න ඕනෑ, ගරු කථානායකතුහනි.  

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රැස්ශටශතර පැත්ශත්.  

 

ගුණ ගාමිණී ජයවික්රෙ නපනර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபசரரா) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එශතේ තහයි.  
පුබණුය ආණ්ඩුට කාලශේ, අලින්ශගන් සිදුටන හිරිතැර නිසා 

පවුල් ,2ේහ ම ගම්හානය අත්තැර ශගොස ්තිසශබනටා. ගල්ගමුශේ, 

ඇතැටුටැට ගශම් පවුල් 22යි ෙැන් ඉන්ශන්. හහ ණුහින් කම්බි 
දුන්නා. ශම් පවුල් වි සිශෙක පුහුම් ශකශරේටා. ග්රාහ නිලධාරි 
තරුණයා ශතොඳ නායකශයේ. ඔහුට හහ අශේ ශේ නටලට ගත්තා, 
අශේ නිලධාරින් එේක. පවුල් 22ේ එකතු ශටලා කම්බි ගැහුටා. ම 

අය අපට පින් දුන්නා. නනතාට හාර්ගශයන් අප ම ප්ර ්නය විසඳුටා.  

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු උෙය ප්රභාත් ගම්හන්පිල හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාට තට 
අතුරු ප්ර න්යේ අතන්න තිසශබනටාෙ, ප්ර න් අතලා අටසානෙ? ශම් 
අටස්ථාශේ අපට කාලය  ඉතිසරි කර ගන්න අට යයි.    

 
ගුණ උදය ප්රභාත් ගම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුහනි, ප්ර ්න අතලා ටැංේ නැතැ. අතන 
ප්ර න්යට ශනොශටයි ඇහතිසතුහා උත්තර ශෙන්ශන්. ශකොශතොහ 

නමුත්, ඇහතිසතුහා කල් ශනොශගන අනිේ ඇහතිසටරුන්ට 
ආෙර් යේ ශෙමින් ප්ර න්ය ඉදිරිපත් වුම් පළමුශටනි ටතාශේදීහ 
පිළිතුරු දීහ ගැන හහ එතුහාට ස්තුතිසටන්ත ටනටා. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි, ශබොශතොහ ස්තුතිසයි. 

ප්ර න් අගක ,- 82/'1,-(2);, ගරු බුේධික පතිසරණ හතතා. 

 
ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුහනි, හා එහ ප්ර න්ය අතනටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, ශසෞඛ්ය, ශපෝෂණ තා ශේශීය වටෙය 

අහාතයතුහා ශටු ශටන් හා එහ ප්ර ්නයට පිළිතුර දීහ සඳතා 
හාසයක කාලයේ ඉල්ලා සිටිනටා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ප්ර න් අගක 7-928/'1,-(1);, ගරු බිහල් රත්නායක හතතා. 

 
ගුණ බිෙේ රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුහනි, හා එහ ප්ර න්ය අතනටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, විශේ  කටයුතු අහාතයතුහා 

ශටු ශටන් හා එහ ප්ර න්යට පිළිතුර දීහ සඳතා සතිසයක කාලයේ 
ඉල්ලා සිටිනටා. 

 
ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

1539 1540 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශෙශටනි ටටය. 

ප්ර න් අගක  -982/'1,-(1);, ගරු අජිත් හාන්නේශපරුහ හතතා. 

 
ගුණ බුද්ධික පතිරහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුහනි, ගරු අජිත් හාන්නේශපරුහ හතතා 

ශටු ශටන් හා එහ ප්ර න්ය අතනටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුහනි, විදුලිබල තා පුනර්නනනීය බල ේතිස 

අහාතයතුහා ශටු ශටන් හා එහ ප්ර න්යට පිළිතුර දීහ සඳතා 

සතිසයක කාලයේ ඉල්ලා සිටිනටා. 
 

ප්රශ්නනය ෙුර දිනකදී ඉදිරිපත් ිරීමෙ  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සථ්ාටර නිශයෝග 20.(2); යටශත් ප්ර න්ය 

ඉදිරිපත් කිරීහ, ගරු දිශන්ෂ් ුවණටර්ධන හතතා.  

හා නැටත ටරේ ශේලාට ශකශරහි ගරු හන්ත්රීතුහන්ලාශේ 
අටධානය ශයොමු කරනටා. 

 

නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

නපොලිසන වි නශ්ේ  කාර්ය බලකානේ හි පු අහ නදන 

නිලධාාරි නෂණ.එේ.එම්. සරත්චන්ද්ර ෙහතා අත් 
අඩසගුව  ගැනීෙ 

தபாலிஸ் விசசட அதிரடிப்பகடயின் முன்னாள் 

கட்டகள அதிகாாி சக.எல்.எம். சரத்சந்திரவின் ககது 
 ARREST OF FORMER POLICE SPECIAL TASK FORCE 

COMMANDANT K.L.M. SARATHCHANDRA  

 
ගුණ දිනන් න ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුහනි, නාතිසක ට ශයන් ටැෙගත් ටන ශහහ 
ප්ර න්ය සථ්ාටර නිශයෝග 20.(2); යටශත් ඉදිරිපත් කරන්න 

අටස්ථාට ලබා දීහ ශටු ශටන් ඔබතුහාට ස්තුතිසටන්ත ටනටා.  

ශහහ ප්ර ්නය ශයොමු කරන්ශන් ගරු අගහැතිසතුහා ශටතයි. 

(1)  201,.11.20 දින ශපොලිස ්වි ශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ - Police 
Special Task Force - හිටපු අණ ශෙන නිලධාරි - the 
former Commandant - ශේ.එල්.එම්. සරත්චන්ද්ර හතතා 
අත් අංගුවටට ශගන remand කිරීශම් ්රියාට සම්බන්ධට 
ගරු අගහැතිසතුහා ෙන්ශන්ෙ? 

(2) ශපොලිස ්විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ  හිටපු අණ ශෙන නිලධාරි 
ශේ.එල්.එම්. සරත්චන්ද්ර හතතා ශම් රශටත්, නනතාටශේත්, 
අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේත් ආරේෂාට ශටු ශටන් විශිෂට් 
ශසේටාටේ  ඉටු කළ ම ටාශේහ නන ජීවිතය ශටු ශටන් තා 
රානය ශේශපොළ විනා යන්ශගන් ටළේටා ගැනීහ 
ශටු ශටන් ්රියාකළ ශපොලිස ් විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ 
හිටපු ප්රධානියා බට ඔබතුහා පිළිගන්ශන්ෙ? 

(3) ශහහ නිලධාරි හතතා අත් අංගුවටට ශගන ඇත්ශත් රනශේ 
ටාතනයේ අටභාවිතශකොට රුපියල් එේලේෂ තතලිස ්
තයෙතසක  අලාභයේ රනයට සිදුකළා යැයි ශචෝෙනා 
කරමිනි . කිසිදු ශත්රුහේ නැතිස පියටරේ ගනිමින්  ඔහු අත් 
අංගුවටට ශගන රිහාන්ඩ් කර ඇත. මුළු STF එකටහ 
අපතාසයේ වූ ශම් ්රියාට ඉටත් කර ම නිලධාරි හතතා 
නිෙතස ් කිරීහට රනය ටතා කටයුතු කරනටාෙ? ම පිළිබඳ 
පැතැදිලි පිළිතුරේ ගරු අග්රාහාතයතුහා ප්රකා  කරන්ශන්ෙ? 

 
ගුණ සාගල රත්නායක ෙහතා ිනීතිය හා සාෙය සහ 

දෂණෂිහ සසවර්ධාන අොතයුරො  
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුහනි, ශහහිදී ශේ පාලන තීන්දුටේ 

ශනොශටයි, අරශගන තිසශබන්ශන්. නීතිසය ්රියාත්හක වීහ සිදුශටලා 
තිසශබනටා. ම තුළ සිදුවූ සිදුවීහේ. The law has taken its course.  

There was no political interference at all in this matter. 
ශේ.එල්.එම්. සරත්චන්ද්ර හතතා 2008.00.2, දින සිට 2011.00.19 
දින ෙේටා කාලය තුළ විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ අණ ශෙන 

නිලධාරි ට ශයන් රානකාරි කටයුතු කර ඇත. ශේ.එල්.එම්. 
සරත්චන්ද්ර හතතා ශපොලිස් විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ අණ ශෙන 
නිලධාරි ට ශයන් කටයුතු කර 2011.00.19 ටන දින ශසේටශයන් 

විශ්රාහ ලබා ඇතිස අතර, එශසේ විශ්රාහ ලැබීශහන් පුබටෙ විශ ේෂ 
කාර්ය බලකායට අයත් අගක GB-5548 ෙරන ජීේ රථය පාවිච්චි 
කර ඇත.  

එශසේ එහ ජීේ රථය පාවිච්චි කිරීහ සම්බන්ධශයන් ශපොලිස ්
විශ ේෂ විහර් න මකකය විසින් විහර් නයේ පටත්ටා ඇත. එහ 
විහර් නශේදී ශපොලිස ් විශ ේෂ කාර්ය බලකායට අයත්, ෙැනට 
ශසේටශේ ශයදී සිටින සත විශ්රාමික නිලධාරින් 10ශෙශනකුශේ 

ප්රකා  සටතන් කර ඇත. නිශයෝනය ශපොලිසප්තිස සරත්චන්ද්ර හතතා 
2011.00.19 දින විශ ේෂ කාර්ය බලකාශේ අණ ශෙන නිලධාරි 
ශලස කටයුතු කර විශ්රාහ ලැබීශහන් අනතුරුට, ම හතතා එටකට 

රානය ආරේෂක අහාතයටරයාශේ සම්බන්ධීකරණ 
ශල්කම්ටරශයකු ශලස පත්වීහේ ලබා ඇතිස බටටත්, එහ 
සම්බන්ධීකරණ ශල්කම්ධුරය 201 .01.08 දින ෙේටා ෙරා ඇතිස 

බටටත්, එහ කාලය තුළදී සරත්චන්ද්ර හතතා විශ ේෂ කාර්ය 
බලකායට අයත් අගක GB-5548 ෙරන ජීේ රථය සත ආරේෂක 
නිලධාරින්ෙ ලබාශගන ඇතිස බටටත් එහ පරීේෂණ කටයුතුටලදී 

කරුම් අනාටරණය වී ඇත. රානය ආරේෂක අහාතයාග ශයන් 
විහූ  විට පටසා ඇත්ශත්, එහ කාලය තුළ ශහහ ජීේ රථයටත්, 
ආරේෂක නිලධාරින්ටත් භාවිත කිරීහ සඳතා අටසරයේ ලබාශගන 
නැතිස බටයි. එනමුත්, උසාවිශේදී ම පිළිබඳට කරුම් ටාර්තා කර 

නැතැ. 

කරුම් ටාර්තා ශටලා තිසශබන්ශන් පුබ කාීමනටයි. 201 .01.08 
ටන දින පැටැතිස නනාධිපතිසටරණශයන් පුබට සරත්චන්ද්ර හතතා 

ෙැරූ සම්බන්ධීකරණ ශල්කම් ධුරය අහිමි වී ඇත. එශසේ තිසබියදීත් 
201 .08.21 ටන දින ෙේටා එහ ජීේ රථය විශ ේෂ කාර්ය බලකාය 
ශටත භාර ශනොදී ඔහුශේ ශපෞේගලික කටයුතු සඳතා පාවිච්චි  කර 

ඇත. ම අු ට විශ්රාහ ලැබීශහන් පුබ 2011.00.19 ටන දින සිට 

1541 1542 
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201 .08.21 ටන දින ෙේටා ටසර තතරකුත්, හාස පතක කාලයේ 

එහ ජීේ රථය  පාවිච්චි කර තිසශබනටා. සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි 
ධුරය ෙරපු නිසා ආරේෂක නිලධාරින් පාවිච්චි කිරීහට අටසරයේ 
ශනොතිසබුණත් ම සම්බන්ධශයන් ම අටස්ථාශේ කරුම් ටාර්තා 
ශටලා නැතැ. කරුම් ටාර්තා ශටලා තිසශබන්ශන් ඉන් පුබ කාල 

ීමහාට තුළයි. උසාවිශේදී කරුම් ටාර්තා කරේදී රුපියල් 
1,0,000ක මුෙල ගණනය කරලා තිසශබන්ශන් විශ ේෂ කාර්ය 
බලකාශයන් සැපයූ ඉන්ධන සඳතායි. සැපයූ නිලධාරින් සඳතාටත්, 

ම රථය සඳතාටත් ගණනය කිරීහේ සිදුකර නැතැ. 201,.11.20 
ටන දින විශ්රාමික නිශයෝනය ශපොලිස්පතිස ශේ.එල්.එම්. සරත්චන්ද්ර 
හතතා ශපොලිස් මූලසථ්ානශේ විශ ේෂ විහර් න මකකයට කැඳටා ම 

පිළිබඳට විහර් නය කිරීශහන් පුබ රනයට මූලයහය ට ශයන් 
අලාභයේ සිදු කිරීහ සම්බන්ධශයන් ටරෙ කියා දී අත් අංගුවටට 
ශගන, ශකොළඹ ප්රධාන හශතස්්ාත් උසාවිශේ බී/,2,1  යටශත් 

ගරු අධිකරණය ශටත ඉදිරිපත් කිරීහට කටයුතු කර ඇත. එහිදී 
සැකකරු අධිකරණය විසින් 201,.12.0, ටන දින ෙේටා රේිකත 
බන්ධනාගාරගත කිරීහට නිශයෝග කර ඇත. 

විත්තිස පාර් ට්ය විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙ 

ශහෝසහකට අු ට 201,.11.2  දින නැටත නඩුට කැඳටා විත්තිසශේ 
නීතිසඥටරුන් විසින් ශේ.එල්.එම්. සරත්චන්ද්ර හතතාට ඇප ලබා 
ශෙන ශලස අධිකරණශයන් ඉල්ීමහේ කර ඇත. එතුහා කරපු 

ශසේටය සැලකිල්ලට ශගන ම පිළිබඳට ෙැේවිය තැකි සතායේ ලබා 
ශෙන ශහන් විහර් න මකකශයන් රනය ඉල්ීමහේ කළා. ම අු ට 
ඇප ලබා දීහ සම්බන්ධශයන් පැමිණිල්ල ශටු ශටන් ඉදිරිපත් වූ 

විශ ේෂ විහර් න මකකශේ නිලධාරින් විසින් විශරෝධතාටේ 
ඉදිරිපත් ශනොකිරීහ ශතේතුශටන් හශතස්්ාත් විසින් සැකකරුට ඇප 
ලබා දීහ සඳතා අට ය ශල්ඛ්න 201,.11.28 දින නැටත 

අධිකරණය ශටත ඉදිරිපත් කිරීහට නිශයෝගයේ ලබා දී ඇතිස අතර, 
එදිනට අධිකරණශේ අාචහතය පරිදි සැකකරුට ඇප ලබා ගැනීහට 
තැකියාට ඇත. 

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශතොඳයි, ශබොශතොහ ස්තුතිසයි.  

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ගැන විටාෙ කරන්න ශෙන්න අහාරුයි. අට ය නම් පැතැදිලි 
කිරීහේ කරන්න. 

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුහනි, අධිකරණශේ නඩුටේ පටතිසනටා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උසාවිශේ නඩුටේ පටතිසන නිසා අගතිසයේ කරන්ශන්. 

 
ගුණ බන්දුල ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නැතැ. ගරු ඇහතිසතුහා ශපොඩ්ංේ ඉන්න.  

අතිසගරු නනාධිපතිසතුහා විසින් ශපොලිස් මූලය අපරාධ විහර් න 
ශකොට්ඨාසය පිළිබඳට මීට ඉස්ශසල්ලා මුළු රටටහ ප්රකා යේ 

කළා, විවිධ ශතේතූන් හත පළිගැනීශම් ්රියාටලිය සඳතා ශපොලිස ්
මූලය අපරාධ විහර් න ශකොට්ඨාසය ශයොො ගන්නා බටට. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let the Hon. Minister take appropriate action. The 

Hon. Prime Minister is here. He will clarify it.  

 
ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා ිඅ්ාොතයුරො සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ණර්ිකක ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் சதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

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

ගරු කථානායකතුහනි, ශහය ශපොලිස් මූලය අපරාධ විහර් න 
අග ශයන් ශයොමු කරපු නඩුටේ ශනශටයි. ශම් ගැන පත්තශර් 
පළශටලා තිසශබනටා හහත් ෙැේකා. හහ ශතොයලා බැලුටා. මක 

සාහානයශයන් ශපොීමසිය කරපු විභාගයේ. ගරු ඇහතිසතුහා කරුම් 
කිේටා. යුේධ කරලා, සටන් කරලා රටට ශසේටයේ කරපු අය හිශර් 
ොන එක ශතොඳ නැතැ කියලා ඇහතිසතුහා කිේටා.  ප්රතිසපත්තිසයේ 

තැටියට හහත් මක පිළිගන්නටා. ඕක ශන් වුශණ්, සරත් 
ශ ොන්ශසේකාටත්. එතුහාට ශහොකේෙ කශළේ?  

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුහා බිහ දිශේ ඇෙශගන ණුයා.   
 
 

ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එතුහා ඇෙශගන ණුයා.   

ශහතැන අපි කවුරුටත් කිේශේ නැතැ, ශම් සිේධියට අොළට 

එශතහ කරන්න කියා. ශපොීමසියයි ්රියාත්හක ශටලා තිසශබන්ශන්. 
හහ හිතන්ශන් ටාතනයේ ගැනයි ශචෝෙනාට තිසශබන්ශන්. හහත් 
ශසොයා බැලුටා. ම ගැන ශසොයා බලා අසාධාරණයේ ශටලා 
තිසශබනටා නම් ම ගැන ්රියා කරන්න අපි බලමු.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අගහැතිසතුහාශේත්, නනාධිපතිසතුහා ශේත් අටධානය ම ගැන 

ශයොමු ශටලා තිසශබනටා. ෙැන් ම සම්බන්ධශයන් ඇප ලබා ශෙනටා 
ශන්.   
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

සටන්  කරපු අයට ශම් විධියට කරන්න එපාය කිේටත් සරත් 
ශ ොන්ශසේකා හිශර් ෙැම්හා. තටත් කිහිප ශෙශනේ හිශර් ෙැම්හා. 
අනිේ අය තමුොශටන් අයින් කරලා ෙැම්හා. ුවටන් තමුොශටන් 

අයින් කළා, නාවික තමුොශටන් අයින් කළා.  ම අය ගැන කථා 
කරන්න එො කවුරුටත් හිටිශේ නැතැ, ගරු කථානායකතුහනි.  අපි 
ම ගැනයි බලන්න ඕනෑ.  

හහත් කිේශේ ශම් සම්බන්ධශයන් අසාධාරණයේ ශටලා 
තිසශබනටාෙ කියා කරුණාකර  ශසොයා බලන්න කියායි. හට අෙ 
ශපොලිස්පතිසතුහා තම්බ ශටනටා. හට ශම් ගැන අතන්න පුළුටන්.  

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මක අටධානය ශයොමු විය යුතු ශෙයේ. අපි මක එතැනින් 

නටත්ටමු,  ගරු දිශන්ෂ් ුවණටර්ධන හන්ත්රීතුහා.  

 
ගුණ දිනන් න ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ුවණටර්ධන හන්ත්රීතුහා. 

 
ගුණ දිනන් න ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුහනි,  එතුහාශේ අෙතස් පිළිබඳට හහ 
විටාෙයේ කරන්න යන්ශන් නැතැ. නමුත් ඇහතිසතුහා පිළිගත්තා,  
ශහහි සැබෑ තත්ත්ටය ටාතනය කඩින් කං පාවිච්චි කළාය කියන 

එක.  

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මක පැතැදිලි කළා ශන්ෙ, ගරු හන්ත්රීතුහනි? 

 
ගුණ දිනන් න ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ශම් රටහ ආරේෂා කරපු නිලධාරිශයේ ගැනයි හහ කථා 
කරන්ශන්. හහ ශම් අටස්ථාශේදී කථාටේ කරන්න යන්ශන් නැතැ,  

ශම් පැතැදිලි කිරීහකුයි කරන්ශන්.  එතුහා හශේ ප්ර න්යට 
පිළිතුරේ දුන්නා.  ටාතනශේ එතාට ශහතාට ණුයා කියා ඉන්ධන 
ශටු ශටන් රුපියල් 1,0,000ේ  අට ය ශටලා  ශහශතහ ශගනියලා 

තිසශබනටාය කියලායි කියන්ශන්. ඇයි ගරු  ඇහතිසතුහනි, එශතහ 
ප්ර න්යේ තිසබුණා නම් ශම් නිලධාරි හතතාට එශටශල් කිේටා නම් 
"ුබහානයේ ඇතුළතදී ශම් මුෙල ශගටන්න"  කියා තරි ශන්.  

රිහාන්ඩ් කරලා එස්ටීඑ ් එකටහ අපතාසයේ කරන්න ඕනැ නැතැ 
ශන්. ඔබතුහන්ලා ශහශතහ තැසිශරන්ශන් ඇයි? හහ අතන ප්ර න්ය 
මකයි. ශම් හු ස්සයා උතුශර්, ෙකුශණ්, ටයඹ -තැහ තැනහ- 

ශකොපහණ හතනන ජීවිත, පාර්ලිශම්න්තුට ඇතුළු ශගොංනැඟිලි 

ආරේෂා කර තිසශබනටාෙ? ඉන්ධන ශටු ශටන් එේලේෂ 

තතළිස්ෙතසක මුෙලක අඩුටේ තිසශබනටා කියා ආණ්ඩුටකට ලේනා 
නැේෙ- 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇහතිසතුහා ම සඳතා අටධානය ශයොමු කර තිසශබනටා. 
ඊළඟට, ගරු අු ර දිසානායක හැතිසතුහා. 

 

ගුණ සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සාගල රත්නායක හැතිසතුහා. 

 
ගුණ සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු කථානායකතුහනි, ගරු දිශන්ෂ ් ුවණටර්ධන හන්ත්රීතුහාට 

ඇශතන්ශන්ත්, කඩින්-කං. මකයි තිසශබන ප්ර ්නය. හහ ශම් තැහ 
ශෙයේහ පැතැදිලිට කිේටා. දින ටකටාු  එේකහ හහ එතුහාට 
කිේටා. අෙ දිනශේදී උසාවිශේ ශහය විභාග ශටනටා.  

 

ගුණ දිනන් න ගුහවර්ධාන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This is what I told in Sinhala, "කඩින්-කං භාවිතාට". 
ඔබතුහාට එකඟ ශටන්න බැරි නම් හහ ශහොනටා කරන්නෙ?  

 
ගුණ සාගල රත්නායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 

මකයි හහ කිේශේත්,  ඔබතුහාට  කඩින්-කං ඇශතන්ශන් 

කියා. එතුහා ශහය 201 .08.21 - හහ ඔබතුහාට පැතැදිලිට කිේටා, 
ශම්ක ශේ පාලන තීන්දුටේ ශනොශටයි කියා.  The law has taken 
its course. The sad thing is, none of you spoke up when Field 

Marshal Fonseka was arrested.  All of you were very quiet.  
 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Anyway it will be taken up in courts today. ගරු අු ර 
දිසානායක හැතිසතුහනි, ෙැනටහ ශේලාට ශපර ටරු 10.00යි. හහ 

එය ඔබතුහාශේ අටධානයට ශයොමු කරනටා. 

 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හහ ශම් ප්ර න්ය ඉදිරිපත් කිරීහ නතර කරන්නෙ? 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැතැ, මක ඔබතුහාශේ අයිතිසයේ.  

1545 1546 
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II 

 
ශ්රී ලසකාව  ෙත් ද්රවය නගන ඒෙ  එනරහිව ගනු 

ලබන ක්රියාොර්ග 
இலங்ககக்கு சபாகதப் தபாருள் கடத்தல் தடுப்பு 

நடவடிக்கககள் 
STEPS TAKEN TO COMBAT TRAFFICKING OF DRUGS TO SRI 

LANKA 
 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථානායකතුහනි, ස්ථාටර නිශයෝග 20 (2); යටශත් ශහහ 

ප්ර න්ය ඉදිරිපත් කිරීහට අටසථ්ාට ලබා දීහ පිළිබඳට ඔබතුහාට 
ශබශතවින් ස්තුතිසටන්ත ශටනටා.  

ශ්රී ලගකාශේදී අත් අංගුවටට පත් ශෙටැනි වි ාලතහ හත් ද්රටය 
 ශතොගය ටන ශකොශේන් කිශලෝග්රෑම් 200ේ අත් අංගුවටට ගැනීහත් 
සහඟ හතනනතාට තුළ පැන නැඟී ඇතිස ගැටලුකාරී තත්ත්ටය 
පිළිබඳට ශහහ ගරු සභාශේ අටධානය ශයොමු කරටු  
කැහැත්ශතමි.  

පුබ ණුය 2, ටැනි දින ඔරුශගොංටත්ත ශර්ුව අගගණශේදී 

බ්රීමලශේ සිට ආනයනය කරන ලෙ ීමනි කන්ශට්නරයේ තුළ තිසබී 
රුපියල්  ශකෝටි 200ේ පහණ ටටිනා ශකොශේන් කිශලෝග්රෑම් 200ේ 
අත් අංගුවටට ශගන තිසශබනටා. 

ගරු කථානායකතුහනි, ආසන්න ට ශයන් ගත්ශතොත්, එය පිටි 
මිටි ,ක විතර ප්රහාණශේ ශකොශේන් ප්රහාණයේ. ටාර්තාටන 
අන්ෙහට ශහය අත් අංගුවටට ගන්නා ලෙ ශෙටැනි වි ාලතහ 
හත්ද්රටය ශතොගයයි. මීට ශපර 2010 ටසශර් ශනොටැම්බර් හාසශේදී 
පාකිස්ථානශේ සිට ශගන්ටන ලෙ ශතශරොයින් කිශලෝග්රෑම් 2 0ේ 
අත් අංගුවටට ගු  ලැබ තිසබුණා. එය ශ්රී ලගකාශේදී අල්ලා ගත් 
වි ාලතහ හත් ද්රටය ශතොගය බටෙ ටාර්තා වුණා. එහ හත් ද්රටය 
ශතොගය සඟටා තිසබූ කන්ශට්නරය සඳතා ටරාය බදු සතන ලබා 
ශෙන ශලස ඉල්ලා එටකට අග්රාහාතයටරයාශේ සම්බන්ධීකරණ 
ශල්කම්ටරයකු විසින් ටරාය සහාගහකට ශයොමු කරන ලෙ ලිපියේ 
ශතේතුශටන් එහ සිදුවීහ හතත් ආන්ශෙෝලනයට ලේ වුණා. එශසේහ, 
එය ශහබඳු නාටාරම් පිටුපස වූ ශේ පාලන සබඳතාටන් හත 
නනතාට තමුශේ අනාටරණය කිරීහට ෙ ශතේතු වුණා. එශසේහ 
ලගකාට, ආසියාශේ හත් ද්රටය ශේන්ද්රස්ථානයේ බටට පත්වී ඇතිස 
බටටෙ කරුම් අනාටරණය වුණා. ශහටැනි තත්ත්ටයේ තුළ නැටත 
ටරේ ආනයනය කරන ලෙ ශහතරම් වි ාල හත් ද්රටය ශතොගයේ 
අත් අංගුවටට පත්වීහ තුළ පැන නඟින ගැටලු කිහිපයේ 
තිසශබනටා. ඉන් එකේ නම්, ශහටැනි ශතොග ශකොපහණ ප්රහාණයේ 
අත් අංගුවටට පත් ශනොවී ශහරටට ළඟා වී ඇත්ෙ යන්නයි. 
ශහොකේෙ? ශගශනන සියලුහ හත් ද්රටය අහුශටනටා නම්, හත් ද්රටය 
ශගශනන්ශන් නැතැ. ශම් අහුශටන්ශන් ශගශනන මටායින් කුංා 

ප්රහාණයේ පහණයි. ගරු කථානායකතුහනි, ම නිසා ශම්ශකන් 
ශත්රුම් ගන්න පුළුටන්, ශකොපහණ හත් ද්රටය ප්රහාණයේ, 
ශකොපහණ හත්කුඩු ප්රහාණයේ ලගකාටට ගලාශගන එනටාෙ 
කියලා. හන්ෙ, ආනයනය කරු  ලබන සියලු හත් ද්රටය ශතොග අත් 
අංගුවටට පත් ටන්ශන් නම්, කිසිදු නාටාරම්කාරයකු මටා 
ආනයනයට උත්සාත ගු  ඇතැයි සිතිසය ශනොතැකි බැවිනි. අශනක, 
බලටත් ශේ පාලන සබඳතාටන් සහිත ටළල්ලක රැකටරණය 
ශනොහැතිසට ශහටැනි නාටාරම් හුෙකලාට පටතිසු  ඇතැයි සිතිසය 
ශනොතැකිය. ශහය කිසිශසේත්හ තනි ටයාපාරිකයකු ශතෝ තනි 
පුේගලයකුශේ ශතෝ පුේගල අධිකාරිත්ටයේ යටශත් පහණේ සිදු 
ශේවිය කියලා අපි වි ්ටාස කරන්ශන් නැතැ. අනිටාර්ශයන්හ 
ශේ පාලනශේත්, විවිධ ේශෂේ් කණ්ංායම්ටලත් හැදිතත්වීහ හත 
තහයි ශම් කුඩු නාටාරහ ලගකාට තුළ සිදු ශටමින් පටතිසන්ශන්. 

ශම් තත්ත්ටය තුළ පැන නඟින පතත ගැටලුටලට පිළිතුරු 

අොළ අහාතයටරයා විසින් සභාට තමුශේ තබු  ඇතැයි අශේේෂා 
කරනටා. 

1.   මීට කලින් ෙ වි ාල හත් ද්රටය ශතොගයේ අංගුව 
කන්ශට්නරයේ ශහරටට ආනයනය කර තුබවීශහන් පුබ 
කන්ශට්නර් පරීේෂාට සඳතා විශ ේෂ ්රියාහාර්ගයේ ගු  
ලැබ තිසබිණි ෙ? 

2. විශ ේෂ පරීේෂණ ක්රහශේෙයේ තිසබුශණ් නම්, ශහටැනි හත් 
ද්රටය ශතොග ආනයනය නැටත-නැටත සිදුටන්ශන් 
ශකශසේෙ?  

3. ශහහ හත් ද්රටය ආනයන නාටාරහ තා ශේ පාලන බලටතුන් 
අතර සබඳතාටේ තිසශේෙ?  

4. ඉදිරිශේදී ශහටැනි හත් ද්රටය ශතොග ආනයනය ශනොකරු  
ඇතිස බටට සතතිසක ටන්ශන්ෙ? ම සඳතා ගන්නා වූ ්රියා 
හාර්ග කටශර්ෙ?  

ගරු කථානායකතුහනි, බරපතළ ශටන්ශන්, ශම් පළමුටැනි 
අටස්ථාට ශනොටන නිසායි. අටස්ථා ගණනාටකදී කුඩු ශතොග පිටින් 
වි ාල ට ශයන් ශගොං බාන හධයස්ථානයේ බටට ලගකාට පත්වී 

තිසශබනටා. විශ ේෂශයන්හ, කුඩු අහුවුණාට, කුඩු ශගශනන 
ශකශනේ අහුශටන්ශන් නැතැ. මකයි ශහතැන තිසශබන බරපතළහ 
ප්ර න්ය. කුඩු අහුශටනටා, ශගශනන ශකනා අහුශටන්ශන් නැතැ. ම 

නිසා, ශහශතේ ශසොයා ගත් වි ාල කුඩු ශතොගයන්ට ටග කිට යුතු 
කිසිටකු අත් අංගුවටට ශගන අධිකරණය තමුටට පමුම්ටන්නට 
අසහත් ශටලා තිසශබනටා. ශහහ කුඩු ශතොගය පිළිබඳටත්, මීට ශපර 
ශගන එන ලෙ කුඩු ශතොගය පිළිබඳටත් කරන ලෙ 

පරීේෂණයන්ශේ ප්රතිසලල කටශර්ෙ කියා ගරු ඇහතිසතුහාශගන් 
ෙැනගන්නට කැහැතිසයි. 

 
ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇහතිසතුහා. 
 
ගුණ සාගල රත්නායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க ) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka ) 
ගරු කථානායකතුහනි, ගරු අු ර දිසානායක හන්ත්රීතුහා 

අසන ප්ර න්ය මුෙල් අහාතයතුහාටත් අොළ ටන ප්ර න්යේ. 
විශ ේෂශයන් එතුහා කියූ පරිදි, 2010.08.00ටැනි දිනශේ තහයි 
වි ාලතහ ශතශරොයින් ප්රහාණය ටන කිශලෝග්රෑම් 2,1ේ අහු වුශණ්. 

ටරාය තුළදී ම කන්ශට්නර් පරීේෂාශේ ටගකීහ තිසශබන්ශන් ශ්රී 
ලගකා ශර්ුවටටයි, ගරු කථානායකතුහනි. හා ෙන්නා තරහට ම 
සඳතා PNB  - Police Narcotic Bureau - එශේත්, නාවික 

තමුොශේත් සතාය ලැශබනටා. විශ ේෂශයන්, ශම් දිනටල ශ්රී ලගකා 
ශර්ුවශේ කටයුතුටලට උෙේ උපකාර කරන්නට විශ ේෂ කාර්ය 
බලකාශේ නිලධාරිු ත් ලබා දී තිසශබනටා.  

X-ray ටැනි  නවීන පන්නශේ උපකරණ ප්රසම්පාෙනය සඳතා 
කටයුතු ආරම්භ කර තිසශබනටා. අපි ඇශහරිකාට ටාශේ දියුම් 
රටටල් එේකත් ශම් ගැන නිතර කථා කරනටා. ශම්ටා අපට 
කරන්න පුළුටන් ශේටල්.  ඔවුන් කියන්ශන්ත්,  ශම් කටයුතු 

නටත්ටන්න පුළුටන් උපකරණ තිසශබනටා නම්, ටරායේ තරතා 
නැත්නම් ුවටන් ශතොටු ශපොළේ තරතා ශම් නාටාරහ කරන්න 
අහාරුයි, එතශකොට ශටරළ තීරුශටන් අනටසර ශනෞකාටලින්  

තහයි ශගශනන්න ශටන්ශන් කියලා. අපි ශකොයි තරම් තාේෂණය 
දියුම් කළත්, ශම් ගැටලුට අපට දිණුන් දිගටහ තිසශයයි. නාතයන්තර 
සබඳතා තටත්  ේතිසහත් කරශගන, නාතයන්තරය එේක එකට 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ටැං කරලා තහයි අපට ශම් කටයුතු නතර කරන්න පුළුටන් 
ශටන්ශන්. සාර්ේ කලාපශේ ඇහතිසටරුන් තමු  වුම් අටස්ථාශේදී 
අපි ශම් සම්බන්ධට සාකච්ඡා කළා. ශම් සම්බන්ධට අපි 

සගවිධානයකුත් පිහිටුටාශගන තිසශබනටා, STOMD කියලා.  මක 
අපි ලගකාශේ තහයි  ස්ථාපිත කරලා තිසශබන්ශන්. ශම් ගැන ටැඩි 
දුරටත් කථා කරන්න  අපි ශම් රටටල් අතශර්  සම්බන්ධීකරණ 

කටයුතු කරනටා.  

ගරු අු ර දිසානායක හන්ත්රීතුහාටත් හතක ඇතිස, මීට හාස 
තතර පතකට කලින් නාවික තමුොටත්, Police Narcotic Bureau 

එකත් එකතුට අනටසර ශනෞකාටක තිසබුම්  හත් ද්රටය වි ාල 
ප්රහාණයේ ශතොයා ගත්ත බට. ඔබතුහා අතපු ප්ර න්යට හහ 
පැතැදිලිහ පිළිතුරේ ලබා දීලා නැතැ. නමුත් ශම්ක තහයි තිසශබන 

තත්ත්ටය. මටාට තිසශබන ශේ පාලන සම්බන්ධතා ගැන අශේ 
විහර් නටල ශතොරතුරු නැතැ. හත් ද්රටය වි ාල ප්රහාණ 
ශගනැල්ලා, මටා ශටනත් තැන්ටලට යටන්න ලගකාට 
හධයසථ්ානයේ තැටියට පාේචිචි කරන එක නතර කරනටා විතරේ 

ශනොශටයි, ලගකාට තුළ හත් ද්රටය භාවිතය නැතිස කරන්නත් අශේ 
අටධානය ශයොමු කරනටා. ශම් තැහ කටයුත්තේහ ශල්සි පතුබ  
නැතැ. නමුත් අපි ම සඳතා පුළුටන් උත්සාත ගන්නටා. ම ටාශේහ 

ශම් කටයුතු කරන්න තිසශබන අශේ සගවිධාන  ේතිසහත් කරනටා. 
ශම් පිළිබඳට තට විශ ේෂ ප්ර ්න තිසශබනටා නම්, නිලධාරින් 
කැඳටලා ඔබතුහා ෙැු ටත් කිරීහ සඳතා කටයුතු කරන්න හට 

පුළුටන්. 
 

ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  

ප්රධාන කටයුතුටලට යන්න කලින් හහ කාරණයේ කියන්න 
කැහතිසයි. හන්ත්රීටරුන්ට ලැශබන දීහනා සියල්ලහ ටැඩි කරන්න 

යනටා  කියලා අෙ "Daily Mirror" පත්තරශේ පළශටලා 
තිසශබනටා හහ ෙැේකා. විශ ේෂශයන්හ අපි රුපියල් ලේෂයේ 
ශෙන්න කියලා ශයෝනනා කරලා තිසශබන්ශන්, හන්ත්රීතුහන්ලාශේ 
ඡන්ෙොයකයන් එේක කරන ටැං කටයුතුටලට වියෙම් කිරීහ 

සඳතායි. එශතහ නැතිසට ශගෙර කටයුතුටලට වියෙම් කරන්න 
ශනොශටයි. 

සාහානයශයන් හන්ත්රීටරශයේ කාර්යාලය පටත්ටා ශගන 

යන්න සත  ශටනත් ටැං කටයුතු සඳතා රුපියල් ලේෂ ශෙකේ 
තුනේ වියෙම් කරනටා. ග්රාමීය ප්රශේ  නිශයෝනනය කරන 
හන්ත්රීටරුන්ට එක එක ශේටලට මුෙල් ශෙන්න, විටාත හගගල 

උත්සටටලට ණුයාහ තෑණු ශෙන්න තිසශබනටා. අපට මටා නැතැ. ම 
නිසා ම ටැං කටයුතු කර ශගන යන්න තැහ හන්ත්රීටරයකුටහ එක 
ගණනේ -රුපියල් ලේෂයේ-  ශෙන්න කියලා ශයෝනනා කරලා 

තිසශබනටා. ශම්ක ම අයට ශටනහ ශෙන දීහනාටේ. ම අයශේ 
දීහනාත් ටැඩි කරලා තිසශබනටා.  

හශේ හතය නම් පඩිත් ටැඩි කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. නමුත් 

ෙැනට එශතහ ශයෝනනා කරලා නැතැ. තටහත් අශේ 
හන්ත්රීතුහන්ලාට ලැශබන පඩිය, ශම් "Daily Mirror" ප්ශේ 
කර්තෘතුහාටත්, අශනේ ප්ටල කර්තෘතුහන්ලාටත් ලැශබන 
පඩියටත් ටංා අඩුයි කියලා හහ කියනටා. හහ ම ශගොල්ලන්ට ශෙන 

පඩියත් ෙන්නටා. මශගොල්ශලෝත් දීහනා ටැඩි කරන්න කියලා 
ඉල්ලා තිසශබනටා. හහ හිතන විධියට ෙැනට අවුරුේෙකට විතර 
කලින් මශගොල්ශලොත් දීහනා ටැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලුටා. 

මශගොල්ලන් කියන විධියට ම දීහනා ටැඩි කරන එක තරි. 
හන්ත්රීටරුන්ශේ දීහනා ටැඩි කරන එක ටැරදියි.  මක ශන් 
කියන්ශන්. ඕනෑ නම් හහ ශම් ඔේශකොහ  විස්තර කියන්නම්. 

ශම් අය ඉස්සරශටලාහ කියන්න තිසබුශණ්, "හන්ත්රීතුහන්ලාශේ 

ශගෙර වියෙම් සඳතා ශනොශටයි, ඡන්ෙොයකයන් එේක ටැං කටයුතු 
කරන අටසථ්ාටල වියෙම් කරන්න තිසශබනටා. මටාට මුෙල් 
ශෙන්ශන් ශකොශතොහෙ?" කියන එකයි. එතුහන්ලාට ම වියෙම් 
කරන්ශන් නැතිසට ඉන්න බැතැ. එශතහ නම්, කාශගන් තරි ඉල්ලා 

ගන්න ඕනෑ. ම නිසා මකෙ ශතොඳ, ශම්කෙ ශතොඳ කියලා 
ඉසස්රශටලා හාධය තුළින් ප්රකා  කරන්න. ම ගණන ටැඩිෙ, අඩුෙ 
කියන එක ඊට පස්ශසේ කියන්න පුළුටන්. වුටහනා ශේ කියන්ශන් 

නැතිසට නිකම්හ,  "allowances to double" කියලා ෙැම්හාට ටැංේ 
නැතැ. මක කියන තැහ ශටලාශේහ පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි  
පිළිතුරේ ශෙන්නම්. හහ කියන්ශන් ශම් පැරණි ක්රහය ශගන යන්න 

එපා කියලායි. හන්ත්රීතුහන්ලාටත් මුෙල් ඕනෑ. වුටහනා ප්රහාණයට 
ටැඩිශයන් දීලා තිසශබනටා නම් මක කියන්න. ඔයශගොල්ලන්ටත් 
මුෙල් ඕනෑ. මටා බලාශගන අපි ටැං කටයුතු කරමු.  

 

ගුණ කථානායකුරො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, ප්රධාන කටයුතු. විසර්නන පනත් ශකටුම්පත 2017- 

කාරක සභා අටස්ථාට.  

  
විසර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2017 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2017 
APPROPRIATION BILL, 2017 

 

කාරක සභාන දී තවදුර ත් සලකා බලන ලදි.- 
[ප්රගතිය: නනොවැම්බර් 26] 

[ගුණ  කථානායකුරො මූලාසනාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் சமலும் ஆராயப்தபற்றது. -                          

[சதர்ச்சி : நவம்பர் 26] 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 26th November]   
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 

 

122 වන ශීර් ය.- පාර්ලිනම්න්ුර ප්රතිසසසනකරහ හා ජනොධාය 
අොතයවරයා 

 
01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - පුනරාටර්තන වියෙහ, 

රු.909,08,,000 
 

தகலப்பு 122.-  பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன 

ஊடக அகமச்சர் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01. -  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள்- 

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 909,384,000 

 

HEAD 122.-  MINISTER OF PARLIAMENTARY REFORMS AND 
MASS MEDIA  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 909,384,000 

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා නනහාධය  අහාතයාග ය - 

ශීර්ෂ අගක 122, 210, 211, සලකා බැීමහ පූර්ට භාග 10.00 සිට 
අපර භාග 12.00 ෙේටා. ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා 

1549 1550 

[ගරු සාගල රත්නායක හතතා] 
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අහාතයාග ය - ශීර්ෂ අගක 11,, 00,,007, ටරාය තා නාවික කටයුතු 

අහාතයාග ය - ශීර්ෂ අගක 17,.  සලකා බැීමහ අපර භාග 1.00 සිට 
අපර භාග ,.00 ෙේටා.  

ගරු අු ර දිසානායක හැතිසතුහා. 

 

[පූ.භා. 10.10] 
 

ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ''2017 විසර්නන පනත් ශකටුම්පශතහි 
කාරක සභා අටස්ථාශේ අෙ දින විටාෙයට ගැශනන අහාතයාග  තා 

මටා යටශත් ඇතිස අශනකුත් ශෙපාර්තශම්න්තු තා ආයතනටලට 
අොළ අගක 122, 210 සත 211 ෙරන ටැය ශීර්ෂටලින් 
සාම්ප්රොයාු කූලට එේ එේ ටැංසටතන්හි සියලුහ පුනරාටර්තන 

වියෙම් තා මූලධන වියෙම් රුපියල් 10කින් කපා තැරිය යුතුය" යි හා 
ශයෝනනා කරමි. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා නනහාධය 
අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳ ටන අෙ විටාෙශේදී  ''නනහාධය'' 

කියන ශකොටස ඉතා ටැෙගත් කියලා අපි කල්පනා කරනටා. 
ටර්තහාන යුගශේ නන හතය තැසිරවීශම්දීත්, නනතාට අතර 
හතයේ ප්රබලට සථ්ාපිත කිරීශම්දීත් හාධයයට ුබවිශ ේී  කාර්ය 

භාරයේ සත ටගකීහේ තිසශබනටා. ශහොකෙ, එේතරා යුගයකට ටංා 
අෙ රූපටාහිනී නාලිකා ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. මටායින් ආටරණය 
ටන ප්රශේ  ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. එේතරා යුගයකට ටංා අෙ 

ශර්ඩිශයෝ නාළිකා ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. මටායින් ආටරණය  ටන 
ප්රශේ  ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. එේතරා යුගයකට ටංා අෙ පුටත් 
පත් ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. පුටත් පත් අශළවි ටන ප්රහාණයත් ටැඩි 

ශටලා තිසශබනටා. ම නිසා, නනතාටශේ හතය තැසිරවීශම්දී ශම් 
හාධය ආයතන විසින් ප්රබලතහ කාර්ය භාරයේ ඉටු කරන බට අපි 
කවුරුත් ෙන්නටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශහහ හාධය ආයතනටලින් සත 
හාධයශේදීන්ශගන් නිරශේේෂ ශුේධටන්තභාටයේ අපි කිසිශසේත්හ  
බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන් නැතැ. එශතහ බලාශපොශරොත්තු විය 
යුතුත් නැතැ. ශහොකෙ, රානය හාධය ආයතන පහණේ ශනොශටයි, 

ශපෞේගලික හාධය ආයතන  පටා තහන්ශේහ වූ ශේ පාලන 
වුටහනාටේ හත තැසිශරමින් තිසශබන නිසා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, යම් හාධය ආයතනයක ප්රටෘත්තිස ශෙස 

විහසා බැලුශටොත්, අපට ඉතා ශතොඳින් ශත්රුම් ගන්න පුළුටන්කහ 
තිසශබනටා, එහ හාධය ආයතන කටර ශේ පාලන අරමුණේ 
ශටු ශටන්ෙ ශහශතය ටන්ශන්, කටයුතු කරන්ශන් කියලා.  ම 

නිසා, අපි ශම් හාධය ශෙස බලන්ශන් නිරශේේෂ 
ශුේධටන්තභාටයකින් ශනොශටයි. ඔවුන්ට, ඔවුන්ටහ වූ, ඔවුන්හ 
අශේේෂා කරන්නා වූ ශේ පාලන අරමුණේ තිසශබන බට අපි 

පිළිගන්නටා. හෑත කාලශේ අලුතිසන් බිහි වූ පුටත් පත් ශෙස 
බැලුටත්, පැරණි පුටත් පත් ශෙස බැලුටත්, රූපටාහිනී නාළිකා ශෙස 
බැලුටත්,  යම් ශේ පාලන නයාය ප්යකට අු ට ඔවුන් 
ශහශතයටන බට අපට ශතොඳින්හ ශත්රුම් ගන්න පුළුටන්. මක එහි 

අයිතිසකරුටන්ශේ ශේ පාලන ෙෘෂ්ටිය ශටන්න පුළුටන්. එශතහ 
නැත්නම්, ම ප්රධාන නිලධාරින්ශේ ශේ පාලන ෙෘෂට්ිය ශටන්න 
පුළුටන්. එය කටරාකාරශේ වුණත්, ශම් හාධය ආයතනටල 

තිසශබන්ශන් නිරශේේෂ ශුේධටන්තභාටයේ ශනොශටයි. ඔවුන් 
ඔවුන්ටහ ආශේණික වූ, ඔවුන්ටහ අනනය වූ ශේ පාලන අරමුණේ 
සහිතට කටයුතු කරනටා. නමුත් අපි මක ප්ර ්නයේ කර ගන්ශන් 

නැතැ. තැබැයි, ම ගැන ශම් රශට් නනතාට ෙැන ගත යුතුයි.  

ශහහ හාධය ආයතන සැලකිය යුතු ප්රහාණයේ යම් ූෂිකත 

ටළල්ලක ශකොටස්කරුටන් බටට පත් වී තිසශබන බට අපි ෙන්නටා. 
හා උොතරණයේ තැටියට ඇටන්ට්ගාඩ් ප්ර ්නය ගැන කියන්නම්. 
අපි පාර්ලිශම්න්තුශේදී ම ප්ර න්ය ඉදිරිපත් කළ අටසථ්ාශේ දී පුටත් 
පත් එකේ ශෙකේ තැරුම් ශකොට, අ ශනේ කිසිදු පුටත් පතේ ම 

ගැන ටාර්තා කශළේ නැතැ.  

ම ශටු ටට සෑහ හාධය ආයතනයේහ ශපළුණශණ් ඇටන්ට් 
ගාර්ඩ් සහාගහ විසින් ලබා ශෙන ලෙ පුටත් පත් ෙැන්වීම් ප්රකා යට 

පත් කරන්නයි. ම ටකටාු ශේ පුටත් පත් ටික තාරා අවුස්සා 
බැලුශටොත්, සතිසපතා පිටු ශෙශේ ෙැන්වීම් පළ කරන ලෙ හාධය 
ආයතන තිසශබන බට ශපශනනටා. ම නිසා ූෂිකතයන් ආරේෂා 

කිරීශම් සත ූෂෂණටල ශයදීශම් ටළල්ශල් ශකොටස්කරුටන් බටටත් 
ශම් හාධය ආයතන පත්වී තිසශබනටා. 

හෑත කාලශේ ආරම්භ කරන ලෙ සහතර හාධය ආයතනටල 

මුලය ප්රභට  තිසශබන්ශන් ශකොශතෙ කියලා බැලුශටොත්, අපට ඉතා 
ශතොඳින් ෙැක ගන්න පුළුටන්, හතනනයාශේ ධනය අයථා ශලස 
උපයා ගන්නා ලෙ මූලය ප්රභට  විසින්  ම හාධය ආයතන පටන් 
ශගන තිසශබන බට. ම නිසා ම පිළිබඳටත් අපට අෙතසේ තිසශබනටා. 

ඔවුන්ට ශේ පාලන අරමුණේ තිසශබන එක පිළිබඳටත් අපට 
අෙතසේ තිසශබනටා. ඔවුන්ශේ මූලය ප්රභට පිළිබඳටත් අපට 
අෙතසේ තිසශබනටා. ම ආයතන පහණේ ශනොශටයි, ම ආයතනටල 

ටැං කරන අය පටා යම් මූලය වුටහනා අු ට කටයුතු කරන බට 
අපි ෙන්නටා. උොතරණයේ තැටියට කිේශටොත්, ටරාය අධිකාරිශේ 
ටැටුේ ලබමින් හාධය ආයතනයක ටැං කරන අය හිටියා. ම අය 

පුබ ණුය අවුරුේශේ නනටාරි හාසශේ 7ටැනි ොයින් පසශ්සේ ටරාය 
අධිකාරිශේ ටැංට ඇවිල්ලා නැතැ. ම පුේගලයන් ටරාය 
අධිකාරිශයන් පඩි ලබනටා, ශපෞේගලික හාධය ආයතනයක ටැං 

කරනටා. නිටාස අහාතයාග ශයන් පඩි ලබමින්, එහි ටාතන 
ලබමින් හාධය ආයතනටල ටැං කරපු අය හිටියා.  

ම විතරේ ශනොශටයි. රානය ආයතනටල පහණේ ශනොශටයි, 

යම් ශේ පාලන පේෂටලත් එටැනි අය ඉන්නටා.  සිරිශකොත පඩි 
ලැයිස්තුශේ හාධයශේදීන් හිටපු බට හා ඉතා ටගකීශහන් කියනටා. 
මක ඇත්ත කථාටේ. ම නිසා අපි ශම් හාධයශේදින්ශේ 
ශුේධටන්තභාටයේ බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්ත් නැතැ. ගරු 

සභාපතිසතුහනි, මුළු සහානයේ කුම් ශටලා තිසශබන තැනක, හාධය 
ආයතන විතරේ ප්රභාටත්භාටශයන් යුතුට බැබශළේවි කියන 
අෙතසේ අපට නැතැ.  මුෙල්, ලාභය,  ශපෞේගලික අශේේෂා, 

අධිපරිශභෝනනය තඹාශගන යන, විකෘතිස කරන ලෙ මිනිස ්
සහානයකින් පිවිතුරු හාධයශේදීන් අපි බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්ත් 
නැතැ. ම නිසා නනහාධය අහාතයාග ය පිළිබඳ හාධය ආයතනය 

පිළිබඳ ශම් විටාෙයට අපි එළැශඹන්ශන්, ම පිළිබඳ කටුක 
යථාර්ථය, සතය යථාර්ථය  ඉතා ශතොඳින් ශත්රුම් ගනිමින්.  

ම ටාශේහ, ශම් සියල්ල හධයශේ හාධය ආයතන අශේ රටට 

ුබවිශ ේී  කාර්යභාරයේ ඉටු කරමින් තිසශබනටා. ම නිසා තැහ 
ොහත්, ඕනෑහ ආණ්ඩුටක හර්ෙනශේ පළමු පියටර එල්ල ශටන්ශන් 
හාධය ආයතනටලට. හාධය ආයතනටලට එල්ල ශටන ම පියටර 
තහයි පුබට කලා නිර්හාණ ේශෂේ්යට, තටත් විශටක ශේ පාලන 

ේශෂේ්යට අටතීර්ණ ශටන්ශන්.  

ම නිසා ශම් හාධය ේශෂේ්යට එල්ල ශටච්ච හතා බරපතළ 
තර්නනයන් අපි ඉතිසතාසශේ ෙැකලා තිසශබනටා. ශම්ටා ඉතිසතාසශේ 

ටැලි තලාශටන් ටැීම යාහට ඉං ශනොදී ම අපරාධකරුටන් එළිෙරවු 
ශකොට ෙඬුටම් ලබා දීහ ම නනතාටශේ අශේේෂාට බටට පත් වී 
තිසශබනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, පුබ ණුය කළු ෙ කශේ අශේ රශට් 
හාධයශේදීන් ගණනාටේ ාාතනයට ලේ වුම් බට අපි ෙන්නටා. 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ලසන්ත වික්රහතුගග, එේනැලිශගොං, ම ටාශේහ "උෙයන්" පුටත් 
පශත් හාධයශේදීන් ආදී විවිධාකාර හාධය ආයතනටල ටැං කළ -
හාධය ආයතන 2,කට ආසන්න ප්රහාණයක ටැං කළ-  

හාධයශේදීන් ාාතනයට ලේ ශටලා තිසශබනටා. හාධයශේදීන්ශේ 
ාාත නශේ ශකළිබිහේ බටට ශම් ශ්රී ලගකා රානය පත් වී තිසශබනටා. 
තැබැයි, අෙත් ශහොකේෙ සිදු වී තිසශබන්ශන්? ම කිසිදු ාාතනයේ 

පිළිබඳට පරීේෂණ අටසන් ශකොට, නිටැරැදි ශලස තඳුනාශගන, 
ෙඬුටම් ලබා දීහට තමුන්නාන්ශසේලාශේ පාලනය අසහත් ශටලා 
තිසශබනටා. හාධයශේදීන් ාාතනය කළා පහණේ ශනොශටයි, 

හාධයශේදීන්ට පතර දීහත් ුබලභ ෙුබනේ බටට පරිටර්තනය ශටලා 
තිසබුණා.  

සතිසයේ, ශෙකේ යන්නට හත්ශතන් තටත් එේ සිදුවීහේ හතු 

ශටන තරහට තඹාශගන ශගොස් හාධයශේදීන්ට පතර දීශම් යුගයේ 

නිර්හාණය ශටලා තිසබුණා. ශපෝේෙල නයන්ත, කීත් ශනොයාර්, 

උපාලි ශතන්නශකෝන් ආදී ශනයෂඨ් හාධයශේදීන් වි ාල 

ගණනාටේ අශේ රශට් ශම් කළු ෙ කශේ තර්නනයට ලේ වී 

තිසබුණා  පතර කෑහට ලේ වී තිසබුණා. හත ෙටාශල් නාතිසක 

රූපටාහිනී නාලිකාටට පැනපු ඇහතිසටරු එහි හාධයශේදීන්ට කරන 

ලෙ තර්නනය නිසා ම හාධයශේදීන්ශගන් ඇතිස ශටච්ච ප්රතිසප්රතාර 

හධයශේ ඔවුන්ශේ නම් ශතොය ශතොයා, තඹාශගන ශගොස් ෙැලි 

පිහිශයන් කපන, ේශල්ඩ්ටලින් කපන, ශගටල්ටලට ගල් ගතන 

යුගයේ නිර්හාණය ශටලා තිසබුණා. ම නිසා තමුන්නාන්ශසේලාට ටග 

කීහේ තිසශබනටා, ම යුගශේ ශම් හාධයශේදීන්ට පතර ශෙන ලෙ 

සැබෑ ටග උත්තරකරුටන් ශසොයන්න.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, එපහණේ ශනොශටයි.  හාධය 

ආයතනටලටත් පතර දුන්නා. "සිරස" ආයතනයට ශබෝම්බ ගැහුටා. 

අෙත් කවුෙ මක කශළේ  කියලා ශතොයා ගන්න නැතැ. "සියත" 

ආයතනය ණුනි තිසේබා. අෙත් ණුනි තිසේශේ කවුෙ කියලා ශතොයා 

ගන්න නැතැ. රත්හලාශන් අධිආරේිකත කලාපශේ පිහිටුටා තිසබුම්  

"සන්ශඩ් ීමංර්" හාධය ආයතනශේ කාර්යාලයටත්, මුද්රණාලයටත් 

පතර දුන්නා. අෙටත් කිසිශටේ ශතොයා ගන්න පුළුටන්කහේ 

ලැබිලා නැතැ. පුබ ණුය කළු ෙ කය ගත්ශතොත් හාධයශේදීන් 

ප්රබලහ තර්නනයකට සත හර්ෙනයකට ලේ වුම් යුගයේ.  ශම් 

හාධයශේදීන් පිළිබඳටත්, ශම් හාධය ආයතන පිළිබඳටත්, පතර 

කෑහට ලේ වූ හාධයශේදීන්ටත් සාධාරණය ඉටු කිරීහ 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ අහාතයාග ශේ ටග කීහේ. එය පරීේෂණ 

තැටියට ගත්ශතොත්, අපරාධ පරීේෂණ ශෙපාර්තශම්න්තුටට 

පැටශරන්න පුළුටන්. එහි නඩු විභාග ගත්ශතොත්, අධිකරණ 

අහාතයාග යට පැටශරන්න පුළුටන්. තැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලා 

තහයි එහ ආයතනටල, එහ හාධයශේදීන්ශේ පාලකයන්  

ශහශතයටන්නන්  අයිතිසකරුටන්.  

තමුන්නාන්ශසේලාශේ නනහාධය අහාතයාග යට තහයි ම 

දුේගැනවිලි ඉදිරිපත් කරන්න තිසශබන්ශන්. ම නිසා 

තමුන්නාන්ශසේලාට ශම් කාරණය අපරාධ පරීේෂණ 

ශෙපාර්තශම්න්තුට හත ශතෝ අධිකරණය හත ශතෝ පහණේ පටටා 

නිෙතස ් වීහට අයිතිසයේ නැතැ. ශම් කළු ෙ  කශේ ඇතිස කරන ලෙ 

හාධය හර්ෙනයට එශරහිට තමුන්නාන්ශසේලාශේ ප්රබල ශහශතයුහේ 

අට ය වී තිසශබනටා.  නමුත් තටහත් එටැනි තත්ත්ටයේ නිර්හාණය 

ටන බටේ ශපන්ු ම් කරමින් නැතැ. ම ශටු ටට සිදුශටමින් 

තිසශබන්ශන් ශහොකේෙ? ගරු සභාපතිසතුහනි, ම ශටු ටට  හාධය 

ශටත යළි යළිත් අනිසි තර්නන ක්රහාු කූලට දියත් කරමින් තිසශබන 

බටේ ශපන්ු ම් කරමින් තිසශබනටා.  

හා ළඟ තිසශබනටා, 201, ජූලි හාසශේ 20ටන ො ගරු 

අග්රාහාතයතුහා විසින් හතු ටරදී කරන ලෙ කථාටක ශකොටසේ.  

"ම 'ශඩ්ලි මිරර්' කර්තෘ හහ ෙන්නටා"  - ම කර්තෘ ගැන එතුහා 
ශනොකියා කිේශේ එශතහයි. එතුහා කියා තිසශබනටා,  "ම 'ශඩ්ලි 

මිරර්' කර්තෘ හහ ෙන්නටා. එක කාශලක එයා හටත් අයින් ශටන්න 
කිේටා. ෙැන් එයත් අයින් ශටන්ශන් නැත්නම් අපට බලන්න ශටයි 
ශහොනටාෙ කරන්ශන් කියලා. අශේ ඇහතිසටරුන්ට යන්න කියනටා 
නම්, ඊට ඉස්ශසල්ලා මුන්ට ශතොඳ පාංහේ අපි උගන්ටමු කියලා 

හහ කියන්න කැහැතිසයි. ශසල්ලම් කරන්න එන්න එපා, ශම් 
ආණ්ඩුට එේක.  අපි අවුරුදු පතේ යනටා"  කියලා.  ශහොකේෙ ශම් 
කියන්ශන්? ශහය තර්නනයේ ශනොශටයිෙ?  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හාධය පිළිබඳට අපටත් විශේචන 
තිසශබනටා. ඔවුන්ශේ භාවිතයන් පිළිබඳට විශේචන අපට 
තිසශබනටා. තැබැයි ම විශේචන ඉදිරිපත් කිරීශම් ස්ටභාටයයි,  මකට 

එල්ල කරන ලෙ තර්නනයයි අප ශත්රුම් ගත යුතුට තිසශබනටා. ගරු 
සභාපතිසතුහනි, "ශඩ්ලි මිරර්" කර්තෘටරයා ඉටත් විය යුතුයි, ඉටත් 
ටන්ශන් නැත්නම් ඉටත් කරන ආකාරය අපි ෙන්නටා, මුන්ට 

පාංහේ උගන්ටනටා, අපි අවුරුදු පතේ ඉන්නටා කියලා 
අග්රාහාතයටරයා කියනටා නම්, "බලය අප සතුට තිසශබනටා, ම 
නිසා කරුණාකර අපට ඕනෑ විධියට තැසිශරන්න ඉශගන 

ගනිල්ලා" කියන පණිවුංය ශනොශටයිෙ ශම් ශෙන්ශන්? ශම්ක හාධය 
හර්ෙනශේ තටත් නට ආකෘතිසයේ ශනොශටයිෙ? පැතැර ශගන ණුශේ 
නැතිසටාට, ුබදු ටෑන් එේශේ නැතිසටාට, පතර දීම් සිදු වී නැතිසටාට 
ශම්ක අග්රාහාතයටරයා තැටියට එල්ල කරන ලෙ ප්රබලහ 

තර්නනයේ කියා අපි කල්පනා කරනටා. ශහය, කටර ආකාරශයන් 
කුහන දිසාටටෙ? අගහැතිසටරයා ශහශසේ ප්රකා  කරන ශකොට, 
ඔහුශේ ශගෝල බාලයන් කටර ආකාරශයන් තැසිශර්විෙ කියා අපි 

ෙන්ශන් නැතැ. ශහොකෙ, ආණ්ඩුශේ උඩින්හ සගඥාට දීලා 
තිසශබනටා, හාධය පිළිබඳ තහන්ශේ ප්රතිසපත්තිසය ගැන.  

ම විතරේ ශනොශටයි. නනාධිපතිසතුහා කිේශේ ශහොකේෙ? 

"හාධයයට ඕනෑ ආණ්ඩු ශපරළන්න, තිසශබන ආණ්ඩුට අප්රසාෙයට 
ලේ කරන්න, ශේ පාලනඥයන් අලුතිසන් තෙන්න, 
ශේ පාලනඥයන් බලශයන් පත කරන්න" කියලායි.  එතුහා කියා 

තිසශබනටා,  "මුල් පිටුට තහයි රට නැතිස කරන පිටු ට ශටලා 
තිසශයන්ශන්" කියලා.  ශම්ක ඇත්තෙ? අපි ෙන්නටා, පත්තරටල මුල් 
පිටුටල විවිධ ශේ ටාර්තා ටනටා කියා. තැබැයි, ම ටාර්තා ටන්ශන් 
රශට් සිදු ටන ශේයි. සහතර හාධය ආයතන, අපරාධ ටැඩිපුර එකතු 

කර තිසශබන්න පුළුටන්   සහතර හාධය ආයතන ආණ්ඩුශේ ුවණ 
ටර්ණනා ටැඩිශයන් එකතු කර තිසශබන්න පුළුටන්  තටත් හාධය 
ආයතනයේ, ආණ්ඩුටට එශරහිට විශේචන ටැඩිපුර එකතු කර 

තිසශබන්න පුළුටන්. තැබැයි ම මුල් පිටුට ආටරණය වී තිසශබන්ශන්,  
වි ාල ප්රහාණයේ රශට් සිදු ටන සතය ශතොරතුරු හතයි. අසතය 
ශතොරතුරුත් තිසශබනටා. මටා පිළිබඳට අපිත් ප්රතිසචාර ෙේටා 

තිසශබනටා. අසතය ශතොරතුරු ප්රතිසේශෂේප කරන ආකාරයේ 
තිසශබනටා. එයට එශරහිට ්රියා හාර්ග ගත යුතු ආකාරයේ 
තිසශබනටා.  

ම පිළිබඳට අපිත් ස්ථාටරයක ඉන්නටා. තැබැයි ශම් මුල් 
පිටුටල තිසශබන්ශන් සහානශේ සතය. අපරාධයේ සිදු ශටනටා නම් 
අපරාධය ටාර්තා ශනොකර ඉන්න කියලාෙ කියන්ශන්   ශසොරකම් 

සිදු ශටනටා නම් මටා ටාර්තා ශනොකර ඉන්න කියලාෙ කියන්ශන්? 
එහ  නිසා රට නැතිස කරන්ශන් පත්තරටල මුල් පිටු කියන එක 
සාධාරණ නැතැ.  

රට නැතිස කරන්ශන් පත්තරටල මුල් පිටු ශනොශටයි, රට නැතිස 

කරන්ශන් පාලකශයෝ. ඔවුන්ශේ ටගචාටන් ගැන ලියන්නට එපාෙ, 
ඔවුන්ශේ අපරාධ ගැන ලියන්නට එපාෙ, ඔවුන් කරුගගා නාටාරහට 
තවුල් ශටන විධිය ගැන ලියන්නට එපාෙ, ඔවුන් ප්රාශංෝ රථ නිෙතස ්
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[ගරු අු ර දිසානායක හතතා] 
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කිරීහ ගැන ලියන්නට එපාෙ, ඔවුන්ශේ ගල් අඟුරු ටගචා ගැන 

ලියන්නට එපාෙ, හතාහාර්ග අහාතයාග ශේ සිේධ ශටන ගු ශෙු  
ගැන ලියන්නට එපාෙ? අපි අතන්ශන් එපහණයි. මටා ලියන විට 
"රට නැතිස කරන්ශන් මුල් පිටු" කියලා කියන්ශන් ශටනත් 
අෙතසකින්.  

ම ටාශේහ කියනටා, "ආණ්ඩු ශපරළන ශේ පාලකයන්ට 

ගතන්න මිසේ ශම් රශට් හාධයටලට රට ගැන තැඟීහේ නැතැ" 

කියලා. මක ශටන්න පුළුටන්. තැබැයි රට ගැන තැඟීහ නැත්ශත් 

හාධය ආයතනටලට සත හාධයශේදින්ට විතරේෙ? ශම් රශට් 

පාලකයන්ට රට ගැන තැඟීහේ තිසශබනටාෙ? ඔවුන් රශට් ශේශපොළ 

ආරේෂා කරනටාෙ, රශට් සම්පත් ආරේෂා කරනටාෙ, හත 

නනයාශේ ධනය ආරේෂා කරනටාෙ, හත නනයාශේ ධනය නාසත්ිස 

ශනොකර පාවිච්චි කරනටාෙ? ශම් කිසිටේ කරන්ශන් නැතිසට 

හාධයටලට ඇඟිල්ල දිුව කරන්නට තමුන්නාන්ශසේලාට සාධාරණ 

අයිතිසයේ නැතැ, රට ගැන හිතන්ශන් නැතැ කියලා. එශතහ 

කියන්න පුළුටන්කහ තිසශබන්ශන් රට ගැන හිතන ආණ්ඩුටේ 

තිසශබනටා නම්. හත නනයාශේ ධනය නාස්තිස කරන ආණ්ඩුටේ 

නම්, හත නනයාශේ ධනය අටභාවිතශේ ශයොෙන ආණ්ඩුටේ නම්, - 

[බාධා කිරීහේ]  පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ අහාතයාග ය ගැන 

කථා කරේදී හහ මක කියන්නම්.  ඔබතුහාශේ අහාතයාග යට 

කැබිනට් පත්රිකාටේ ආටා ශන්, ලේෂ 7කට ටාතන ගන්න කියලා. 

මක සහාන සාකච්ඡාටකට බඳුන් විය යුතුයි. හාසයකට ලේෂ 7ක 

කුලියකට හන්ත්රීටරයකුට ටාතනයේ අරශගන ශෙනටා කියන එක 

ගැන අප විසින් තඬ නඟනටා, හාධය මක ටාර්තා කරනටා. මක 

සහාන හතයේ බටට පත් ශටනටා. ම විධියට සහාන හතයේ බටට 

පත් වුශණ් නැත්නම් තමුන්නාන්ශසේලා මක කරනටා. මක කරන්න 

තහයි කැබිනට් හණ්ංලශේ අු හැතිසය ගත්ශත්. 

 ශම්ක මුෙල් අහාතයටරයාශේ ශයෝනනාටේ පහණේ 

ශනොශටයි. මුෙල් අහාතයටරයා විසින් කැබිනට් හණ්ංලයට 

ඉදිරිපත් කරනටා, කැබිනට් හණ්ංලය විසින් අු හත කරනටා. 

කැබිනට් හණ්ංලය විසින් දුන් අු හැතිසය ශන් ශම් තිසශබන්ශන්. එහ 

නිසා එය ටසා තැබීහ කිසිශසේත්හ සාධාරණ නැතැ, එය  එළිෙරවු 

කළ යුතුට තිසශබනටා. ටාතනයේ කුලියට ගන්න හාසයකට ලේෂ 

7ේ ටැය වීහ නතර ශටන්ශන් ම විධියට. එටැනි අටස්ථාටල අපට 

කියන්න පුළුටන්ෙ හාධය ශම්ටා එළිෙරවු කරනටා, රට ගැන 

හිතන්ශන් නැතැ කියලා. පාලකයා රට ගැන හිතන්නට ඕනෑ. 

පාලකයා රට ගැන හිතමින්, නනතාට ගැන හිතමින් තහයි 

අශනකාට ඇඟිල්ල දිුව කළ යුතු ටන්ශන්. පාලකයා රට ගැන 

හිතන්ශන් නැතිසට,  හතනන ධනය ගැන කල්පනා කරන්ශන් 

නැතිසට,  අශනේ පැත්තට ඇඟිල්ල දිුව කිරීහ එතරම් සාධාරණ 

නැතැ කියලා අපි කල්පනා කරනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ම ටාශේහ හහ ඔබතුහාශේ අටධානය ශයොමු 

කරන්නට කැහැතිසයි CSN නාලිකාට පිළිබඳට. CSN නාලිකාට 

අන්ත ූෂිකත ධනශයන් ශගොංනඟන ලෙ ආයතනයේ. ම පිළිබඳට 

අපට විටාෙයේ නැතැ. CSN නාලිකාට ඇතිස කිරීහ සඳතා නාගරික 

සගටර්ධන අධිකාරිශයන් ඉංහ ගු  ලැබූශේ හහින්ෙ රනපේෂ 

සගසක්ෘතිසක, සහාන, ආධාර, උපකාර සගගහයට. ශම් විධියට 

කියන්න පුළුටන් ඔේශකොහ ොලා තහයි ගත්ශත්. එහ ඉංහ 

රූපටාහිනී නාලිකාටකට පටරා තිසශබනටා. ශම් ඉංහ පැටරීහහ 

නීතිස විශරෝධීයි. එහ නිසා නාගරික සගටර්ධන අධිකාරිය පනත 

අු ට යළි එහ ඉංහ පටරා ගැනීශම් තැකියාට තිසශබනටා.  

ශහහ නාලිකාට දියත් කිරීශම්දී ම සඳතා නාතිසක රූපටාහිනිශේ 

අගශගෝපාගග වි ාල ප්රහාණයේ උපශයෝණු කරශගන තිසශබනටා. 

එයත් රානය ශේශපොළ අටභාවිතශේ ශයෙවීහේ. ම විතරේ 

ශනොශටයි, ශහහ රූපටාහිනී නාලිකාට ආරම්භ කිරීහ සඳතා යම් 

මුෙල් ප්රහාණයේ උපයා ගත්ශත් ශකොයි ආකාරයටෙ කියා 

අයිතිසකරුටන්ට ඔේපු කරන්න බැරිවී තිසශබනටා.  

 ඊළඟට, CSN  රූපටාහිනී නාලිකාට පටත්ටාශගන යාශම්දී 
විශ ේෂ රානය අු ග්රතය ලබාදී තිසශබනටා. එහ නිසා CSN  

කියන්ශන්, ූෂිකත නාලිකාටේ බට ඇත්තයි. එශතහ නම් ශහොකේෙ 
කළ යුතු ටන්ශන්? ම ූෂිකත නාලිකාශේ ූෂිකත ගු ශෙු  පිළිබඳට 
පරීේෂණ ශකොට, යළි අත්පත් කරගැනීහ ශතෝ ම මුෙල් ූෂෂණයට 

ලේ කරන ලෙ පුේගලයන්ට ෙඬුටම් ලබාදීහ සඳතා පරීේෂණ දියත් 
විය යුතුට තිසශබනටා. නමුත්, ම ප්ර න් එශසේ තිසබියදී, 
තමුන්නාන්ශසේලා එහ නාලිකාට තතනම් කරන්න ්රියාහාර්ග 

ගන්ශන් එහ ූෂිකත ගු -ශෙු  හත පෙනම් ශටලා ශනොශටයි. එයයි, 
ශහතැන තිසශබන ප්ර න්ය. එහ නාලිකාට ූෂිකතයි. ම පිළිබඳට අපට 
විටාෙයේ නැතැ.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, CSN නාලිකාටත් සහඟ Singha FM, Red 
FM, Tamil FM කියා තටත් radio නාලිකා තුනේ ශගොංනැඟුණා. 

ෙැන් මටාශේ නම් හාරු කර තිසශබන්ශන්. ශම් radio නාලිකා තුනත් 
ශම් විධියටහ තහයි ආරම්භ කශළේ. එහ නිසා මටාශේ ූෂිකතභාටය 
පිළිබඳට, හතනනයාශේ ධනය ශයොෙටලා එහ හාධය ආයතන 

තහන්ශේ පවුශල් වුටහනාට සඳතා ශහශතයවීහට කටයුතු කළ 
ආකාරය පිළිබඳට අපට විශේචනයේ තිසශබනටා. එහ විශේචන 
එශසේ තිසබියදී, තමුන්නාන්ශසේලා ම නාලිකාශේ බලප් අශතෝසි 
කරන්න අරශගන තිසශබන්ශන් කටර ්රියාහාර්ගෙ?  

විදුලි සන්ශේ  නියාහන  ශකොමිෂන් සභාශේ අධයේෂ 
නනරාල්, ුබනිල් එස්. සිරිශසේන හතත්හයා විසින් CSN නාලිකාට 
ශටත යටන ලෙ ලිපිය හා ළඟ ෙැන් තිසශබනටා. "විදුලි සන්ශේ  
නියාහන ශකොමිෂන් සභාටට පිටපතේ සහිතට ඔබ ශටත 

පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා නනහාධය අහාතයාග  ශල්කම් 
විසින් නිකුත් කළ අගක - අගකය තිසශබනටා.- දිනැතිස ලිපිය තා 
බැ ශඳේ." යු ශටන් සඳතන් කර, උේත ලිපිය හඟින් ඔබ ආයතනය 
ශටත නිකුත් කර තිසබූ ශභෞමික රූපටාහිනී විකා න බලප් 

අටලගුව කරනටාය කියා එහ ලිපිශයන් කියා තිසශබනටා. ම 
කියන්ශන් ශහොකේෙ?  

"විදුලි සන්ශේ  පනශත් 22ටන ටගන්තිසය ය ටශත් විදුලි 
සගඛ්යාත පාවිච්චි කිරීහ සඳතා බලප් නිකුත් කර ඇත්ශත් ඔබ 
ශටත තිසබූ...." 

ම කියන්ශන්, රූපටාහිනී නාලිකාටත් එේක තහයි ශම්ටාත් 
වුශණ්. තැබැයි, තතනහ පිළිබඳට ලිපිශේ සඳතන් ශටනටා.  

"ශ්රී ලගකාට තුළ ශභෞමික රූපටාහිනී විකා න හධයසථ්ානයේ 
පිහිටුවීහ සත පටත්ටාශගන යාහ සඳතා ඔබ ආයතනය ශටත 
2011.00.00 දින නිකුත් කරන ලෙ විකා න බලප්ශේ සඳතන් 
ටගන්තිස උල්ලගානය කරමින් ඔබ විසින් එහ නාලිකාට 

පටත්ටාශගන යන බට ඊට අොළට පැටතිස පරීේෂණටලින් තතවුරු 
වී ඇත. එබැවින් උේත බලප්ශේ 0. iii, 11 තා 1, ටන ටගන්තිස 
උල්ලගානය කර තිසබිහ ශතේතු ශකොටශගන 0. i  ටගන්තිසය ප්රකාරට 

ටතාහ ්රියාත්හක ටන පරිදි බලප්ය අටලගුව කරමි. නිහල් 
ශබෝපශේ, ශල්කම්, පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා නනහාධය 
අහාතයාග ය." එශතහයි ලිපිශේ සඳතන් ටන්ශන්. 

හහ කියන්ශන් ශම් කාරණයයි, ගරු සභාපතිසතුහනි. එහ 
නාලිකාශේ විකා න කටයුතුටල යම් දුබලතාටේ හතු ශටලා 

තිසශබනටා නම්, ම පිළිබඳ පරීේෂණයේ ශකොට, කරුම් ඉදිරිපත් 
කරන්න අටසථ්ාටේ ලබා දී-  

1555 1556 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාට තට විනාඩි ශෙකයි තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හට ශකොපහණ කාලයේ තිසබුණාෙ, ගරු සභාපතිසතුහනි?  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

විනාඩි 20යි. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විනාඩි 20ෙ තිසබුශණ්? 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

අෙ විනාඩි 10ේ ප්රහාෙ ශටලායි විටාෙය පටන් ගත්ශත්. තට 

විනාඩියකින් ඔබතුහාශේ කථාට අටසන් කරන්න. හා ම පිළිබඳට 
කනගාටු ටනටා. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, හශේ කථාට ශහොශතොතකින් අටසන් 
කරනටා. 

ගරු ඇහතිසතුහනි,  ඔබතුහාශේ අටධානය හා ඉතතිසන් සඳතන් 
කළ කරුණ ශකශරහි ශයොමු කරනටා.  

ඊළඟට, හා ඔබතුහාශේ අටධානය ශයොමු කරනටා, ''ශෙරණ'' 
නාලිකාශේ විකා නය වූ ප්රටෘත්තිසයේ පිළිබඳට. නාලිකා පිළිබඳට 

විවිධ ප්ර න් තිසශබන්න පුළුටන්. තැබැයි, ම ප්රටෘත්තිසශයන් කථාටේ 
විකෘතිස කළා යැයි කියලා සතිසයකින් කරුම් විහසා සිටීහේ 
කරනටා. ශම් තුළ තිසශබන්ශන් ශහොකේෙ? ශම් තුළින් අනියමින් 

හාධය ශටත එල්ල කරන ලෙ තර්නනශේ සට්භාටයේ 
තමුන්නාන්ශසේලා දියත් කරමින් තිසශබනටා. ම ටාශේහ තටත් 
ප්රටෘත්තිසයේ තිසශබනටා. "සියලු හාධයශේදීන් හධයහ පළාත් 

සභාශටන් පිට හග කරයි, ඉතළින් ලැබුණාහ සගඥාට. ඔන්න පළාත් 
සභාට. ශතේතුට, රුසියාු  සගචාරය ගැන ශතළි කරයි." කියලා 
හධයහ පළාත් සභාට ශහොකෙ  කරන්ශන්? හාධයශේදීන් එතැන 

ටාරණයට ලේ කරනටා. ම නිසා හාධය පිළිබඳ ක්රහාු කූලට - 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාශේ කථාට අටසන් කරන්න ටනටා. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විනාඩි ශෙකත් අටසන්ෙ? 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අන්තිසහ විනාඩියට ඇවිල්ලා තිසශබන්ශන්. ශපර ටරු 10.28ට 
තහයි හහ ඔබතුහාට එය කිේශේ. ෙැන් 10.00යි. 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, හාධයශේදීන් පිළිබඳට හට එක කරුණේ 

කියන්න තිසශබනටා. ගරු සභාපතිසතුහනි, කවුරු වුණත් පත්තරශේ 
නහ ෙහා ගන්න කැහැතිසයි, රූපටාහිනිශේ මුහුණ ශපන්ටා ගන්න 
කැහැතිසයි. ම සඳතා ශපොඩි කැහැත්තේ තිසශබනටා. මකට සහාන 

ටටිනාකහේ තැශෙනටා. ම නිසා ඔවුන් ශම්ටාට යන්න ශපලඹීහේ 
තිසශබනටා. තැබැයි, ඔවුන්ශේ ටැටුේ පිළිබඳට වි ාල ප්ර න්යේ හතු 
ශටලා තිසශබනටා. ම නිසා freelance ටැං කරන අය, සහතර 
රූපටාහිනී නාලිකාටල ටැං කරන අය ටැටුේ පිළිබඳට වි ාල 

ප්ර න්යකට මුහුණ දීලා තිසශබනටා. රුපියල් 2, 00 ටැටුේ ටැඩි 
කිරීහටත් ඔවුන්ට හිමි ශටලා නැතැ. ගරු ඇහතිසතුහනි, ම නිසා 
හාධයශේදීන්ශේ ටැටුේ පිළිබඳට හතු වී තිසශබන ගැටලුට පිළිබඳට 

ඔබතුහාශේ අටධානය හා ශයොමු කරනටා. ප්රාශේශීය හාධයශේදීන් 
ශගොංේ ප්රටෘත්තිස එටන්ශන් Internet එක තරතා email හඟින්.  
Internet ගාස්තු ඉතළ යෑහ නිසා ඔවුන්ට ෙැන් ප්ර න් හතු ශටලා 

තිසශබනටා. ශම් ප්රටෘත්තිස පළ වුශණොත් පහණයි ඔවුන්ට මුෙල් තම්බ 
ටන්ශන්. සහතර වි ට ශම් ප්රටෘත්තිස පළ ටන්ශන්ත් නැතැ. තැබැයි, 
ශම් සඳතා ඔවුන්ට වියෙහේ ෙරන්න සිේධ වී තිසශබනටා. ම නිසා 

වි ාල ගැටලු ගණනාටකට හාධයශේදීන් මුහුණ දීලා තිසශබනටා. 
ගරු ඇහතිසතුහනි, ම පිළිබඳට තමුන්නාන්ශසේශේ අටධානය ශයොමු 
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් හා නිතඬ ටනටා. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි, ගරු හන්ත්රීතුහනි. 

ගරු අග්රාහාතයතුහා. 

 
[පූ.භා. 10.01] 

 
ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා ිඅ්ාොතයුරො සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති හා ණර්ිකක ක යුුර අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அகமச்சரும் சதசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சரும்) 

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

හා පිළිබඳට සඳතන් කළ නිසා හාධයය නිෙතස පිළිබඳටත්, ශම් 
ආණ්ඩුට පිළිබඳටත් කථා කරන්නයි හහ අෙතස් කරන්ශන්.  
පළමුශටන්හ අෙ කිේට එකයි, Daily Mirror පුටත් පශත් කර්තෘ 
ගැන තැහ ොහ කියන එශකයි එක ටචනයේටත් ඉටත් කරන්ශන් 

නැතැ. හහ හාධයය හර්ෙනය කරලා නැතැ. හට ශහොකේෙ කරන්න 
කියන්ශන්? හහ මිනිස්ුබ ශගනියලා Daily Mirror  පුටත් පත් 
කාර්යාලය ටන Wijeya Press එක ණුනි තබන්නෙ?  ණුනි 

තැබුශටොත් ශහොකේෙ ශටන්ශන්? 

 
ගුණ අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හාහාශේ ශේපළ ශන්? 
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ගුණ රනිේ වික්රෙසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 හාහාශේ ශේපළ. ශහොනටාෙ කියන්ශන්? මිනිතා උසස්ා ශගන 
යන්නෙ? මක කරන්නත් බැතැ ශන්? මිනිතා උසස්ා ශගන යන්නත් 
බැතැ ශන්? හට කියන්න තිසශබන ශේ හහ කියන්නම්. මක ශටන 

ශෙයේ. හට තැහ ොහ සිරශසන් බණිනටා, කිීම හතරානා. පරණ 
යාළුශටේ. හහ එතැනට ණුහිල්ලා ගල් ගතන්ශන්ත් නැතැ. ම 
පුේගලයා උස්සා ශගන යන්ශන්ත් නැතැ. ඔහුශේ ආයතනයත්  

පුබණුය කාලශේ ණුනි තැබුටා. මක හහ පිළිගන්නටා. ම අය යම්  
ස්ථාටරයක ඉඳලා ණුනි තැබුටා. ශම්ටාට හට ඕනෑ නම් පිළිතුරු 
ශෙන්නම්, නැත්නම් ශනොදී ඉන්නම්.  

ඇත්ත ට ශයන්හ ශම් ප්ර න්ය ශහතැන හතු වුශණ් නැත්නම් 
හට ශලොකු ප්ර න්යේ. ශහොකෙ, එතශකොට ටස් ශෙොස් යන්ශන් 
නැතැ. අඩු ගණශන් ප්ර න්යේ ශහතැනට ආටාහ ටස් ශෙොස් යන්න 
ම ගැන කියන්න ඕනෑ. ශම් අය ගැන අපිත් කථා කරලා තිසශබනටා. 
හාධය නිෙතස ගැන හහ සටන් කරලා තිසශබනටා. හහ හිතනටා, 
හාධය නිෙතස ගැන කථා කරන්න ශම් හුඟේ අයට ටංා හට 
අයිතිසයේ තිසශබනටාය කියා. අපි ෙ ක ගණනාටේ තිසසශ්සේ කථා 
කරලා තිසශබනටා. අශේ හාධය ආයතන ශ්රී ලගකා නිෙතස ් පේෂ 
ආණ්ඩුශටු ත් අරශගන තිසශබනටා  එේසත් නාතිසක පේෂ 
ආණ්ඩුශටු ත් අරශගන තිසශබනටා. මශේ ශටනසේ නැතැ. මක 
අතතැරිශේ නැතැ. මටා කරශගන යන්න.  

ශහතැනදී විශ ේෂශයන්හ කර්තෘටරු ෙැන ගන්න ඕනෑ, 
තහන්ශේ සථ්ාටරය ශහොකේෙ කියලා. එො තැහොහ කශඩ් ණුයා. 
ඔය පත්තශරන් තහයි නාතිසටාෙය ටැඩිශයන්හ හතු කශළේ. හශගන් 
අතන්න එපා, ශහතැන හන්ත්රීටරු ගණනාටේ ඉන්නටා. අන්තිසහට 
ඉල්ලා අස් ශටන්න කියලා හටත් කිේටා. ශහොකෙ, හහ 
නාතිසටාදිශයේ ශනොටන නිසා. මක කිේට පුේගලයාට හහ 
කියන්ශන් මක මිනිුබන් ප්රතිසේශෂේප කළා ශන්  ඉතිසන් ඔබතුහා  
ඉල්ලා අස්ශටන්න කියලයි.  අපි හාධයය උසස්න්න යන්ශනත් 
නැතැ. හාධයයත් බලනටා නම් අපට තදින් පතර ගතන්න, අපටත් 
ම ටාශේ පතර ගතන්න පුළුටන්. ශහොකේෙ, ස්ටැන්ලි ශබෝල්ඩ්වින් 
කිේශේ, ඔහුට  ශේ පාලනශයන් ඉටත් ශටන්න කියනශකොට? 
ස්ටැන්ලි ශබෝල්ඩ්වින් එො පුටත් පත් කර්තෘශේදීන්ට කිේශේ 
ශහොකේෙ?  එතුහා කිේටා, “This is the privilege of harlots.” 
එතුහා එශතහ කිේශේ ශබටර්බෲේට සත ශරොතමියර්ටයි. ඔවුන් 
එො හිටපු ප්රධානහ පුටත් පත් අයිතිසකරුටන්. පුටත් පතේ 
ගැහුශටොත් අපිත් ගතන්න ඕනෑ. එො අශපන් අතනශකොට, අපිත් 
අතනටා, ෙැන් කිේටා නම් ශහොකේෙ, ශටන්ශන් කියලා. ම නිසා 
ටැරැේෙ පිළිගන්න. හට ශම් කරුම් ශෙන්ශන්  අපිත් එේක එකට 
සටන් කරපු පුටත් පත්ශේදීන්. ශටන කවුරුටත් ශනොශටයි. ම නිසා 
හට නිකම් කථා කරලා මිනිුබන් තරත කරගන්න අට ය නැතැ. හහ 
ශම් ටතාශේ ශම් කාරණය හතු කශළේ නැතැ. හහ ශම් ටතාශේ හතු 
කශළේ අශේ හන්ත්රීතුහන්ලා කිේට නිසයි. උසස්ාශගන යන්ශන් 
නැත්නම් ටචනශයන් කිේටාට කහේ නැතැ ශන්. ම ශගොල්ලු ත් 
ගතනටා නම් අපිත් ගතන්න ඕනෑ. නමුත් අන්තිසහට රට ෙැන 
ගන්නටා කවුෙ, තරි තැන ඉන්ශන් කියන එක.  

හහත්, අතිසගරු නනාධිපතිසතුහාත්, ''ශෙරණ'' නාලිකාශේ ප්ර න්ය 
ගැන අටධානය ශයොමු කරලා තිසශබනටා. අතිසගරු නනාධිපතිස 
වහත්රීපාල සිරිශසේන හැතිසතුහාට සත හට කවුරුටත් යටන්න 
ඕනෑකහේ  නැතැ. එතුහාත් හහ ටාශේහ කියන ශේ ප්රසිේධිශේ 
කියනටා. එතුහා ණුහින් ණුනි තිසයන්ශන් නැතැ  කාටටත් යන්න 
කියන්ශන්ත් නැතැ  ඔය විධියට ලියූ එේශකශනේටත් උස්සාශගන 
යන්න කියලා කිේශේ නැතැ  තමුොට ශයොෙටා ශගනියන්න 
කිේශේත් නැතැ  ශගනිහින් ශකොශතේ තරි තිසයලා හරන්න කිේශේත් 
නැතැ. ම නිසා කථා කරන එක කියන එක ශටනහ කාරණයේ. අපි 
ඔේශකෝහ යත පාලනයයි ඇතිස කශළේ. අපි කවුරුටත් එතැනින් 
ඉටත් ශටන්ශන් නැතැ. ම නිසා බය ශටන්න එපා.  

[மு.ப. 10.34] 
 

ගුණ කවීන්දිරන් නකෝඩීසනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் சகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
தகளரவ தவிசாளர் அவர்கசள, இன்று பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சின் 

நிதிதயாதுக்கீடு மீதான குழுநிகல விவாதத்தில்  சபசுவதற்கு 

அனுமதிகயத் தந்தகமக்காக முதலில் நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்சறன். இன்று இந்த நாட்டிசல 

ஊடகத்துகற என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு துகறயாக 

இருக்கின்றது. ஊடகவியலாளர்கள் பக்கச்சார்பற்ற முகறயில் 

சாியாகவும் நியாயமாகவும் இன, மத, சவறுபாடுகளுக்கு 

அப்பால் தகவல்ககள தவளிப்படுத்தினால், அது இந்த 

நாட்டில் சமாதானம் முன்னகர்ந்துதகாண்டு தசல்வதற்கான ஓர் 

அறிகுறியாக விளங்கும்.  

கடந்த காலங்களில் இந்த ஊடகத்துகறக்குப் பலதரப்பட்ட 

அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஊடகவியலாளர்கள் 

பலர் படுதகாகல தசய்யப்பட்டனர், சிகறயிசல 

அகடக்கப்பட்டனர், தாக்கப்பட்டனர். அத்சதாடு, ஊடக 

நிறுவனங்களும் பல உகடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த 

வககயிசல தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 37சபர் இதுவகரயில் 

படுதகாகல தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்; 87 சபர் 

தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; 20 சபர் ககது தசய்யப்பட்டிருக் 

கிறார்கள்; 5 ஊடக நிறுவனங்கள் தாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 

இந்த வககயிசல இந்த நாட்டில் எமது தமிழ் 

ஊடகவியலாளர்கள்தான் கூடுதலாகப் படுதகாகல 

தசய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். 3 சிங்களவர்கள், ஒரு முஸ்லிம் 

உட்பட தமாத்தமாக 41சபர் தகால்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

அதிசல முக்கியமாக நசடசன், சிவராம், தசல்வராஜா 

நிமலராஜன், லசந்த விக்ரமதுங்க சபான்சறாகரக் 

குறிப்பிடலாம்.   

இந்த ஊடக சுதந்திரமானது கடந்த அரசாங்க காலத்திசல 

மகறக்கப்பட்டிருந்தது; மறுக்கப்பட்டிருந்தது. தபரும்பாலான 

ஊடகங்கள் சிங்களவர்ககளயும் சர்வசதச சமூகத்கதயும் 

ஏமாற்றும் முகமாகசவ தசயற்பட்டன. அவ்வாறான ஊடக 

நிறுவனங்களுக்குப் பாிசில்களும் வைங்கப்பட்டிருந்தன. 

ஆனால், இந்த நல்லாட்சியிசல ஊடக சுதந்திரமானது சாியான 

முகறயில் பிரசயாகிக்கப்படுவதற்கான ஓர் அத்தாட்சி 

இருக்கின்றது. இங்கு யாரும் தங்களது கருத்துக்ககளச் 

சுதந்திரமாக தவளியிட முடியும்; தங்களது சதகவககள 

தவளியிட முடியும். அப்படிதயாரு சுதந்திரம் இந்த நாட்டிசல 

இப்தபாழுது இருக்கிறது. அசதசவகளயில், இந்த உயாிய 

சகபயின்மூலம் தகவல் அறியும் சட்டமூலமும்  

நிகறசவற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ஊடகவியலாளர்கள் தங்களது 

தசயற்பாடுககள இன, மத சவறுபாடுகளற்று பக்கச்சார்பற்ற 

விதத்திசல சமற்தகாள்கின்றசபாதுதான் ஊடக சுதந்திரம் 

என்பது சாியான முகறயில் சபணப்படும்; ஊடக தர்மமும் 

சாியான முகறயிசல ககக்தகாள்ளப்படும். அந்த வககயிசல 

இந்த நல்லாட்சி அரசு ஊடகவியலாளர்களுக்கு சகல விதமான 

வசதிககளயும் வைங்கியிருக்கின்றது.  

ஆயினும், எமது மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், 

அங்கு முக்கியமான ஒரு குகறபாடு காணப்படுகின்றது. SLBC 

- Sri Lanka Broadcasting Corporation என்ற நிறுவனத்தில் 

எமது மாவட்டத்கதச் சசர்ந்த தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 

எவரும் உள்ளடக்கப்படவில்கல. அது மிகவும் 

மனசவதகனக்குாிய விடயமாக இருக்கின்றது. அதுசபால் 

அங்கு தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் இருக்கின்றசபாதுதான் தமிழ் 

மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட தசய்திககள தவளிப்பகடயாக 
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தவளியுலகிற்குக் தகாண்டுவர முடியும். ஆனால், இவ்வாறான 

நிறுவனங்களிசல புறக்கணிப்புக்கள் நடக்கின்றன. 

அண்கமயில்கூட பல சநர்முகப்பாீட்கசகள் நடத்தப்பட்டன. 

ஆனால், அதில் எமது தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் எவரும் 

ததாிவு தசய்யப்படவில்கல. வடக்கு, கிைக்கிசல இருக்கின்ற 

ஊடகவியலாளர்கள் பலதரப்பட்ட பிரச்சிகனககள 

எதிர்சநாக்கியவர்கள்; யுத்த காலத்திசல பலதரப்பட்ட 

அநீதிககளச் சந்தித்தவர்கள்;  பலதரப்பட்ட இைப்புக்ககளச் 

சந்தித்தவர்கள். அவர்கள் வாழ்ந்த வீடுககள, 

வாழ்வாதாரங்ககள இைந்து நிர்க்கதியாக நிற்கின்றார்கள். 

எனசவ, அந்த ஊடகவியலாளர்களுக்கு நிச்சயமாக அகனத்து 

வசதிகளும் தசய்துதகாடுக்கப்பட சவண்டும். அவர்கள் 

தபாருளாதாரத்திசல மிகவும் பின்தங்கப்பட்டவர்களாகக் 

காணப்படுகின்றார்கள்.  

அவர்களுக்குாிய motorbike வைங்கும் தசயற்பாட்கட 

நீங்கள் ததாடர்ந்து தசய்யசவண்டும். அவர்களுக்கு மானிய 

அடிப்பகடயிசலா அல்லது அகரவாசி மானியமாகவும் 

அகரவாசி கடனாகவும் motorbike வைங்கும் தசயற்பாட்கட 

சமற்தகாள்ள சவண்டும். அந்தவககயிசல, கிைக்கு 

மாகாணத்திசல வாகனத்திகனப் தபறுவதில் கடுகமயான 

நகடமுகறச் சிக்கல்கள் காணப்படுகின்றன. எனசவ, 

அவற்கறத் தளர்த்தி நீங்கள் அவர்களுக்குாிய வாகன 

வசதிகயச் தசய்துதகாடுக்கசவண்டும். அதுமட்டுமல்ல, 25 

வருடங்களுக்கு சமற்பட்ட அனுபவமுகடய ஊடகவியலாளர் 

களுக்கு தீர்கவச் சலுககயுடனான வாகனக் தகாள்வனவு 

வசதிகய நீங்கள் தபற்றுக்தகாடுக்க சவண்டும். சமலும், 

வீட்டுத்திட்டங்கள் சபான்ற வசதிககளயும் அவர்களுக்குச் 

தசய்துதகாடுத்தால், மிகவும் சமாசமாகக் காணப்படுகின்ற 

அவர்களின் தபாருளாதார நிகலகம முன்சனற்றமகடயும். 

வீட்டுத்திட்ட வசதிககள இலங்ககயிலிருக்கின்ற அகனத்து 

ஊடகவியலாளர்களுக்கும் நீங்கள் தசய்துதகாடுக்க சவண்டும். 

இவ்வாறு தசய்துதகாடுக்கின்றசபாதுதான் அவர்கள் சாியான 

துல்லியமான தகவல்ககள, பக்கச்சார்பற்ற நியாயமான 

தசய்திககள தவளியிடுவதற்குாிய சந்தர்ப்பம் உருவாகும்.   

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, you have three more minutes.  

 
ගුණ කවීන්දිරන් නකෝඩීසනවරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கவீந்திரன் சகாடீஸ்வரன்) 

(The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran) 
சமலும், கிைக்கு மாகாணத்திசல ஊடகம் சம்பந்தமான 

கருத்தரங்குககள கவத்து ஊடகவியலாளர்ககள 

ஊக்குவிக்கின்ற நடவடிக்ககககள நீங்கள் சமற்தகாள்ள 

சவண்டும். அந்தவககயில், அங்கு அரசாங்க தகவல் 

திகணக்களமானது எந்ததவாரு கருத்தரங்ககயும் 

நடத்தவில்கலதயன்று நான் இந்த இடத்திசல கூறிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்சறன். சமலும், நாட்டிசல நகடதபறுகின்ற 

ஒவ்தவாரு அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் ததாடர்பிலும் மாவட்ட 

ாீதியாக ஊடகவியலாளர்கள் அகனவகரயும் அகைத்து ஒரு 

சந்திப்கப நடத்தசவண்டும். ஒரு மாவட்டத்திசல என்ன 

நடக்கின்றததன்பகத தவளிப்பகடயாகத் ததாியப்படுத் 

தசவண்டும். அவ்வாறு ததாியப்படுத்துகின்றசபாதுதான் 

உண்கமத் தகவல் மக்களுக்குச் தசன்றகடயக்கூடிய நல்ல 

நிகலகம காணப்படும். அதனால், இந்த 'நல்லாட்சி' 

அரசாங்கமானது தசயற்படுத்திக்தகாண்டிருக்கின்ற 

அபிவிருத்தித் திட்டங்ககளத் துாிதப்படுத்துவசதாடு, 

ஊடகவியலாளர்களுக்கான அகனத்து வசதிககளயும் 

தசய்துதகாடுக்கும் என்ற நம்பிக்ககயுடன் எனது உகரகய 

முடித்துக்தகாள்கின்சறன்.  நன்றி.   

 
[පූ.භා. 10.,2] 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා ිපාර්ලිනම්න්ුර 

ප්රතිසසසනකරහ හා ජනොධාය අොතය සහ ණණ්ු  පෂණ නේ 
ප්රධාාන සසවිධාායකුරො   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சரும் 

அரசாங்கக் கட்சியின்   முதற்சகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, ඉතාහ ීමමිත කාලයේ තුළයි හට කථා 

කරන්න සිදුවී තිසශබන්ශන්. එහ නිසා කාලශයන් උපරිහ ප්රශයෝනන 
ගැනීහට හා බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, හා ප්රථහශයන්හ කියන්න කැහැතිසයි, 

අතිසගරු නනාධිපතිසතුහා නනාධිපතිස ශටනශකොට, ගරු අගහැතිසතුහා 
අගහැතිස ශටනශකොට, හහ නනහාධය ඇහතිසකහ භාරගන්න ශකොට 
අශේ රශට් නනහාධය නිෙතස සම්බන්ධට ශම් රට තුළ තිසබුශණ් 

ශබොශතොහ  ශලොකු කළු පැල්ලකහේ. අෙ සහතරු මටා අහතක 
කරලා කථා කරන්න උත්සාත කරන තැටි අපි ශනොශයේ 
අටස්ථාටල ෙකිනටා. නමුත් 200, නනටාරි සිට 201  නනටාරි 
කාලය ඇතුළත පහණේ අශේ රශට් නනහාධයශේදීන් 10ශෙශනේ 

ාාතනය වුම් බට අපට අහතක නැතැ. හාධයශේදීන්ට පතරදීම් 
87ේ ටාර්තා වුණා. ශබො රු ශචෝෙනා ඉදිරිපත් කරලා හාධයාශේදීන් 
20ශෙශනකුට ටැඩි පිරිසේ අත් අංගුවටට ගත්තා. හාධය ආයතන 

,කට පසට්තාටේ පතර දුන්නා, ණුනි බත් කළා. ම කාලශේ තහයි 
ප්රගීත් එේනැලිශගොංලා අතුරුෙතන් වුශණ්. ජීවිත තර්නන නිසා 
තහන්ශේ ජීවිතය ශේරාගන්න හාධයශේදීන් 80ශෙශනකුට ටැඩි 

පිරිසකට රට තැරයන්න සිේධ වුණා. නමුත් අගහැතිසතුහා කිේටා 
ටශේ අෙ අශේ යතපාලන ආණ්ඩුට යටශත් ම සියල්ශලන්හ හාධය 
නිෙතස් කරශගන තිසශබනටාය කියන එක හට භය නැතුට ප්රකා  

කරන්න පුළුටන්. තට අවුරුදු ගණනේ ණුයාට පුබට වුණත් එටැනි 
ශෙයේ ගැන ඇඟිල්ල දිුව කරලා කියන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. 
ශකොශතේ තරි හතයේ ප්රකා  කරපු එකේ ගැන අතන්න පුළුටන්, 

එශතහ නැත්නම් පැතැදිලි කර ගැනීහේ සඳතා යටපු ලිපියේ  ගැන 
අතන්න පුළුටන්. අශේ ආණ්ඩුට කාලය තුළ සිදු වූ එටැනි ශෙයේ 
ගැන මිස කිසිහ පතරදීහේ ශතෝ ශටනත් කිසිහ ශෙයේ ගැන 
අතන්න පුළුටන්කහේ නැතිස එක ගැන හා සතුටු ශටනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, "Reporters Without Borders" කියන 
ශේ  ීමහා රහිත හාධයශේදීන් හඟින් ටාර්ිකකට නිකුත් කරන 
"World Press Freedom Index - 2016" ටාර්තාට දිතා බලන්න. 

අශේ රට, හාධය නිෙතස පැත්ශතන් රටටල් 180ේ අතරින් ෙැන් 
1,1ටැනි තැනට පත්ශටලා තිසශබනටා. 201,දී අපි හිටිශේ 1, ටැනි 
තැනයි. එො ෙකුම් ආසියාු  කලාපශේ අටහ හාධය නිෙතස තිසබුම් 

රට වුශණ් අශේ රටයි. නමුත්, ශම් ශකටි කාලය තුළ රටටල් 2,ේ 
අාචභටා හාධය නිෙතස පැත්ශතන් අපි ඉදිරියට ණුහින් තිසශබනටා. 
හාධය හර්ෙනය නැතිස කරලා, හාධය නිෙතස ඇතිස කළ නිසයි අශේ 

ම ඉතළට යෑහ සිදු වුශණ්. අපි ඉදිරිශේදී ඇතිස කරන ප්රතිසපත්තිස 
සම්පාෙන ශයෝනනා ්රියාත්හක කළාහ අපට ම ෙර් කශේ තට 
තටත් ඉදිරියට යන්න පුළුටන් ශටයි කියා හා වි ට්ාස කරනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ඔබතුහා මූලාසනශේ ඉන්න ශටලාශේ 

ඇත්ත ට ශයන්හ හා කියන්න කැහැතිසයි, අපට පුබ ණුය කාලශේදී 

1561 1562 

[ගරු කවීන්දිරන් ශකෝඩීස්ටරන් හතතා] 
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ඔබතුහාශේ සිහිනයේ සැබෑ කරන්න පුළුටන් වුම් බට. ශතොරතුරු 

ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකම් පිළිබඳ පනත කියන්ශන් ඔබතුහා තුළ 
තිසබූ සිහිනයේ. ඔබතුහා අටස්ථා ගණනාටකදී ම සඳතා උත්සාත 
කළා. ගරු සභාපතිසතුහනි, ශලෝකශේ තත්ටන ශතොඳහ ශතොරතුරු 
ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනත් ශකටුම්පත ශම් 

උත්තරීතර සභාටට ඉදිරිපත් කරලා කාශේත් සතශයෝගශයන් අපි 
එය සම්හත කර ගත් බට හා හතේ කරන්න කැහැතිසයි. එහ 
 ඓතිසතාසික පනත ්රියාත්හක කිරීශම් අාචශයෝගය හාශේ 

අහාතයාග ය භාරශගන තිසශබනටා. අපි ෙැනටහත් ශතොරතුරු 
නිලධාරින් තඳුනාශගන පුහුම් කිරීශම් ටැං කටයුතු ආරම්භ කරලා 
තිසශබනටා. ශපබරටාරි හාසශේ තතරටන ො ටන විට අපට ම 

කටයුත්ත යථාර්ථයේ බටට පත් කරන්නට පුළුටන් කියන 
වි ට්ාසය අප තුළ තිසශබනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ඔබතුහා ෙන්නටා ටාශේහ යත පාලන 

රනශේ නිල මුද්රාට තහයි ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ 
පිළිබඳ පනත කියලා හහ කියන්න කැහැතිසයි. රනයේ තැටියට අපි 
උසස ් හාධය සගසක්ෘතිසයේ ඇතිස කිරීහත්, හාධය නිෙතස තතවුරු 
කිරීහත් ටචනශයන් විතරේ ශනොශටයි, ්රියාශටන්හ ඔේපු කරනටා 

කියන එක හා කියන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, අු ර කුහාර දිසානායක හන්ත්රීතුහාශේ 
කථාශේ අටසාන ශකොටශසේදී එතුහා හාධයශේදීන්ශේ ටැටුේ ගැන 

සඳතන් කළා. අපි ම ගැන ෙැනටහත් අටධානය ශයොමු කර 
තිසශබනටා. හාධයශේදීන්ට අටහ ටැටුපේ සහිත ුබභසාධන ක්රහ ඇතිස 
කිරීහ නීතිසශේ හාර්ගශයන්හ කරන්න පුළුටන් ක්රහ ගැන අපි 

අධයයනය කරනටා. විශ ේෂශයන්හ අශේ අල්ලපු රට ටන 
ඉන්දියාශටන් අපි ආෙර්  ගන්නටා. ඉන්දියාට එටැනි පනත් 
ශකටුම්පත් සම්හත කරශගන තිසශබනටා. හාධයශේදීන්ට අටහ 

ටැටුපේ සහිත, ුබභසාධන කටයුතු ්රියාත්හක කරන්න පුළුටන් 
පනත් ශකටුම්පත් ඉදිරි කාලශේදී ශම් පාර්ලිශම්න්තුටට ඉදිරිපත් 
කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 

 ම විතරේ ශනොශටයි. ගරු සභාපතිසතුහනි, පුබ ණුය සතිසශේ හහ 
කැබිනට් පත්රිකාටේ ඉදිරිපත් කළා, සට්ාධීන හාධය නියාහන 
ශකොමිසහේ ඇතිස කිරීහ සඳතා සහාන කතිසකාටතේ සම්බන්ධශයන්. 
නනාධිපතිසතුහාත්, අගහැතිසතුහාත්, කැබිනට් හණ්ංලයත් ඉතාහත් 
කැහැත්ශතන් මක අු හත කළා. ගරු සභාපතිසතුහනි, ඉන් අපි 
අෙතස් කරන්ශන් හාධයශේදීන්ශේ නිෙතස තටදුරටත් තතවුරු 
කරන්නයි. උසස් ප්රමිතිසයකින් යුතු ුවණාත්හක ප්රටෘත්තිස නනතාටට 
ලබා ශෙන්න අපි ම තුළින් උත්සාත කරනටා. ශීලාචාර, ආචාර 
ධර්හ ුබරකින හාධය සගසක්ෘතිසයේ ඇතිස කිරීහට තහයි අපි ශම් 
ස්ටාධීන ශකොමිෂන් සභාට ඇතිස කරන්න බලාශපොශරොත්තු 
ශටන්ශන්. තැහ තිසස්ශසේහ මුට තහට තළනටා ටාශේ හාධයයට 
බැණ බැණ ඉඳලා ටැංේ නැතැ. කාට ශතෝ අසාධාරණයේ වුණාහ 
ම ගැන පැමිණිලි කරන්න තැනේ තිසශබන්න ඕනෑ. සාධාරණය ඉටු 
කරගන්න පුළුටන් ටටපිටාටේ ඇතිස කිරීහ අශේ 
බලාශපොශරොත්තුටයි කියන එක හා කියන්න කැහැතිසයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, අපි රනයේ තැටියට ශම් කිසිටේ බශලන් 
පටටන්න බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන් නැතැ. ම ගැන සියලු 

ශෙනාශේහ අෙතස්, ශයෝනනා, හතටාෙ යන සියල්ලහ සැලකිල්ලට 
ශගන තහයි අපි එය ශකටුම්පත් කරන්ශන්. ශෙසැම්බර් හාසශේ 
01ටනො ෙේටා අපි ම පිළිබඳට නනතාටට තහන්ශේ අෙතස් ප්රකා  

කරන්න අටස්ථාට ලබා දීලා තිසශබනටා. අපි ශතොරතුරු 
ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනත් ශකටුම්පත ශගනාශේත් 
එශතහයි, ගරු සභාපතිසතුහනි.  

අපි හතා සගා රත්නය ඇතුළු සියලුහ ආගමික නායකයන්ට, 
විේටතුන්ට, හාධය ආයතන හිමිකරුටන්ට, හාධය සගවිධානටලට 
තා ශම් රශට් සාහානය නනතාටට ශම් ගැන තහන්ශේ අෙතස් ලබා 
ශෙන්න අටස්ථාටේ ශෙනටා. ඊට පසශ්සේ තහයි අපි එය ශකටුම්පත් 

කරන්ශන්. ගරු සභාපතිසතුහනි, අපි තැහ විටහ රනයේ විධියට 

පිළිගන්නටා, යතපත් හාධය කර්හාන්තයේ ඇතිස කරනටා ටාශේහ 
හාධය ටැංසටතන්ටල ුවණාත්හකභාටය ටැඩිදියුම් කිරිහ 
අතයට ය කාරණයේ කියලා.  

ෙැන්වීම් කර්හාන්තය සත ටැංසටතන්ටල ුවණාත්හකභාටය 

කියන කාරණය එකකට එකේ බේධ ශටලා කියලායි හහ නම් 
වි ට්ාස කරන්ශන්. අපි ෙන්නටා ශම්ටා තීරණය කරන්ශන් 
ටැංසටතන් ශශ්රේණිගත -rating - කරන ්රියාොහය හත බට. ෙැනට 

්රියාත්හක ටන rating system එශේ තිසශබන යම් යම් අඩු පාඩු 
ගැන ශබොශතෝ ශෙශනේ කථා කරනටා. එහ නිසා ම ගැන 
අධයයනය කරලා ටාර්තා කිරීහට ආචාර්යටරු, හතාචාර්යටරු, ම 

ටාශේහ ටෘත්තිසකයන්ශගන් සහන්විත කමිටුටේ හහ පත් කළා. එහ 
කමිටුටට හහ උපශෙස් දුන්නා, හාධය ආයතන, ෙැන්වීම් ආයතන, 
ශශ්රේණිගත කරන ආයතන කියන අොළ සියලු පාර් ට් ශගනැල්ලා 

කථා කරලා තහයි ශම් ටාර්තාට අපට ශෙන්න ඕනෑ කියලා. ෙැනට 
හාස ,ේ තිසස්ශසේ ඔවුන් අෙතස් ලබා ශගන ශම්ක ටංාත් 
විෙයාත්හකට සත විධිහත් ක්රහයකට කරන්න පුළුටන් නිර්ශේ  
සහිත ටාර්තාටේ හට ලබා දීලා තිසශබනටා. අොළ සියලු 

පාර් ්ටටලට එහ ටාර්තාට අධයයනය කිරීහට යම් කාල ීමහාටේ 
දීලා හහ බලාශපොශරොත්තු ටනටා, ම සියලුශෙනාශේහ නිර්ශේ  
හත යහේ කරන්න පුළුටන්ෙ කියලා බලා කටයුතු කරන්න.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හාධය ආයතන අතර තරගකාරීත්ටයේ 
අට යයි. තැබැයි, එය ුවණාත්හක ටැංසටතන්ටලින් සත නිටැරදි 
ශතොරතුරු හත පෙනම් කරගත් තරගයේ විය යුතුයි කියලායි අපි 

කල්පනා කරන්ශන්. නමුත් අටාසනාටකට ගරු සභාපතිසතුහනි, අෙ 
ශබොශතෝ විට හාධය තුළ අපට ෙකින්න ලැශබන්ශන් ටාණින නයාය 
ප් ශතෝ ශේ පාලන නයාය ප්ටලට ශකොටු වුම් බලු ශපොරයේ 

ටාශේ තරගයේ. තැහ විටහ හාධයයක නයාය ප්ය විය යුත්ශත්, 
හතනන ශුභ සිේධිය කියලායි හහ වි ්ටාස කරන්ශන්. Public 
interest තහයි නයාය ප්ය විය යුත්ශත්. අපි එතැනට හාධය තල්ලු 

කිරීහට රනයේ තැටියට දිය තැකි උපරිහ සතශයෝගය ලබා දීහට 
ඉදිරිශේදීත් බලාශපොශරොත්තු ටනටා කියලා හහ හතේ කරන්න 
ඕනැ. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, අශේ හාධයශේදීන්ට නාතයන්තර හට්ටශම් 

පුහුම්ටේ ලබා ගන්නට පුළුටන් විධිශේ නාතයන්තර හට්ටශම් 
හාධය ඇකංමියේ ඇතිස කිරීහ ශකශරහි අශේ අටධානය ෙැන් 
ශයොමු කර තිසශබනටා. නනාධිපතිසතුහාශේ, අගහැතිසතුහාශේ 

ආශීර්ටාෙය අපට මකට ලැශබනටා. අපි ම සඳතා අට ය කටයුතු 
ෙැන් ්රියාත්හක කරන්න ආරම්භ කරලා තිසශබනටා. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇහතිසතුහා, ඔබතුහාට තට විනාඩි 0ේ තිසශබනටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, හන්ත්රීටරු කීපශෙශනේ අෙ ඇවිත් නැතැ. 

ගරු විශේපාල ශතට්ටිආරච්චි හන්ත්රීතුහාට ශටන් වූ කාලයත් 
තිසශබනටා.  

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

එතුහාශේ ශටලාටත් ඇතුළත්ට. ඕනෑ නම් දිටා ආතාරශයන් 
පුබට නැතිස වූ කාලය cover කර ගන්න පුළුටන්.  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, එශතහ ශතෝ ගනිමු.  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තැබැයි, සභාශේ එකඟත්ටය අු ට. 

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි එකඟයි.  
 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
හහ ඉතා ඉේහනින් ශම් ටික කියන්නට  බලාශපොශරොත්තු 

ශටනටා. හහ විශ ේෂශයන්හ කියන්න කැහැතිසයි, ශම් අය ටැශයන් 

අපට රුපියල් මිලියන  0ේ අහරශේට සගගීත අසපුට සඳතා ශටන් 

කර තිසශබනටා. ශතළශේ හතා ගාන්ධර්ටයාණන් ටන පණ්ඩිත් 

ංේලිේ.ඩී. අහරශේට හැතිසතුහාශේ අටසාන උපන් දිනය ෙටශසේ හහ 

එතුහා මුණ ගැශතන්න ණුයාහ එතුහා අහිසගක ඉල්ීමහේ ඉදිරිපත් 
කළා. "හහ ශබොශතෝ ශෙශනකුට කිේටත් ශකරුශණ් නැතැ. 

ඔබතුහන්ලා ගැන අපට වි ට්ාසයේ තිසශබනටා. හශගන් පුබට හතු  

පරපුශර් යතපත ශටු ශටන් ංේලිේ.ඩී. අහරශේට සගගීත අසපුටේ 

ඇතිස කරන්නට ්රියා කරන්න"ය කියන එක තහයි එතුහාශේ 

ඉල්ීමහ වුශණ්.  නනාධිපතිස තුහා, අගහැතිසතුහා මකට පූර්ණ 

ආශීර්ටාෙය පළ කළා. ෙැන් අශේ නනාධිපතිසතුහා කියා තිසශබනටා, 

එතුහාශේ ප්රධානත්ටශයන් සාකච්ඡාටේ තිසයලා අොළ ඉංහ 
තීරණය කරමුය කියා. අපට මුෙල් ශටන් ශටලා තිසශබනටා. අපි ම 

කටයුත්ත ඉතා ඉේහනින් ආරම්භ කරලා,  එතුහාශේ නමින් අපි  

මක නාතිසයට ොයාෙ කරනටා.  

කාලය තරස්  වුණත් ගරු සභාපතිසතුහනි, අශේ ආයතන ගැන 

ටචනයේ ශෙකේ කියන්න අටස්ථාට උො කර ගත යුතුට 

තිසශබනටා. ශේශීය කලාකරුටන්ශේ උන්නතිසය ශටු ශටන් අප 

තැහ විටහ ශපනී සිටිනටා. නනාධිපතිසතුහාශේ හැදිතත් වීශහන් 
විශේ  ශටලි නාටය සඳතා අය කරන රුපියල් 90,000ක බේෙ 

රුපියල් 000,000 ෙේටා ටැඩි කරන්නට මුෙල් ඇහතිසතුහා ්රියා කර 

තිසශබනටා. මක ශේශීය ශටලි නාටයකරුටන්ශේ විශ ේෂ ඉල්ීමහේ 

තැටියට කාලයේ තිසසශ්සේ තිසබුණා. අෙ ශම් අය ටැශයන් මක ඉෂට් 

කරන්න අපට පුළුටන්කහ ලැබී තිසශබනටා. පුබණුය රනය කාලශේදී 

සිනහා   ාලා ඩිජිටල් කිරීහ කථාටට පහණේ ීමහා ශටලා තිසබුණා. 
ශනොශයේ අටසථ්ාටල ම ශගොල්ලන් ශගන්ටනටා, කියනටා, 

කරනටාය කිේටත් අන්තිසහට කශළේ නැතැ. මක අතයට ය 

කාරණයේ බට අපි ටටතා ගත්තා. නමුත් ෙැන් අපි මක යථාර්ථයේ 

කරන්න කටයුතු කරනටා. ලබන නනටාරි 1 ටැනි ො සිට දිටයිශන් 

සෑහ සිනහා  ාලාටකටහ 2K තාේෂණය යටශත් ඩිජිටල් 

ප්රේශෂේපණ යන්්යේ මිල දී ගැනීහට තැකි ටන ක්රහශේෙයේ අපි 

සකස් කළා. අශේ චි්පට සගසථ්ාශේ සභාපතිසතුහා මකට අට ය 
ගැසට් නිශේෙනය අත්සන් කර තිසශබනටා. නනටාරි හාසශයන් පුබට 

මක කරන බට හහ ඉතා සතුටින් කියනටා. බන්දුල ුවණටර්ධන 

හිටපු ඇහතිසතුහා ම ගැන ශබොශතොහ  සතුටු ටන බට හහ අටගකටහ 

ෙන්නටා.  

නනාධිපතිස සම්හාන උශළල අවුරුදු 10කින් පටත්ටන්න 
තමුන්නාන්ශසේලාට බැරි වුණා.  

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු  ඇහතිසතුහනි, විනාඩි 11 නම් අටසානයි. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

තට විනාඩි  ේ ඇතුළත අටසන්  කරන්නම්, ගරු 
සභාපතිසතුහනි.   

තට හාස තුනේ ඇතුළත ලබන අවුරුේෙශේ අපි නනාධිපතිස 

සම්හාන උශළල පටත්ටන්නට බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. සිනහා 
 ාලා ඩිජිටල් කරනටා ටාශේහ ශහටර අය ටැශයන් සිනහා 
පාසලේ ඇතිස කරන්නට මිලියන  0ේ ශටන් කර තිසශබනටා. ම 

ටාශේහ චි්පට සගරේෂණයට මිලියන  0ේ ශටන් කර තිසශබනටා. 
ඉදිරිශේදී අපි ම කටයුතු කරනටා. ශලස්ටර් ශේම්ස් පීරිස්   ශූරීන් 
ටැනි කලාකරුටන්, ම ටාශේහ  සිය සිනහා දිවිශේ  0 ටන ටසර 
සහරන්නට ූ ොනම් ටන අශේ ප්රවීණ නිළි ස් ටර්ණා හල්ලටාරච්චි 

හතත්මිය ශටු ශටන් ඉදිරිශේදී උපතාර උත්සට පටත්ටන්නට 
කටයුතු කරනටා. ගරු කථානායකතුහාත් සතභාණු ශටලා අපට 
උෙවු කළා ටාශේහ ලතා ටල්ශපොල, ීම.ටී. ප්රනාන්දු, අයිශටෝ 

ශංනිස් ටැනි ප්රවීණ කලාකරුටන් ඇගශයන ප්රසගග විටින් විට  
පටත්ටනටා.  

ඊළඟට "ශල්ේ තවුස්" ආයතනය ගැනත් යහේ කියන්න ඕනෑ. 

අවුරුදු 8කට පුබට සරසවි සම්හාන උශළල ගරු බන්දුල 
ුවණටර්ධන හැතිසතුහනි, අපි ශෙසැම්බර්  1  ටැනි ො පටත්ටන්නට 
සියලු කටයුතු ූ ොනම් කර තිසශබනටා. ම සඳතා අපි ඔබතුහාටත් 

ආරාධනා  කරනටා.   

අපි "ශල්ේතවුස"් ආයතනය භාර ගන්නශකොට, රුපියල් 
මිලියන 800 ගණනක ණයබරේ සහඟයි භාර ගත්ශත්. ටත්හන් 

පාලනය යටශත් සභාපතිසතුහා ඇතුළු අධයේෂ හණ්ංලය සහත් 
ශටලා තිසශබනටා, එය මිලියන 000 ෙේටා අඩු කර ගන්නට. 
ණයබර අඩු කර ගත්තා ටාශේහ ෙැන් ශටනශකොට එහ ආයතනය 
මිලියන 1 0ක ලාභ ලබන තත්ත්ටයටත් පත්වී තිසශබනටා. ශම් 

ටසර අටසානශේදී එය රුපියල් මිලියන 200 ෙේටා ටර්ධනය කර 
ගන්නත් අශේේෂා කරනටා. "ශල්ේතවුස"් ආයතනය ශේ පාලන 
හං ශගොශතොරුටේ බටට පත් කරලායි තිසබුශණ්. නමුත් ශම්ටා 

සහබර කරපු නිසා ෙැන් පත්තර අශළවියත් සියයට 10කින් ටැඩි 
ශටලා තිසශබනටා. පුබණුය පාලන කාලය තුළදී "ශල්ේතවුස්" 
ආයතනය නිතරහ අපතාස නඩුටලට ටන්දි ශගවීම් ගැන තහයි 

අටධානය ශයොමු කශළේ. එහ ආයතනයට නීතිසඥශයෝ ශටු ශටන් 
මුෙල් වියෙම් කරන්න වුණා. ටන්දි තැටියට රුපියල් බිලියන 1. ේ 
ඉල්ලා තිසබුණා. නමුත් හහ කියන්න කැහැතිසයි, අශේ පාලනශේ 

තිසශබන "යත පාලනය" නිසා අපි ශහහ ආයතනශේ පාලනය භාර 
ගත්තාට පුබට එකහ අපතාස නඩුටේටත් "ශල්ේතවුස්" එකට ටැටී 
නැතැ කියන එක. හහ මකත් හතේ කරන්න ඕනෑ. ශසේටක ටැටුේ 

පටා රුපියල් 0, 00කින් ටැඩි කර මූලික ටැටුපට එකතු කළා. 
ලබන අවුරුේශේ නනටාරි හාසශේ ඉඳලා තටත් රුපියල් 000ේ 
මූලික ටැටුපට එකතු ශටනටා. "දිනමිණ", "ශඩ්ලි නිවුස"්, "ෙ 
සන්ශඩ් ඔේසර්ටර්"  කියන පත්තරටල සියලුහ පිටු ටර්ණ ගන්ටා, 

මටාට අොළට අලුතිසන් ඊ-ශම්ල් පේධතිසයේ පටා ඇතිස කර 
තිසශබනටා.  

ශම් විධිශේහ තටත් ශේ පාලන හං ශගොශතොරුටේ තිසබුණා. ම 

තහයි ශ්රී ලගකා රූපටාහිනී සගසථ්ාට. 201  ටර්ෂශේදී අපි එහ 
සගස්ථාට භාර ගත්ශත්, රුපියල් මිලියන 07,ක පාඩුටේ සහඟයි. 
201, ටර්ෂය ශටනශකොට ශබොශතොහ අහාරුශටන් එහ ප්රහාණය 
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මිලියන 102 ෙේටා අඩු කරශගන තිසශබනටා. රනශේ ශසේටකයින්ට 

රුපියල් 10,000කින් කළ ටැටුේ ටැඩි කිරීහ රූපටාහිනී සගසථ්ාශේ 
ශසේටකයින්ටත් එශලශසහ සිදු කළා. එශතහ ශනොශගේටා නම් 
ශහලතකටත් රූපටාහිනී සගස්ථාට ලාභ ලබනටා කියා හහ කියන්න 
ඕනෑ. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, රූපටාහිනී සගස්ථාශේ ලයිට් බිල හාසයකට 
මිලියන 10ේ ශටනටා. ශම් ටනවිට විදුලිබල තා පුනර්නනනීය 
බල ේතිස අහාතයාග ය සහඟ සම්බන්ධ ශටලා රූපටාහිනී සගස්ථාට 

තුළ ූ ර්ය බල ේතිසශයන් විදුලිය නිපෙවීහටත්, ආසියාශේ ප්රථහ 
තරිත හාධය ආයතනය බටට එය පත් කිරීහටත් අට ය කටයුතු 
කරශගන යනටා. එවිට green media institute එකේ බටට 

රූපටාහිනිය පත් ශටයි. නනටාරි 08 ටැනි ො, නනාධිපතිසතුහාශේ 
පෙවි ප්රාේතිසය ශටු ශටන් එහි ණුවිුබම් අත්සන් කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. රූපටාහිනී ටැංසටතන් සහබර කර 

ුවණාත්හකභාටය ඉදිරියට ගත් නිසා රූපටාහිනියට සම්හාන 
ගණනාටේ ලැබී තිසශබනටා. රූපටාහිනී සගසථ්ාට, හෑතකදී පැටැතිස 
ුබහතිස ශටලි සම්හාන උශළශල්දී සම්හාන 12ේ ලබා ගත්තා  
රයිගම් ශටලි සම්හාන උශළශල්දී සම්හාන 1 ේ ලබා ගත්තා. හහ 

ශහහ අහාතයාග ශේ ඇහතිසටරයා විධියට පත් වුණාට පුබට හහ 
ඉදිරිපත් කරපු පළමුටැනි කැබිනට් පත්රිකාට තහයි, රූපටාහිනී 
සගස්ථාටට නැටත ්රිකට් විකා නය ලබා දීශම් කැබිනට් පත්රිකාට. 

එය රූපටාහිනී සගස්ථාට ලැබූ ශලොකු නයග්රතණයේ කියා හහ 
වි ට්ාස කරනටා.  

අශේ නනාධිපතිසතුහා සත අගහැතිසතුහා නිතරහ නාතිසක 

සගහිඳියාට ශටු ශටන් ශපනී සිටිනටා. උතුශර් හන් ත්රීටරශයේ ෙැන් 
ම පිළිබඳට කථා කළා. අපි පුබ ණුය ෙටසක උතුර-ෙකුණ යා කරන 
සගහිඳියාශේ චාරිකාටේ සඳතා යාපනයට ණුයා. අවුරුදු 

ගණනාටකට පුබ නනහාධය ඇහතිසටරශයේ යාපනයට පැමිණියා 
කියා ඔවුන් උම්ුබම් විධියට අප පිළිගත්තා. ශේ පාලන 
නායකයන්, ආගමික නායකයන් තමු ටන්න විතරේ ශනොශටයි, 

යාපනශේ සෑහ හාධය ආයතනයකටහත් අපි ශෙශෙනා -නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහාත්, හහත්- ණුයා. ම සගචාරය නිසා ම ප්රශේ ශේ ප්රාශේශීය 
හාධයශේදින්ට ආරේෂක අග  සහඟ විශ ේෂ සාකච්ඡාටන් සඳතා 
පටා නිරන්තරශයන් සම්බන්ධ කරන්නට අපට තැකියාටේ 

ලැබුණා. සියයට 2 ේ පහණ වූ අශේ රශට් ශෙහළ කථා කරන 
නනතාට ශටු ශටන් සගහිඳියාශේ නාලිකාට ශලස "ශන්්ා" නමින් 
ෙටස පුරා විකා නය ශකශරන ශටනහ නාලිකාටේ ආරම්භ කිරීහට 

අශේ අටධානය ශයොමු කර තිසශබනටා. ඊට අට ය සගඛ්යාත 
නනාධිපතිසතුහා විසින් ලබාදී තිසශබනටා. ඊට අට ය කරන 
උපකරණ මිලට ගැනීහට රුපියල් මිලියන 180ේ හශනෝ ගශන්ෂන් 

ඇහතිසතුහාශේ අහාතයාග යට ශටන්කළා. 2017 නනටාරි 8ටැනි ො 
ණුවිුබම් අත්සන් කරලා අපි ම මුෙල් ලබා ගන්නටා. ශම් සගහිඳියාශේ 
නාලිකාට -"ශන්්ා" නාලිකාට- ද්රවිං නනතාට ශටු ශටන් ෙටස 

පුරා විකා ය කරන්න අපි ්රියා කරනටා.  

අපි බලයට පත්ටනශකොට ශ්රී ලගකා රූපටාහිනී සගසථ්ාශේත්, 
ස්ටාධීන රූපටාහිනී හාධය නාලශේත් ශටලි නාටය ප්රෙර් නය කර 
ගැනීහට අල්ලසද්ීම් තා අශනකුත් අශීලාචාර ක්රහ තිසබුම් බට 

තමුන්නාන්ශසේලා අපි කාටත් රතසේ ශනොශටයි. අපි මක 
සම්පූර්ණශයන්හ නැතිස කර තිසශබනටා. ෙැන් ලැශබන පිළිශටළට, 
විනිවිෙ ක්රහයට, ලකුම් ක්රහටලට බලපෑම්ටලින් ශතොරට සට්ාධීන 

විේටත් හණ්ංලයේ තහයි ශම්ටා තීරණය කරන්ශන්. ITN එක 
පවුශල් නාලිකාට ශලසයි තඳුන්ටන්ශන්. නමුත් පුබ ණුය කාලශේ 
නම් එක පවුලක නාලිකාටේ බටට මක පත්ශටලායි තිසබුශණ්. 

නමුත් ෙැන් සහබර, ුවණාත්හක, උසස ් ටැංසටතන් විකා ය 
කරනටා. පේෂ විපේෂ කාටත් මටාශේ ශෙොරටු විටෘත කර 
තිසශබනටා. රුපියල් මිලියන 200ක වියෙමින් ටර්ග අඩි 2, 00ක 

ප්රහාණශේ HD හැදිරියේ ඉදිකරලා ෙැන් භාවිතයට ගන්නටා. 

රුපියල් මිලියන 17 ේ ටැය කරලා HDTV cameras 8කින් 

සහන්විත OB bus එකේ භාවිතයට ගන්නටා. ශහටැනි OB bus 
එකේ තිසශබන එකහ තැනත් ස්ටාධීන රූපටාහිනී හාධය නාලයයි. 
ලේ තඬ ුවටන්විදුලිය ITN එකට බරටා කකුලේ ටාශේ ශටලා 
තිසබුණා. ලේ තඬ ුවටන්විදුලිය ප්රතිසටයුතගත කරන්න -relaunch 

කරන්න- 1, ටතාටේ උත්සාත කරලා බැලුටා. මත් තරි ණුශේ 
නැතැ. තැබැයි අපි ITN TV, ITN News, ITN FM, ITN Website 
ශම් සියල්ලහ එකහ ආයතනයේ යටතට ශගනැවිත් පරිපාලන 

වියෙම් අඩු කරලා තිසශබනටා. ෙැන් මක සාර්ථක ශටලා තිසශබනටා. 

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහාට නියමිත කාලය අටසන් ශටමින් 
පටතිසනටා. 

 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, හට තට විනාඩි ශෙකේ ශෙන්න, හා අටසන් 

කරන්නම්.  

අපි සහාන සත්කාර ශසේටා කරනටා, ශගටල් ගණනාටේ 
තැදුටා, තැලිීමමියා ශරෝගශයන් ශපළුම් ගම්පත පවුලකට ශගයේ 

ලබා දුන්නා. පුබ ණුය කාලශේ ශපොශළොන්නරුශේ අලි ප්රතාරය 
ටාර්තා කරන්න ණුය හාධයශේදියා ාාතනය වුණා. ඔහු ශටු ශටන් 
ශගයේ තෙලා තිසශබනටා. ලබන හාසශේදී නනාධිපතිසතුහා අතිසන් ම 

ශගය විටෘත කරනටා.  

ශ්රී ලගකා ුවටන් විදුලි සගසථ්ාට ගත්තාහ, "රට යන අත" 
ටැංසටතනින් උශේ පටන් ගත්තාහ ශේ පාලන ට ශයන් 
අශිේිකත ටැංසටතන් තහයි මුළු ෙටශසේහ විකා ය වුශණ්. ශසෝාචත 

තාමුදුරුශටෝ අපටත් ශටන්න ඉසශ්සල්ලා ශ්රී ලගකා ුවටන් විදුලි 
සගස්ථාශේ ශටනස ගැන ප්රසාෙශයන් කථා කරපු තැටි හට හතේ 
ශටනටා. රාටය පුටත් පශත් කතුටැකියකිු ත් ම ගැන අගය කරලා 

ලියා තිසබුණා. ශකොත්හශල් ප්රනා ුවටන්විදුලි හධයසථ්ානය ආ්රිතට 
SLBC හාධය ඇකංමියේ අපි ආරම්භ කළා. ශම් ශකටි කාලය 
ඇතුළතදී හාධයශේදින් 100ේ පුහුම් කරලා තිසශබනටා.  

අටසාන ට ශයන් හා කියන්න ඕනෑ, රානය මුද්රණ නීතිසගත 
සගස්ථාශේත්, රනශේ මුද්රණ ශෙපාර්තශම්න්තුශේත් අෙ වි ාල 
පරිටර්තනයේ සිදුශටලා තිසශබන බට. අපි බලයට පත්ටනශකොට 

ඉටතලන කංොසි විකුණන්න කිසිහ ක්රහශේෙයේ තිසබුශණ් නැතැ. 
මටා එක එේශකනා ගත්තා. සල්ලි කීයේටත් ලැබුශණ් නැතැ. හා 
කැබිනට් පත්රිකාටේ ඉදිරිපත් කරලා ම කංොසි ශටන්ංර් ක්රහයට 
ශෙන්න කටයුතු කළා. 201  ටර්ෂශේ රුපියල් මිලියන 20කුත්, 

201, රුපියල් මිලියන 11කුත් ම තුළින් ලබාශගන, ම මුෙලින් 
රානය මුද්රණ නීතිසගත සගස්ථාශේ ශසේටකයින්ට රුපියල් 10,000ක 

bonus එකකුත් දුන්නා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ම ටාශේහ රුපියල් මිලියන 800ක පහණ 

ණයේ තිසබිලා, එය රුපියල් මිලියන  00 ෙේටා අඩු කර ගන්නත් 
ටර්තහාන පාලනය සහත් ශටලා තිසශබනටා. ශම්ටා ගැන කියන්න 
හට කාල ශේලාට හදියි. නාතිසක ශලොතරැයි හණ්ංලය එේක කථා 
කරලා, කාර්යේෂහට ශලොතරැයි මුද්රණය කිරීහ සඳතා අලුත් මුද්රණ 

යන්්යේ ශගන්ටනටා. පුබ ණුය කාලශේ  තයේටත් ශනොලැබුම්, 
ඉටතලන කංොසිටලින් රනශේ මුද්රණාලය ෙැනට රුපියල් මිලියන 
17ේ අහතරට උපයා ශගන තිසශබනටා. ගරු සභාපතිසතුහනි, 

ඔබතුහාට හා ඉතාහත් ස්තුතිසටන්ත ටනටා, ශම් ශකටි කාලය තුළ 
හට ශම් අෙතස් ප්රකා  කරන්න අටස්ථාට ලබාදීහ ගැන.  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ශම් ටසර තුළ ්රියා කරේදී හශේ නිශයෝනය ඇහතිසතුහා 
ශසටණැල්ල ටාශේ සිටිමින් අශේ අහාතයාග යට වි ාල ආෙර් යේ 
ලබා දුන්නා. ඇහතිසටරයා සත නිශයෝනය ඇහතිසටරයා බයිසිකලශේ 

ටයර් ශෙක ටාශේ එකට ගහන් කරන බට අපි තැහ තිසස්ශසේහ ඔේපු 
කරනටා. හශේ ශල්කම්තුහා, අතිසශර්ක ශල්කම්ටරු, අශේ 
අහාතයාග ශේ කාර්ය හණ්ංලශේ සියලුහශෙනා, ම ටාශේහ 

ආයතන ප්රධානින්, ඉතළ නිලධාරියාශේ පටන් ුබළු ශසේටකයා -
කාර්යාල කාර්ය සතායකයා- ෙේටා, රියැදුරු හතත්හයා ෙේටා අප 
සියලුශෙනාහ ඉතාහ මි්ශීීමට, ඉතාහ ආෙර් ටත් විධියටයි ශම් 

කටයුතු කර ශගන යන්ශන්. අප සියලු ශෙනාහ එකතු ශටලායි, ශම් 
අහාතයාග ය දියුම්ටට පත් කරන්ශන් කියන එක ප්රකා  කරනටා. 
ම ටාශේහ පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු පේෂශේ ප්රධාන සගවිධායක 

කාර්යාලශේ උෙවියටත් හශේ සත්ුතිසය පුෙ කරමින්, හට ශම් 
අටස්ථාට ලබාදීහ ගැන ඔබතුහාට යළි-යළිත් ස්තුතිසටන්ත ශටමින් 
හශේ ටචන ස්ටල්පය අටසන් කරනටා. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
ගරු නිශරෝෂන් ශප්රේහරත්න හන්ත්රීතුහා - නැත. 

ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු හන්ත්රීතුහා - නැත. 
ගරු ංලස් අලතේශපරුහ හන්ත්රීතුහා. 
 
[පූ.භා. 11.01] 
 

ගුණ ඩලසන අලහප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, අෙ ෙටශසේ විටාෙය ආරම්භ කරන ශේලාශේ 
පළමුශටන්හ, අශේ ජීවිත කාලය තුළ මිහි හත විූ  පරහාෙර්ශී 
නායකයකු ටන  හානට හිතටාදියකු ටන, කියුබාු  හිටපු නනාධිපතිස 

ෆිශෙල් කස්ශ්ෝ හැතිසතුහාශේ අභාටය සම්බන්ධශයන් හා සිත තුළ 
හතු ටන කනගාටුට, ශේෙනාට ප්රකා  කරන්නට ශහය අටස්ථාටේ 
කර ගන්නටා. ශම් අටසථ්ාශේදී සිහිපත් කරන්නටහ ඕනෑ. 

මකාබේධ විපේෂය විධියට දිශන්ෂ් ුවණටර්ධන හැතිසතුහා 
ඔබතුහාශගන් ඉල්ීමහේ කළා, පුළුටන් නම්, සියලුහ පේෂටලට 
සතභාණුවීහට තැකි ටන ආකාරයට පැයක විතර ශ ෝක - 
 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ම ගැන අටධානය ශයොමු ශටලා තිසශබනටා. 

 
ගුණ ඩලසන අලහප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ම ගැන ශබොශතොහ ස්තුතිසයි, ගරු සභාපතිසතුහනි. 

ශම් අටස්ථාශේදී, පාර්ලිශම්න්තු හන්ත්රීටරයකු විධියට හා, 
නනහාධය ඇහතිසතුහාටත්, නිශයෝනය ඇහතිසතුහාටත් නනහාධය 
අහාතයාග ශේ කටයුතු සාර්ථකට කර ශගන යන්නට අට ය 

 ේතිසය ලැශේටා කියා ශුභ පතනටා. නිශයෝනය ඇහතිසතුහා 
ශකොළඹ වි ්ටවිෙයාලශේ දීේතිසහත් ශිෂයයකු ට ශයන් සිටි කාලශේ 
හා නීතිස විෙයාලශේ ශිෂයයකු සත ටෘත්තීය ප් කලාශේදියකු 

විධියට කටයුතු කරන කාලශේදීයි එතුහා තඳුනා ගත්ශත්. හාධයශේ 
පරහාෙර්  ශටු ශටන් එො එතුහා තුළ වූ උනන්දුට සත කැප වීහ 
එශසේහ පටත්ටාශගන යන්නට එතුහාට තැකියාට ලැශබයි කියා හට 

හිතන්නට අටස්ථාටේ ලබා ශෙන්නටය කියා හා ඉතාහත් 
කාරුණිකට ඉල්ීමහේ කරන්න කැහැතිසයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා නනහාධය 

අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ සම්බන්ධශයන් කථා කිරීශම්දී, ශහටර 
අය ටැශයන් ඉදිරිපත් කර තිසශබන ප්රධාන ශයෝනනා කිහිපයේ 
ගැන හශේ සත අශේ ස්තුතිසය ප්රකා  කරන්නට හා කැහතිසයි. එකේ 
තහයි, "පණ්ඩිත් අහරශේට සගගීත ආශ්රහය" පිහිටුවීහ සඳතා 

රුපියල් මිලියන 2 ේ ශටන් කිරීහ. මක ශතොඳ ටැංේ. නමුත් 
ඇහතිසතුහනි, රුපියල් මිලියන 2  ප්රහාණටත් ශටයිෙ ෙන්ශන් නැතැ. 
නමුත් එය ශතොඳ ආරම්භයේ. ම පිළිබඳට අපි ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. 

ම ටාශේහ චි්පට සගරේෂණ තා ප්රතිසෂඨ්ාපනය කිරීශම් මකකයේ 
නාතිසක චි්පට සගසථ්ාශේ ආරම්භ කිරීහට රුපියල් මිලියන  0ේ 
ශටන් කරන අතශර් නාතිසක චි්පට අධයයන ආයතනයේ පිහිටුවීහ 

සෙතා අභයන්තර කටයුතු, ටයඹ සගටර්ධන තා සගසක්ෘතිසක කටයුතු 
අහාතයාග යට රුපියල් මිලියන  0ේ ශටන් කරනටා. 
තමුන්නාන්ශසේලා හැතිසටරණ කාලශේදී ශහොනටා කිේටත්, 

අහාතයාග  ශටන් කිරීශම්දී හතුශටලා තිසශබන ගැටලුට, ම හිරවීහ 
ශම් තුළ ශපශනනටා. හා ෙන්ශන් නැතැ, එකහ හාතෘකාට යටශත් 
අහාතයාග  ශෙකකට අයත් ආයතන ශටු ශටන් මුෙල් ශටන් 
කරන්ශන් ඇයි කියලා. ම ගැටලුට ලිතා ගන්නය කියන ඉල්ීමහත් 

ශම් අටස්ථාශේදී කරන්නට කැහතිසයි.  

ම විතරේ ශනොශටයි, ගරු ඇහතිසතුහනි. අය ටැය ශයෝනනා 0,  
යටශත්, හාධයකරුටන්ට  ටෘත්තීය සඳතා අට ය උපකරණ ලබා 

ගැනීහ සඳතා සියයට සියයක  සතන ශපොලියේ යටශත් රුපියල් 
ලේෂ තුනක උපරිහ ණය මුෙලේ ලබාදීහ සඳතාත්, අශනකුත් 
හාධයකරුටන්ට - අශනකුත් හාධයකරුටන් කියන්ශන් කවුෙ කියා 

ටර්ගීකරණයේ කරලා නැතැ- ටෘත්තිසය සඳතා  අට ය  උපකරණ 
ටැඩිදියුම් කරගැනීහ සඳතා සියයට පණතක සතන ශපොලියේ 
යටශත් ණය මුෙලේ ලබාදීහ සඳතාත් රුපියල් මිලියන 2 ේ ශටන් 

කර තිසශබනටා. ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් යටශත් උපරිහ රුපියල් 
ලේෂ තුනක ණය මුෙල ලබා ගත්ශතොත් ඔබතුහාට ශම් ණය 
ශෙන්නට පුළුටන් ටන්ශන් ප්රටෘත්තිස ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ලියා 

පදිගචි වී සිටින හාධයශේදින් අතරින් අූ තුන්ශෙකකුට පහණයි. එහ 
නිසා ශහය ප්රාශයෝණුක ශෙයේ විධියට හා වි ්ටාස කරන්ශන් 
නැතැ. සාහානයශයන් අය ටැය ශල්ඛ්නටල ශම් ආකාරශයන් 
ශබොශතොහ ආකර්ෂණීය කරුම් සඳතන් කරනටා. නමුත් ශම්ටා 

ප්රාශයෝණුකට ්රියාත්හක කරගන්න පුළුටන් ශයෝනනා ශනොශටයි. ම 
ටාශේහ ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකම් පිළිබඳ පනත 
්රියාත්හක කිරීහ සඳතා රුපියල් මිලියන 2 ේ ශටන්කර 

තිසශබනටා. මකත් ශතොඳ කටයුත්තේ කියා හා වි ට්ාස කරනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හා ශයෝනනාටේ ඉදිරිපත් කරන්න 
කැහැතිසයි. තාේෂණය ශේගශයන් දියුම්ටන අටස්ථාශේ ම 

ේශෂේ්ය තුළ ශේගශයන් සිදුටන ශපරළිකාර ශටනසක්ම්ටලට 
සාශේේෂට හාධයශේදීන්ට අට ය ෙැු හ, තාේෂණය තා අත්ෙැකීම් 
ලබාගැනීහ ශටු ශටන් ශම් මුෙල් ශටන්කරනටා නම් මී ට ටංා 

ප්රාශයෝණුකයි කියා හා හිතනටා. විශ ේෂශයන්හ අශේ හාධය 
ේශෂේ්ශේ සිටින අතිසබහුතරයේ ශකොළඹ electronic media 
ආ්රිතට ඉතා කුංා සගඛ්යාටේ තැශරන්නට අශනේ ශබොශතෝශෙනා 
ප්රාශේශීය හාධයශේදින්. ම අය ශේ තාේෂණික ෙැු හ ටර්ධනය කර 

ගත යුතු තත්ත්ටයකයි තිසශබන්ශන්. එහ නිසා විෂය පිළිබඳ ෙැු හ, 
 ාස්ත්රීය අටශබෝධය දියුම් කර ගැනීහ සඳතා තමුන්නාන්ශසේලා 
නිතරහ පතර ගතන හහින්ෙ රානපේෂ  හිටපු නනාධිපතිසතුහා, ම 

කාලශේ ශයෝනනාටේ කළා, ගරු සභාපතිසතුහනි. ශම් 
හාධයශේදීන්ට ටෘත්තීය අධයාපනය ලබා ගන්නට -[බාධා කිරීහේ] 
-කරුණාකර ඇහුම් කන් ශෙන්න- උපාධි පාඨහාලාටේ පටන් 

ගන්න, Z-score  එක  තරතා වි ්ටවිෙයාලයට යන්න  තිසශබන පාර 
ශටු ටට අලුත් ladder  එකේ තො ශෙන්න කියා එතුහා කිේටා. ම 
අු ට අපි ශටනහ වි ්ටවිෙයාලයේ ආරම්භ කළ බට ඔබතුහා 

ෙන්නටා. ම වි ට්විෙයාලය ඇතුශළේ  ශටනහ පාඨහාලාටේ පටන් 
ගත්තා. ම පාඨහාලාට තහයි, Film and Television Production 
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Technology  කියන පාඨහාලාට. ශම්  ටනශකොට  ,0ශෙශනේ ම 

පාඨහාලාට තොරනටා, ගරු ඇහතිසතුහනි. ම පාඨහාලාටට ඇතුළත් 
කර ගැනීහ සඳතා මූලික අධයාපන ුබදුුබකම් ශනොශටයි ශසේශේ  
ටෘත්තිසය ුබදුුබකම් තහයි ශසේශේ. එටැනි පාඨහාලා කිහිපයේ 
electronic media එකට අොළට පහණේ ශනොශටයි, print media 

එකට අොළටත් ආරම්භ කරන්න. ගරු ඇහතිසතුහනි, ම 
ආකාරශයන් හාධයශේදින්ශේ අනාගතය ශටු ශටන් ඔවුන්ශේ 
ටෘත්තිසය ෙැු හ,  ාස්ත්රීය ෙැු හ ටැඩිදියුම් කර ගැනීහ සඳතා 

ඔබතුහාට හැදිතත්ශටන්න පුළුටන්. අශනේ  පැත්ශතන්, ුබමි්ා 
පීරිස්, ධර්හශසේන පතිසරාන, ඩී.බී. නිතාල්සිගත ටැනි ප්රවීණයන් 
එකතුශටලා තහයි ම පාඨහාලාට නිර්හාණය කශළේ. ම කටයුත්ත 

ඉන් ඔේබට ශගනයෑහ සඳතා අට ය කටයුතු කරන්න 
තමුන්නාන්ශසේලා උත්සාත ගනියි කියා හා වි ට්ාස කරනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශම් ගරු සභාටට ශයෝනනාටේ ඉදිරිපත් 

කරන්න හා කැහැතිසයි. ශම් රශට් ශ්රටයාබාධශයන් ශපශළන ප්රනාට 

මුළු නනගතනශයන් සියයට ෙ හ පතකට ටැඩියි. ම ප්රනාටට 

රූපටාහිනි ප්රටෘත්තිස ෙැනගැනීහ සඳතා තිසශබන හාර්ග ඉතාහ අඩුයි. 

ම කාලශේ ශකශතළිය රුණේටැල්ල හැතිසතුහා නනහාධය 

අහාතයටරයා ට ශයන් සිටි කාලශේ ශතෝ ඊට ශපර කාලශේ  -හට 

තරියට හතක නැතැ- නාතිසක රූපටාහිනිශේ sign language එක 

ආරම්භ කළා. 

අනිකුත් සියලු  හාධයටලිු ත් එශසේ කටයුතු කරන ශලස අපි 

ඉල්ීමහේ කරන්න ඕනෑ. ගරු සභාපතිසතුහනි, ශලෝකශේ දියුම් 

රටටල "closed captioning" කියලා ශෙයේ තිසශබන බට ඔබතුහා 

ෙන්නටා. ශම් කටයුත්ත සඳතා තාේෂණික ශටනසේ විතරයි 

කරන්න තිසශබන්ශන්. අශේ ම සශතෝෙර නනතාට ශකොන් කරන්ශන් 

නැතිසට එටැනි අටසථ්ා ටේ ලබා දීහට කටයුතු කරන්න  ඕනෑය 

කියලා හහ හිතනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශම් ආණ්ඩුට ෙැන් නාතිසක සගහිඳියාට ගැන 

ටැඩිපුර කථා කරනටා. මක ශතොඳයි. තැබැයි, පුටත් පත් ශීර්ෂ, 

පුටත් පත් ශතොරතුරු විග්රත කරන සියලුහ නාලිකා දිතා බැලුටාට 

පසශ්සේ අපට ශපශනනටා, සිගතල නාලිකා, සිගතල ප්රටෘත්තිස, සිගතල 

කාටූන්, සිගතල විශ ේෂාගගටලට අහතරට ඉගග්රීසි හාධය ගැන කථා 

කරන බට. ෙමිළ ප්රටෘත්තිස, ෙමිළ භාෂාශටන් පළ ටන හාධයටලට 

අහතරට ඉගග්රීසි භාෂාශටන් පළ ටන හාධය ගැනත් ශෙහළ හාධය 

කථා කරනටා. තැබැයි, සිගතල හාධය තුළින් ෙමිළ සශතෝෙර 

නනතාටශේ සිතුම් පැතුම්, ආකල්ප පිළිබඳට සිගතල නනතාටට 

තැඟීහේ ඇතිසටන විධියට කටයුතු කරන බටේ අපට ශපශනන්ශන් 

නැතැ. ම සම්බන්ධශයන් සියලු හාධය ෙැු ටත් කරලා  කටයුතු 

කරන එක රනශේ ටගකීහේ  කියලා හහ හිතනටා. 

ශහටර අය ටැශයන් අන්තර්නාල ගාසත්ුටලට සියයට 2 ක 

බේෙේ පනටලා තිසශබනටා, ගරු සභාපතිසතුහනි. ශම්ක 

සතස්රකයන්ට - millennials - තරුණ පරම්පරාටට එල්ල ශටච්ච 

බරපතළ ප්රතාරයේ බට අපි අය ටැය විටාෙශේදීත් කිේටා. ශම් බේෙ 

හාධය  ේශෂේ්යට අොළට ගත්ශතොත්, ම නිසා විශ ේෂශයන්හ 

ප්රාශේශීය හාධයශේදීන් වි ාල අර්බුෙයකට ශගොදුරු ශටලා සිටිනටා, 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ඔවුන්ට  news item එකේ upload කරන්න, 

download කර ගන්න තිසබුම් ඉංට ශම් බේෙ වි ාල බාධාටේ. ශම් 

ශටු ශටන් වි ාල ගාස්තුටේ ශගටන්න සිේධ ටනටා. ම නිසා අපි 

ශම් අටස්ථාශේදී ගරු ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ීමහේ කරන්න 

කැහැතිසයි, හාසිකට upload කරන්න, download කර ගන්න 

ධාරිතාට අඩු ගණශන් ණුගාබයිට්ස් 10ක තරම් ෙත්ත 

පැශේනයේටත් ම අයට පිරිනහන්න කටයුතු කරන්න කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේලා එශතහ කටයුතු කශළොත් මක ඉතාහ ටැෙගත් 

ශෙයේ බටට පත් ශේවි.  

හහ ශම් අටසථ්ාශේදී පුටත් පත් හණ්ංලය ගැන 
තමුන්නාන්ශසේලාශගන් අතන්න කැහතිසයි. ඊශේ පුටත් පත්ටල 
තමුන්නාන්ශසේලා ෙැන්වීහේ පළ කරලා තිසබුණා, "උසස් හාධය 
සගසක්ෘතිසයේ ඇතිස කිරීහ සඳතා නනහාධය අයිතීන් තා ප්රමිතීන් 
ස්ථාපිත කිරීහ ශටු ශටන් හතනන අෙතස් ලබා ගැනීහ" කියලා. එය 
ප්රටෘත්තිස ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අධයේෂ නනරාල්තුහා විසින් පළ 
කරපු ෙැන්වීහේ. ම ෙැන්වීශම් කරුම් තතේ තිසශබනටා. ගරු 
සභාපතිසතුහනි, එහ කරුම් තශතන් මුල් කරුම් පතට අහතරට 
අටසාන කරුම් ශෙශේ සඳතන් ශටලා තිසශබනටා, "පිළිගත් 
ටෘත්තීය ආචාර ධර්හ සගග්රතය කං කිරීහ, ප්රතිසේශෂේප කරන 
නනාහාධයශේදිශයකුට ශතෝ සගසක්ාරටරශයකුට ෙඬුටම් කිරීහ ශතෝ 
ශසේටය අටසන් කිරීහ ශතෝ නීතිස  විශරෝධී ්රියාටේ ට ශයන් 
සැලකීහ" කියලා. ශහන්න ශම් කාරණයට සම්බන්ධ ශටන්ශන් 
ශකොශතොහෙ කියන අෙතසයි අශපන් ඉල්ලන්ශන්. ම ටාශේහ, 
හාධය ආයතනටලට අොළ නාතයන්තර ප්රමිතිසටලට අු කූලට 
ටෘත්තීය ආචාර්ය ධර්හ සගග්රතයේ පිළිශගන එය ්රියාත්හක 
කිරීහට, අධීේෂණය කිරීහට අට ය බලතල සහිත ස්ටාධීන 
හණ්ංලයේ සථ්ාපිත කිරීහ සම්බන්ධශයන් අෙතස් පළ ශටනටා.  

ෙැන් පුටත් පත් හණ්ංලයේ තිසශබනටා, ගරු සභාපතිසතුහනි. 
ගරු ඇහතිසතුහා ශම් සම්බන්ධට ගරු සභාටට පැතැදිලි කරන්න 
ඕනෑ. නමුත් එතුහා ශම් විටාෙශේදී කථා කරලා අටසානයි. ම නිසා 
 නිශයෝනය ඇහතිසතුහා ම සම්බන්ධට පැතැදිලි කරයි කියලා හහ 
වි ට්ාස කරනටා. නමුත් එතුහාටත් කථා කරන්න විනාඩි තතරක 
ශතෝ පතක පහණ කාලයේ ශටන් ශටලා තිසශබන බටයි  හහ 
ෙැේශේ. ම ශකශසේ ශටතත්, පුටත් පත් හණ්ංලයට ශම් සියලු 
කාරණා සම්බන්ධශයන් බලතල තිසශබන ශටලාටක ශම් 
ශයෝනනාශටන් බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන් ශහොකේෙ කියලා හහ 
ෙන්ශන් නැතැ.   

ගරු සභාපතිසතුහනි, පුටත් පත් හණ්ංලය සම්බන්ධශයන් 
සගශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන්න අට ය නම් මක කරන්න පුළුටන්. 
පුටත් පත් හණ්ංලශේ සාහාජිකයන් තත් ශෙනායි ඉන්ශන්. ම තත් 
ශෙනාශගන් තය ශෙශනේ පත් කරන්ශන් නනාධිපතිසටරයා විසින්. 

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුහාට තට විනාඩි තුනක කාලයේ තිසශබනටා. 
 

 ගුණ ඩලසන අලහප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි, ගරු සභාපතිසතුහනි.  

ම නිසා ම සම්බන්ධ සගශ ෝධනයේ කරන්න 
තමුන්නාන්ශසේලා උත්සාතයේ ගන්න. සැබැවින්හ අට ය නම් ශම් 

පුටත් පත් හණ්ංල ස්ටාධීන කරන්න. ටෘත්තීය හාධයශේදීන්ශේ 
සගවිධානය විසින් තත් ශෙශනේ නම්  කළාහ, එේ ශකශනේ 
නනාධිපතිසතුහා ශතෝරා ගන්නටා. කර්හාන්ත ශසේටකයන් 

ශටු ශටන් තුන් ශෙශනේ නම් කළාහ, එේ ශකශනේ 
නනාධිපතිසතුහා  ශතෝරා ගන්නටා. ම ආකාරයට  එතුහා තය 
ශෙශනේ පත් කර ගන්නටා. ශම් සම්බන්ධශයන් ඉන්දියාශේ ශතොඳ 

උොතරණයේ තිසශබනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඉන්දියාශේ පුටත් පත් හණ්ංලශේ විසි තය 
ශෙශනේ තහයි ඉන්ශන්. තැබැයි, ම විසි තය ශෙනාශගන් 
ෙතතුන්ශෙශනේ -තරි අංේ- ශතෝරන්ශන් ටෘත්තීය පුටත් පත් 

කලාශේදීන් අතරින්. කවුෙ ම අය ශතෝරන්ශන්? නනාධිපතිසටරයාෙ? 
අගහැතිසටරයාෙ? නැතැ. අග්රවිනි ච්යකාරටරයා, කථානායකටරයා 
සත පාර්ලිශම්න්තුශේ මකාබේධට ඇතිස කර ගත් කමිටුටකින් තහයි 

ම ශතෝරා ගැනීහ කරන්ශන්. කථානායක, අගවිනිුබරු, ශසශනට් 

1571 1572 



පාර්ලිශම්න්තුට 

හණ්ංලශේ සභාපතිසටරයා තහයි ම අය ශතෝරන්ශන්. අන්න ම 
ටාශේ පරහාෙර් යේ ඔබතුහන්ලාත් ගනීවි කියලා හා වි ්ටාස 
කරනටා. ශම් හණ්ංලයට අොළ කරුම් සඳතන් 1,ටැනි 

ටගන්තිසශේ, 12ටැනි ටගන්තිසශේ ගැටලු තිසශබන බට අපි  
පිළිගන්නටා. ම ගැටලු නිරාකරණය කර ගන්න ඕනෑ. තැබැයි, 
පුටත් පත් හණ්ංලයට නිල ට ශයන් සම්බන්ධ ශටන්ශන් අධයේෂ 

නනරාල්ටරයා විතරයි.  තැබැයි, එතුහා ශම් කටයුත්තට සතභාණු 
ශටන්ශන් නැතැ. අශේ මි්යා - රගග කලගූ රිය හැතිසතුහා - ශම් 
අටස්ථාශේදී අෙ ශම් ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඇතිස. හහ ශටේ අංවිය 

පරිේෂා කළා. නමුත් අඩු ගණශන් එතුහාශේ පින්තූරයටත් ශටේ 
අංවිශේ නැතැ.   

ම ඇයි කියලා හා ෙන්ශන් නැතැ. එතැන ප්රතිසපත්තිසහය 
ගැටලුටේ තිසශයන්නත් බැතැ. මක එශතහ ශටන්න බැතැ.  ශහොකෙ, 
මක ශම් පාර්ලිශම්න්තුටට ටග කියන ආයතනයේ නිසා.  තැබැයි, 
එතුහා ඉමිතිසයාස ් බාකීර් හාකාර් හැතිසතුහාශේ නාකත්ටශයන් 
ආරම්භ කළ නාතිසක හාධය හධයසථ්ානශේ - ම ආයතනශේ නහ 

හට තරියට හතක නැතැ- CEO විධියට පත් කළා. එතුහා ම 
ආයතනශේ  CEO ට ශයන් කටයුතු කරන බට අපි ෙන්නටා. 
තමුන්නාන්ශසේලා මීට ටංා ටගකීශහන් ශම් ආයතනශේ කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ශසේලා ම ගැන පාර්ලිශම්න්තුටට 
ටගකියන්න ඕනෑ.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ඊට අහතරට අටසාන ට ශයන් හට 
කියන්න තිසශබන්ශන් ශම්කයි. ඉතිසතාසය පුරාහ අශේ රශට් බිහි 
වුම් තැහ ආණ්ඩුටකටහ හාධය එේක ඇතිස කර ගත් ගැටීශහන් 
තහයි අටසන් ගහන් යන්න සිේධ වුශණ්. තමුන්නාන්ශසේලාත් ෙැන් 
ම ගැටීහ ආරම්භ කර ශගන තිසශබනටා.  CSN නාලිකාටට 
තමුන්නාන්ශසේලා ශහොකේෙ කශළේ ? 201, අය ටැය ශල්ඛ්නය ශම් 
ගරු සභාට ඉදිරිපත් කරමින් එො ගරු මුෙල් ඇහතිසතුහා කිේටා, 
sports channels  ටලට රුපියල් බිලියනයක බේෙේ පනටනටා 
කියලා. ශහොනටාෙ ම නිර්ණායක? ශහොනටාෙ ම ෙර් ක?  
Transmitters  තුනකට ටැඩි sports channels  ටලට ම බේෙ 
පනටනටා කිේටා. ම ටාශේ මටා එකයි තිසබුශණ්.  MTV Sports 
Channel  එක තිසබුණා. මකට තිසබුශණ් transmitter එකේ විතරයි. 
Transmitters  තුනේ සහිතට ලගකාශේ තිසබුණ එකහ  sports 
channel  එක තහයි CSN. තමුන්නාන්ශසේලා ම නාළිකාටට ප්රතාර 
එල්ල කරන්න පටන් ගත්තා. නනහාධය ශල්කම්තුහා හශේ මි්යා. 
තමුන්නාන්ශසේශේ නිශයෝගශයන් දුන්න ම බලප්ය අශතෝසි කර 
තිසශබනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි,  ම ශටු ශටන් ඉදිරිපත් කළ කාරණාට 
ශහොකේෙ?  Audited accounts ටික  ශල්කම්ටරයාට යැේශේ 
නැතැයි කියන එකයි කාරණාට. නමුත් එශතහ එකේ කරන්න 
ඕනෑ නැතැ. මටා යටන්න ඕනෑ Auditor-Generalටයි. ම ස්ථානශේ 
address හාරු කළ බට ෙැු ම් දුන්ශන් නැතැයි කියනටා. මත්,  ම 
හාරු කළ  address එකට තමුන්නාන්ශසේලා යටපු ලියුම් ඕනෑ 
තරම් තිසශබනටා. ගරු සභාපතිසතුහනි, ශම් ගරු සභාශේ පළමුටැනි, 
ශෙටැනි, තුන්ටැනි ශේළි ගත්ශතොත්, ඍජුටහ හාධයයට සම්බන්ධ - 
හහ නිශයෝනය කථානායකතුහා ගැන ශනොශටයි කියන්ශන්, එතුහා 
හිනාශටවී හිටියාට- පවුල් අටේ තිසශබනටා. ගරු අගහැතිසතුහාශේ 
පවුල් සම්බන්ධතාට එතුහා පිළිගත්තා.  තමුන්නාන්ශසේලා ඉතාහ 
අශීලාචාර විධියට "ශෙරණ" නාළිකාටත් එේක පටන් ගත් අරගළය 
ගැන සියලු ශල්ඛ්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සභාගත කර තිසශබනටා. 
ශම්ක හාධය ෙංයහේ. 

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාශේ කථාට අටසන් කරන්න. 

ගුණ ඩලසන අලහප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

"හිරු" නාලිකාට සම්බන්ධටත් එශතහයි. ෙැන් හිරු ටටා ශහරු 
කැරශකන බට අපට ශපශනනටා.   ගරු සභාපතිසතුහනි, අපි 
කියන්ශන් හාධයටල පළ ටන සියලු ශේටල් ඇත්ත කියලා 

ශනොශටයි. අශහරිකාු  සාහිතයශේ පියා යැයි කියන හාර්ේ 
ට්ශේන්  ගැන ඔබතුහා ෙන්නටා ඇතිස. ගරු සභාපතිසතුහනි, එතුහා 
ශහශසේ කියා තිසශබනටා: 

"If you don't read the newspaper, you're uninformed. 
If you read the newspaper, you're misinformed." 

ශම් කියහන ඇතුශළේ තිසශබන අෙතස ශම් රශට් හාධයශේදීන් 

ශත්රුම් ගු  ඇතැයි හා වි ට්ාස කරනටා. 

අටසාන ට ශයන්, හහ එක ඉල්ීමහේ කරන්න කැහැතිසයි.  
ශතොරතුරු ෙැන ගැනීශම් පනත ශගන මහට නායකත්ටයේ ශෙන්න 

කටයුතු කළ ඔබතුහා මූලිකත්ටය ෙරන සභාටකදී ගරු 
අගහැතිසතුහා දිණුන් දිගට හාධය ආයතනටල නම් කියලා, 
හාධයශේදීන්ශේ නම් කියලා ෙරුම් ප්රතාරයේ එල්ල කර 

තිසශබනටා. හාධය නිෙතස ුබරේිකතයි කියලා ඔබතුහා කිේටාට අපි 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුට තුළ මක ෙැකලා නැතැ  අපට මක 
ශපශනන්ශන් නැතැ. මක invisible. ම නිසා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

අපි ශම් රශට් හාධය නිෙතස ශටු ශටන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි 
අතිසන් ටැරදි ශටන්න පුළුටන්. මටා නැතැයි කියලා හහ කියන්ශන් 
නැතැ. අපි සර්ටශතෝභද්ර ශනොශටයි. අපි ම අඩුපාඩු  පිළිගන්නම්. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශටච්ච ටැරදි තො ශගන ශතොඳ හාධය 
සගසක්ෘතිසයේ ශටු ශටන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුට නායකත්ටය දිය 
යුතුය කියා හා ශයෝනනා කරනටා. ශබොශතොහ ස්තුතිසයි.  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
ශම් අටසථ්ාශේ ගරු නිශයෝනය කථානායකතුහා මූලාසනය 

ගන්නටා ඇතිස.  

 
අනුරුණව ගුණ කථානායකුරො මූලාසනනයන් ඉවත් වුනයන්, 

නිනයෝජය කථානායකුරො [ගුණ තිලසග සුෙතිපාල ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திலங்க 

சுமதிபால] தகலகம வகித்தார்கள். 

 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 

 
[පූ.භා. 11.1,] 
 

ගුණ අජිත් පී. නපනර්රා ෙහතා ිවිදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශ්ෂණති නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and 
Renewable Energy) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශතොරතුරු ෙැන ගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ 
පනත නීතිසයේ කරන්න කැප වුම් ගරු කථානායකතුහා, ම 
ශයෝනනාට ප්රාශයෝණුකට භූමිය හත ්රියාත්හක කළ ගරු ගයන්ත 

කරුණාතිසලක ඇහතිසතුහා, ම නිශයෝනය ඇහතිසතුහා ඇතුළු සියලු 
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[ගරු ංලස් අලතේශපරුහ හතතා] 
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ශෙනාට හශේ සත්ුතිසය පිරිනහනටා. ශම් රශට් නනතාටට 

ප්රනාතන්්ටාෙශේ අයිතිසය භාවිත කරන්නට තිසශබන අටස්ථාට නිසි 
ශලස පාවිචචි කරන්න නම්, සතය ෙැන ගත යුතුයි. සතය ෙැන 
ගන්න නම් හාධය ස්ටාධීන ශටන්න ඕනෑ   ේතිසහත් ශටන්න ඕනෑ. 
ම ටාශේහ හාධයටලට ශතොරතුරු ලබා ගැනීහට ඇතිස අයිතිසය 

සනාථ කරන්න ඕනෑ. ම නිසා ශහහ අහාතයාග ය විසින් හාධය 
නිෙතස තතවුරු කිරීහ සඳතා නීතිසයේ ශගනැල්ලා, අශේ යතපාලන 
රනය විසින් ආණ්ඩුක්රහ ටයටස්ථාට සගශ ෝධනය කරලා, ශතොරතුරු 

ෙැන ගැනීහට ඇතිස අයිතිසය මූලික අයිතිසටාසිකහේ බටට පත් කරලා, 
ශම් රශට් භූමිය තුළ නිෙතස ඇතිස කර තිසශබනටා. මක  නැතැයි 
කියලා කවුරු තරි කියනටා නම්, ම අන්ධශයේ ශතෝ බිහිශරේ 

පහණයි. ශම් රශට් උත්තරීතර නීතිසය සගශ ෝධනය වුණා.  

ප්රාශයෝණුක ්රියාකාරකම් සඳතා නීතිසයේ ඇතිස වුණා. ම නීතිසය 
අෙ අශේ ඇතැට ශේනටා. නාතිසක රූපටාහිනිශේ සෑහ පේෂයකහ 

සෑහ හත ටාෙයේහ නිශයෝනනය ටනටා. සට්ාධීන රූපටාහිනිශේ 
සෑහ පේෂයකහ සෑහ හත ටාෙයේහ නිශයෝනනය ටනටා. ITN 
එශේ සෑහ පේෂයකහ සෑහ හතටාෙයේහ නිශයෝනනය ටනටා. අෙ, 
Lake House එක ම අටසථ්ාට තැශහෝටහ ලබා දීලා තිසශබනටා.  

මක ශනොශපශනනටා නම්, ශකශනකු අන්ෙ වී සිටිනටා  නැත්නම් 
බිහිශරකු වී සිටිනටා  නැත්නම් එශලස තැසිශරනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හට කථා කිරීහට ඉතාහ ශකටි කාලයේ 

ලබා දී තිසශබන ශහොශතොශත් හහ ඉතාහ ටැෙගත් කාරණයේ 
කියන්න අට යයි.  අශේ රශට් රානය සත ශපෞේගලික හාධයන්ශේ, 
මුද්රිත තා විෙයුත් හාධයයන් ශෙශේදීහ  අෙ අපි කවුරුත් කථා කරන 

social media තැසිරවීශම්දී ටගකීහ පිළිබඳ ප්ර ්නයේ තිසශබනටා. 
අපි හාධය නිෙතස ශහරට භූමිශේ සනාථ කර තිසශබන අටස්ථාටක,  
තහන්ශේ හාධයය තැසිරවීහ ටගකීහකින් යුතුට, සාධාරණට, 

සතයගරුකට  කරන්නට සෑහ හාධයයේහ සත සෑහ 
හාධයකරුශටේහ කටයුතු කළ යුතුයි.   එො තිසබුම් හරණ බිය 
ෙැශනන යුගය අපි ෙැන් අටසන් කරලා තිසශබනටා  සිරගත වීශම් 

අටොනහ අටසන් කරලා තිසශබනටා.  ගරු සභාපතිසතුහනි, තැබැයි 
අපට අලුත් ටගකීහේ තිසශබනටා. ම ටගකීහ තහයි, අපි පුබ ණුය 
ෙටස්ටල ෙැේශේ. අධිකරණය පිළිබඳ විශේචන කරනටා. 
අධිකරණය පිළිබඳ විශේචනය කළ තැකියි  අධිකරණශේ 

ස්ටාධීනත්ටය ශකශරහි තිසශබන ප්ර ්නය පිළිබඳට විශේචනය කළ 
තැකියි. ශම් රශට් නනහාධයශේදීන් "රාටය" පුටත් පශත් හිටපු කතෘ 
විේටර් අයිටන් හතතාශගන් ශම් පිළිබඳට ඉශගන ගත යුතුට 

තිසශබනටා. අධිකරණශේ ්රියාොහය  සත එහි ූෂිකත 
විනි ්චයකාරටරුන් පිළිබඳ කරුම් ඇතිසට, සාේික ඇතිසට ශතළිෙරේ 
කරන්න පුළුටන්. තැබැයි, එශසේ ශනොහැතිසට ටගකීම් විරහිතට 

කටයුතු කශළොත් එහි ලලවිපාක ලැශබන්ශන් රශට් නනතාටටයි. 
ඔවුන්ට අධිකරණය පිළිබඳ වි ට්ාසය නැතිස ශටනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හා ශහහ ප්ර ්නය හතු කරන්ශන් ශම් රශට් 

ප්රනාතන්්ටාෙය ශටු ශටන් වි ාල කැප කිරීහේ කරපු ූෂිකත, 
මිනීහරු රානපේෂ පාලනය අටසන් කිරීහට ොයක වුම් Lanka-e-
News ගැන කියන්නයි. Lanka-e-News තහන්ශේ යුතුකහ ඉටු 
කරපු හාධයයේ. සියලුහ රානය හාධය එක හතයේ ගනිේදී, විරුේධ 

පේෂයට කිසිහ තඬේ නැතිසට තිසශබේදී Lanka-e-News ශම් රශට් 
සාහානය ශපොදු නනතාටශේ අයිතිසය ශටු ශටන් ශපනී සිටියා. 
Lanka-e-News විසින් ඔවුන්ශේ හාධයකරණශේ ටගකීහ  සියයට 

සියයේහ සාධාරණට, සියයට සියයේහ නිටැරදිට කරනටා 
කියන්න හහ ලැතැස්තිස නැතැ. ඔවුන් අතිසු ත් යම් යම් අඩු-පාඩු සිදු 
ටන බට අපි නිරීේෂණය කරලා තිසශබනටා. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ෙැන් ඔබතුහාශේ කථාට අටසන් කරන්න.  

ගුණ අජිත් පී. නපනර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபசரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, තටත් එේ ශෙයේ කියන්න තිසශබනටා. එො 

නනහාධයටලට විරුේධ ශටමින්,  හාධයකරුටන් හරා ෙහන විට  

ලසන්ත වික්රහතුගග හරා ෙහන විට අතක බලාශගන හිටපු 
පුේගලයන් තහයි අෙ අධිකරණශේ කපටි ආරේෂකයන් ශලස 
ශපනී සිටින්ශන්. අධිකරණශේ අයිතිසය, අධිකරණශේ 
ස්ටාධීනත්ටය, විනි ්චයකාරටරුන්ශේ ශපෞේගලිකත්ටය ආරේෂා 

කිරීහ ශටු ශටන් ශම්  රනශේ  අපි ශපනී සිටිනටා. තැබැයි, 
අධිකරණශේ ආරේෂකයන් ශලස ශපනී සිටින කපටි 
ආරේෂකයන්ශගන් අධිකරණය ප්රශේසම් විය යුතුයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශම් රශට් නනතාටට "නනහාධය" අතයට ය 
ශෙයේ. ප්රනාතන්්ටාෙය ශටු ශටන්, රශට් සගටර්ධනය ශටු ශටන් 
හාධය කරන ශහශතය අගය කරන අතර,  හාධය ටගකීශහන් යුතුට 

භාවිත කිරීහ පිළිබඳට වූ ටගකීහත් හතේ කර සිටිනටා.   රනය  
ශහහ අයිතිසටාසිකහ ආරේෂා කිරීහ පිළිබඳ යුතුකහ ඉදිරිශේ දී ඉටු 
කරනටා කියන කාරණය හතේ කරමින් හා නතර ශටනටා. 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

 

[மு.ப. 11.21] 

 

ගුණ ඩග්ලසන නද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ தவிசாளர் அவர்கசள, முதலில், மனித 

சநயத்தினதும் உாிகமப் சபாராட்டங்களினதும் 

வைிகாட்டியாக, தகலவராக வாழ்ந்து மடிந்த சதாைர் பிதடல் 

கஸ்சரா அவர்களுக்கு எனது மக்கள் சார்பாக ஆழ்ந்த 

அனுதாபங்ககளத் ததாிவித்துக் தகாள்கின்சறன்.  

இலங்ககயிசல எமது ஊடகத்துகறயானது ததாடர்ந்தும் 

ஒரு சர்ச்கசக்குாிய துகறயாக இருந்து வருவகதசய 

காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வககயில் எமது 

ஊடகத்துகறயானது அதனது அடிப்பகடப் பண்புககள 

இைந்து நிற்பதாகவும் அதற்குாிய சுதந்திரத்கத 

அளவுக்கதிகமாக எடுத்துக்தகாண்டு அனுபவித்து வருகின்றது 

என்றும் அதன் மீதான எதிர்ப்புக் கருத்துக்ககளத் ததாிவித்து 

வருகின்றவர்கள் குறிப்பிட்டு வருகின்றனர். இங்சக பல 

ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பு என்ற நிகலக்கு உட்பட்டுச் 

தசயற்பட்டு வருவதாகவும் ஒரு விமர்சனம் ததாடர்ந்து 

முன்கவக்கப்படுகின்றது. இதற்குப் பலர் நிகறயசவ 

உதாரணங்ககளயும் முன்கவத்து வருகின்ற நிகலயில், இசத 

ஊடகங்கசள அதகன தவளியிட்டும் வருகின்றன. என்கனப் 

தபாறுத்தவகரயில் ஊடகங்கள் பக்கச்சார்பற்ற வககயில் 

தசயற்பட்டு, எமது மக்களுக்கு உடனுக்குடன் உண்கமயான 

தசய்திககள தவளிப்படுத்தி, அம்மக்ககள சநர்வைிப்படுத்த 

சவண்டுதமன்பகதசய இங்கு நான்  ததளிவுபடுத்த 

விரும்புகின்சறன். 

தகவல்ககளச் சந்கதப்படுத்துவதன் ஊடாக அதனது 

விற்பகனப் தபறுமதிகய அதிகாித்துக் தகாள்ளமுடியும் என்ற 

சநாக்கில் மாத்திரசம தசயற்படுகின்ற சில ஊடகங்கள் 

மக்ககள அடிக்கடி ஒருவித பதற்றத்துடனும் குைப்பத்துடனும் 

கவத்துக்தகாள்ளும் நிகலப்பாட்டிகனசய 

தகாண்டிருக்கின்றன. இவ்வாறான சில ஊடகங்கள் 

உறுதிப்படுத்தல்கள் இன்றிய நிகலயில் நுகர்வுச் சந்கதகய 

மாத்திரம் கருத்திற்தகாண்டு தசய்திககள தவளியிடுவதால், 

எது உண்கம? எது தபாய்? என்பகத அறிய முடியாத 

நிகலயில் எமது மக்கள் ககவிடப்படுகின்றனர். இந்த 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

நிகலயிலிருந்து விடுபட்டு மக்களுக்குப் தபாறுப்புக்கூறுகின்ற 

அதிமுக்கிய களமாக இந்த ஊடகத்துகற அகமய சவண்டும் 

என்பசத எமது எதிர்பார்ப்பாகும். 

அசதசநரம், தகளரவ அகமச்சருகடய தகலகமயில் 

கடந்த மார்ச் மாதம் ததன் பகுதியிலிருந்து வடக்கிற்குச் தசன்ற 

ஊடகவியலாளர் குழுதவான்று அங்சக யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்ககளச் சந்தித்து அவர்களுக்கு 

வீட்டுத் திட்டங்ககள வைங்குவதாகத் ததாிவித்திருக்கின்றது. 

அந்த வககயில் அங்கு மூன்று ஊடகவியலாளர் 

ததாிவுதசய்யப்பட்டு 10 இலட்சம் ரூபாய் தபறுமதியான 

வீடுகள் அகமத்துத் தருவதாகக் கூறப்பட்டு, ஒரு வீட்டுக்கான 

அடிக்கல்லும் நாட்டப்பட்டது. அதனுகடய நிகலகம 

எவ்வாறிருக்கின்றது என்பது ததாியவில்கல. தகளரவ 

அகமச்சர் அவர்கள் அது குறித்துத் ததளிவுபடுத்துவார் என்று 

நான் நிகனக்கின்சறன். [இகடயீடு] ශබොශතොහ ස්තුතිසයි. 

அடுத்தது ததன் பகுதி ஊடகவியலாளர்களுக்கு 

வைங்கப்பட்டிருப்பதுசபான்று எமது வட மாகாண 

ஊடகவியலாளர்களுக்கும் மடிக் கணணிகள், ககயடக்கத் 

ததாகலசபசிகள் சபான்றவற்கறப் தபறுவதில் சலுககககளப் 

தபற்றுக் தகாடுக்க நடவடிக்கக எடுக்குமாறு சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன். எமது ஊடகவியலாளர்களது தபாருளாதார 

நிகலகமகயக் கருத்திற்தகாண்டு அவர்களுக்குக் கடன் 

அடிப்பகடயிலன்றி, வாிச் சலுகககளுடன்கூடிய 'சமாட்டார் 

கசக்கிள்'ககள வைங்குவதற்கு விசசட திட்டதமான்கற 

முன்தனடுக்க நடவடிக்கக எடுக்குமாறும் சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன்.  

லசந்த விக்கிரமதுங்க மற்றும் பிரகீத் எக்தனலிதகாட 

சபான்ற ஊடகவியலாளர்களது தகாகல ததாடர்பில் 

விசாரகணகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முன்தனடுக்கப்பட்டு 

வருவகதப்சபான்று, தகால்லப்பட்ட, படுகாயமகடந்த 

ஏகனய அகனத்து ஊடகவியலாளர்கள் ததாடர்பிலும், 

தாக்குதல்களுக்குள்ளான ஊடக நிறுவனங்கள் ததாடர்பிலும் 

உாிய விசாரகணககள சமற்தகாண்டு குற்றவாளிகள் 

இனங்காணப்பட்டுத் தண்டிக்கப்பட நடவடிக்கக 

எடுக்குமாறும் வடக்கு, கிைக்கு மாகாணங்களில் உயிாிைந்த 

ஊடகவியலாளர்களது குடும்பங்களுக்கு அவர்களது 

வாழ்வாதாரத்கத ஈட்டிக்தகாள்ளக்கூடிய வககயில் விசசட 

திட்டம் என்ற அடிப்பகடயில் ஒரு நிதியுதவித் திட்டத்கத 

முன்தனடுக்குமாறும் நான் சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.  

அசதசநரத்தில் யுத்தம் காரணமாக உயிாிைந்த 

உறவுகளுக்கு நிகனசவந்தல்ககள முன்தனடுப்பதற்கு இந்த 

அரசு சுதந்திரமாக வைிவிட்டிருப்பது ததாடர்பில் எமது மக்கள் 

சார்பாக இந்த அரசுக்கு நான் நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்சறன். அந்த வககயில் உயிாிைப்புகளுக்கு உட்பட்ட 

எமது உறவுககள நிகனவுகூர முழுகமயாக வைிசயற்படுத்திக் 

தகாடுத்தகதப்சபால், தற்சபாது அகரகுகற உயிருடன் 

தடுப்புக் காவலில் கவக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் 

ககதிககளயும் தபாது மன்னிப்பின் அடிப்பகடயில் விடுதகல 

தசய்ய இந்த அரசு முன்வரசவண்டும் என்ற சகாாிக்கககய 

மீண்டும் மீண்டும் இங்கு முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். 

அசதசநரத்தில் அரச தமிழ் ததாகலக்காட்சிச் சசகவயிலும் 

அரச தமிழ் வாதனாலிச் சசகவயிலும் சதசிய கீதத்கத 

இகசக்கின்றசபாது தமிழ் தமாைியில் இகசக்குமாறும் 

சகட்டுக்தகாண்டு, வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி 

விகடதபறுகின்சறன். நன்றி, வணக்கம். 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිශරෝෂන් ශප්රේහරත්න හන්ත්රීතුහා. 

 
[පූ.භා. 11.2,] 

 

ගුණ එසන. නප්රේෙරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிசரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, සභාටට ආපු ශහොශතොශත්හ අතුණ ශලස 
හට කථා කරන්න අටසථ්ාට ලැබීහ පිළිබඳට හා සතුටු ශටනටා.  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිසලක ඇහතිසතුහනි, ණුය ටර අය ටැය 
විටාෙයටත් හා එකතු වුණා. තැබැයි, හට අෙ ශපු ම් විධියට  -
තමුන්නාන්ශසේත් ෙකින්න ඇතිස- පරණ තැටිශේහ තහයි ශරොටි ටික 

ශපරළා ශපරළා හිටිශේ. අලුත් ශේටල් ශහොනටත් තිසබුශණ් නැතැ. 
පරණ ාාතන ටික ගැන කිේටා. ගරු ඇහතිසතුහනි, තමුන්නාන්ශසේ 
පට්ටපල් ශබොරු ශෙකකුත් කිේටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශහොනටාෙ? 

 
ගුණ එසන. නප්රේෙරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிசரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

හා හශේ කථාට අතරතුර කියන්නම්. මටා සගඛ්යා ශල්ඛ්නත් 
එේක කිේටාහ   පැතැදිලියි.    

ගරු සභාපතිසතුහනි, නනටාරි 08ටැනිොට කලින් ශම් රශට් 

මිනිස්ුබ තරි අමුතු සිහින ශලෝශකක හිටියා. ම සිහින ශලෝකය 

ඇතුශළේ තමුන්නාන්ශසේලා,  "වහත්රී පාලනයේ... ස්ථාටර රටේ" 

කියන ප්රතිසපත්තිස ප්රකා නශයන් ශහොකේෙ කිේශේ?   එහි ශහශසේ 

සඳතන් ටනටා: 

"රනශේ නනහාධය, රට පාලනය කරන ශේ පාලන පේෂශේ ප්රචාරක 

අවියේ බටට පත් කිරීහ ටතාහ නටතා සහබර ශසේටාටේ රටට සැපයීහට 

අට ය පුබබිහ සකස් කරමි. නනහාධය නිෙතස ශතොරතුරු ෙැන ගැනීශම් 
අයිතිසය උපරිහ ශලස තතවුරු කරමි."  

ශම්ක තහයි නනටාරි 08 ටැනිො බලයට පත් වුම් 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ රනශේ  "වහත්රී පාලනයේ... සථ්ාටර 

රටේ" කියන ප්රතිසපත්තිස ප්රකා නශේ "අර්ථටත් තරටත් හාධය 

නිෙතසේ" ශත්හාට යටශත් තිසබුශණ්. තැබැයි, අවුරුදු එකතහාරක 

විතර ශපොඩි කාලයේ ගත ටන ශකොට ගරු වහත්රීපාල සිරිශසේන 

නනාධිපතිසටරයාට හතේ ශටනටා, මුල් පිටුට තහයි ආණ්ඩු 

ශපරළන කාර්ය භාරය කරන්ශන් කියන එක. රශට් සගටර්ධනයේ 

නැතැ කියලා කියන්ශන්, මුල් පිටුට කියලා ශත්ශරනටා. තැබැයි, 

ගරු රන්නන් රාහනායක නිශයෝනය ඇහතිසතුහනි, හට තිසශබන 

ප්ර න්ය මක ශනොශටයි. අපි ඉන්න කාලශේ  රට ශටු ශටන් 

ශහොනටාෙ කරන්න පුළුටන් කියන ශපොදු කාරණය මිනිසු්බ විධියට 

අපට හිතන්න පුළුටන් නම් විතරයි ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන්න 

පුළුටන්කහ ලැශබන්ශන්. මක තහයි හශේ තර්කය. එශතහ නැතිස 

වුශණොත් ශම් රට ඉදිරියට ශගන යන්න බැතැ.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, තමුන්නාන්ශසේට හතක ඇතිස, ශම් 
අවුරුේශේ නනටාරි 28 ටැනිො ගරු අගහැතිසතුහා  හාධයශේදින්ට 

සතුන්ශේ නම් කිේටා.  "කීර්තිස ටර්ණකුලූ රිය කියන්ශන් ශහොන 

1577 1578 

[ගරු ංේලස් ශේටානන්ො හතතා] 
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ශගම්ශබේෙ" කියලා ඇහුටා.   චතුර අල්විස්ලාට "යේකු" කියලා 

කිේටා. තැබැයි, ගරු සභාපතිසතුහනි, හහත් හාධයකාරශයේ විධියට, 
හශේ පරම්පරාශේ මිනිශතේ ටන චතුරශගන් හා ඉල්ලන්ශන්, 
"ඊළඟ ආණ්ඩු බලයට කවුරුන් පත් වුණත්,  ශකොන්ෙ ශකළින් 
තිසයාශගන ම ආණ්ඩුශටන් ටන ටැරදිත් විශේචනය කරපන්" කියන 

එකයි. මක තහයි ඇත්ත. මක තහයි ශටන්න ඕනෑ ශම් රට 
ඉසස්රතට ශගන යන්න නම්.  

ඊළඟට  ගරු සභාපතිසතුහනි,  අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කශළේ 
"සන්ශඩ් ීමංර්", "උෙයන්" හාධය ආයතනටලට ප්රතාර එල්ල කිරීහ 
සම්බන්ධශයන් ටග කියන්න ඕනෑ කවුෙ, ශම්ටාට උත්තර ශතේටාෙ 
කියන මටා ගැනයි.  තැබැයි, තමුන්නාන්ශසේලාට හතක ඇතිස, මීට 

ශපර ලසන්තලාශේ, ප්රගීත්ලාශේ ාාතන ගැනත් කථා කළා. කලින් 
හාධය ආයතනලට පතරදීම් ගැන ශලොකු හතයේ තැදුශණ්, ශම් 
රශට් හිටපු කුප්රකට ඇහතිස ටරයකු සම්බන්ධශයු යි. ම තහයි 
නාතිසක රූපටාහිනියට ණුහිල්ලා රතු ශල් ටාශේ තීන්තටලින් නැතැවී 
ආපු ඇහතිසටරයා. නනටාරි 08 ටැනිො යතපාලන ආණ්ඩුට තෙන 
ශකොටත් නිල්හ නිල් පාට ඇඳුහේ ඇඳශගන දිවුරුම් ශෙන 
ස්ථානයට එතුහා ඇවිල්ලා ඉන්නටා හා ෙැේකා. හා ශම් කියන්ශන්,  
ශම් පාලනයට ශගොහ ටැශටන්න පටන් ගත්ත ෙටස. 

ඊළඟට, ශෙටැනි ශගොහ බින්දු ට ටැශටන්ශන් 2010 අවුරුේශේ. 
හා එශතහ කියන්ශන් ඇයි? ඊට ශපර එේසත් නාතිසක පේෂශේ  
ප්රධාන සගවිධායක ශලස කටයුතු කළ ගරු ශනෝ ේ හයිකල් 
ශපශර්රා හතත්හයා තහයි, ශකළින්හ ඇඟිල්ල දිුව කශළේ, එො 
ලසන්තශේ, ප්රගීත්ශේ ාාතන ගැන සෘජුට ටගකීහ ගන්න ඕනෑ 
සරත් ශ ොන්ශසේකා හතතා ඇතුළු කල්ලියයි කියලා.  2008 ජූලි 08 
ටැනිො තැන්සාඩ් ටාර්තාටල මටා තිසශබනටා. තැබැයි, එො ම 
ශචෝෙනාට කරපු අය 2010 අවුරුේෙ ටන ශකොට ඔහුට ටට කරශගන 
ශපොදු අශේේෂකයා කරශගන ශම් රශට් නනාධිපතිස කරටන්න ශම් 
තැශහෝහ එකතු වුණා.   

නනතා විමුේතිස ශපරමුණත් මකට එකතු වුණා. ගරු 
සභාපතිසතුහනි, 2010 අවුරුේශේ සිදු වුම් ම කතන්ෙරශයන් පස්ශසේ, 
පුබ ණුය හත හැතිසටරණශයන් හනාප ඡන්ෙ පන්ොතේටත් ගන්න 
බැරි වුම් සරත් ශ ෝන්ශසේකා හතත්තයා අගහැතිසතුහාශේ පිටුපස 
අුබශන් තිසයලා, ලේෂ 700කට ටැඩි ටාතනයකුත් දීලා, 
රානපේෂටරුන්ට ශචෝෙනා කරන නිකම්හ නිකම් හැිකහේ බටට 

පත් කරශගන  ඉන්නටා. ම එේකහ හහ තමුන්නාන්ශසේලාට ශම් 
කාරණයත් කියනටා. ශම් ශටන ශකොට රට ඇතුශළේ තිසශබන හාධය 
නිෙතස ශකොයි තරම්ෙ කියනටා නම්, නනහාධය අහාතයාග ශේ 
ශල්කම්ටරයා -ශබෝපශේ හතත්තයා- හාධය ආයතනටලට අනට ය 
විධිශේ උපශෙස් ශෙන්ශනකු බටට පත් ශටලා, අනට ය විධිශේ 
ුවරුටරශයකු බටට පත් ශටලා තිසශබනටා.  මශේ ප්රතිසලල පුබ ණුය 
කාලශේහ තිසබුණා.  

ශම් රශට් හාධයශේදීන්ට හහ ශම් කාරණය කියනටා. සහතර 
ශටලාටට අපට හිශතන්ශන්, ගතන්ශන් ශම් අයට විතරයි කියලා. 
තැබැයි, එක අටසථ්ාටේ මවි, ඔබටත් පතර ශෙන. නිතඬට බලා 
සිටීශම් අටසාන ප්රතිසලලය ටන්ශන් මකයි. සට්ාධීන රූපටාහිනි 
ශසේටයට රුපියල් 180ක පඩියට ආපු මිනිශතේ හහ. ශම් සභාශේ 
හාධයශේදීන්ට ශටන් ශටලා තිසශබන පුටුටල ඉන්න 
හාධයශේදීන්ශගන් අතන්න, අෙටත් ෙටශසේ පඩිය කීයේ ශටනටාෙ 
කියලා. තමුන්නාන්ශසේලා මක අතලා බලන්න.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් ශටලාශේ හහ ශම් කාරණයත් හතේ 
කරනටා. නනහාධයශේදීන්ට තැහ ොහ හීනයේ තිසබුණා, ශගයේ 
තො ගන්න ඕනෑ කියලා. අවුරුදු 11ේ හාධය ආයතනයක ටැං 
කරේදී හටත් හිතුණා, ගශම් ඉංහට තටහ ඔේපුටේ නැතිස අපට, 
නනහාධයශේදිශයකු විධියට ඉන්න කාලයකදීටත් ශගයේ තම්බ 
ශටයි කියලා. ම හීනය අවුරුදු 11ේ තිසසශ්සේ ඉටු කර ගන්න බැරි 
වුණා. තැබැයි, ශම් හාධය ශේදීන්ට පුළුටන්කහේ තිසශබනටා නම් 

තහන්ටහ කියලා නිටසේ ලබා ගන්න, මක තරිහ ටටිනටා. 
සරුගගල් කීපයේ අසශ්සේ තරි නූලකින් සරුගගලයේ උංට යටනටා 
ටාශේ ම මිනිසු්බ උංට තිසයන්න කියලා හහ තමුන්නාන්ශසේශගන් 
ඉල්ලා සිටිනටා. ගරු ඇහතිසතුහා ශම් ශටලාශේ හතේ කළා, 
ස්ටාධීන රූපටාහිනිශේ අලුත් හැදිරි සගකීර්ණය ඉදි කශළේ 
ඔබතුහන්ලා කියලා.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ම ආණ්ඩුට කාලශේ පටන් ගත්තා. ෙැන් මක ්රියාත්හක 

ශටනටා. ම කාලශේ කරපු ාාතන, පතරදීම් විතරේ අපි නටත්ටලා 
තිසශබනටා. ෙැන් මටා කරන්ශන් නැතැ.  

 
ගුණ එසන. නප්රේෙරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிசரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, මිනිශතේ හරනටාට ටංා ජීටත් ශටලා 
ඉන්ශෙේදී ශෙන ටෙ ශේෙනා තරි ප්රබලයි. තමුන්නාන්ශසේලාට හහ 
මක කියනටා. මක තරි ප්රබලයි. සට්ාධීන රූපටාහිනි ශසේටයට හහ 

ඇවිල්ලා අවුරුදු ශෙකකට පසශ්සේ මි්ශයේ ආටා, කුබන් කියලා. 
කුබන් ගැන කියේදී තමුන්නාන්ශසේලාට ශම් කාරණය හතේ 
කරන්න ඕනෑ. යුේධය තිසබුම් කාල ශේ ඉදිරි ආරේෂක ටළල්ලට 
ශපොීමසිය යන්ශන්ත් නැතැ. ශපොීමසිශේ ශසේටය කළ අම්හා 

ශකශනේ හිටියා. ම අම්හාශේ පුතා තහයි, ශම් කුබන්. පවුශල් 
ඉන්න එකහ ශකොල්ලා. ම කාලශේ නනහාධයශේදීන් යුේධය 
ටාර්තා කරන්න යන ශකොට, සහතරු පසස් ගැහුටා. ම ශටලාශේ 

ඉදිරියට ණුය සශතෝෙරශයේ තහයි, කුබන්. කුබන්ට අත් ශටච්ච 
ඉරණහ තමුන්නාන්ශසේ ෙන්නටාෙ කියලා හහ ෙන්ශන් නැතැ. 
කුබන්ට අත් ශටච්ච ඉරණහ තමුන්නාන්ශසේට ෙැන ගැනීහ සඳතා 

හහ ශහහ ලියවිල්ල සභාගත* කරනටා. 

යුේධය කාලශේ රටට ප්රටෘත්තිස කියන්න, යුේධය දිනන්න රට 
ඇතුශළේ හතා නන බලශේගයේ තෙන්න ශකොන්ෙ ශකළින් 

තිසයාශගන උතුරට ණුය අශේ හාධය මි්යා අෙ ශගෙර නටත්ටලා  
ශසේටශයන් පතකර ොලා. ම විස්තර ඔබතුහාට ෙැන ගන්න හහ ම 
විස්තර සඳතන්  ලියවිල්ල සභාගත කළා. ඔහු ශසෞඛ්ය ශතේතූන් හත 

ශරෝතලක ප්රතිසකාර ලබා ගන්න ශකොට, ඔහු ම ශසේටශයන් 
පතකරලා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් ශටලාශේ සට්ාධීන රූපටාහිනිය 

ratingsටලින් අගක තය ස්ථානශේ තිසශබන්ශන්. තමුන්නාන්ශසේ 
ලාභොයකයි කියලා ශකොච්චර කිේටත් අගක තය ස්ථානශේ 
ඉන්ශන්. ලාභ නම්, ශසේටකයන්ට ශබෝනස් ටික ශෙන්න. පේ. අශේ 
කාලශේ දුන්නා, රුපියල් 90,000ක ශබෝනස් එකේ. ණුය සැශර් 

දුන්ශන්, රුපියල් , ,000යි. ශම් සැශර් තටහ ශෙන ටගේටත් නැතැ. 
ම නිසා ලාභ තිසශබනටා නම්, ආයතනය ශතොඳයි නම් ම ශබෝනස ්
ටික ශෙන්න කියලා හහ හතේ කරනටා. ශසේටකයන්ශේ overtime 

කපලා. ම overtime පතුබකහත් ලබා ශෙන්න කියලා හහ 
තමුන්නාන්ශසේශගන් ඉල්ලනටා. ම ටාශේහ සහතර ශසේටකයන් 
අයින් කළා, නඩු තිසශබනටා කියලා. ුබෙර්හන් රෙලියශගොං එශතහ 

ශකශනේ. නඩුටේ තිසශබනටා කියලා ඔහුට ශසේටශයන් අයින් 
කළා. ම නඩුශටන් ඔහු නිර්ශෙෝශියි කියලා නීතිසපතිසටරයාශේ 
තීරණය ඇවිල්ලා තිසශබනටා. මක නිසා ම අයට සාධාරණය ඉෂ්ට 

කරන්න කියලා හහ තමුන්නාන්ශසේශගන් ශම් ශටලාශේ ශබොශතොහ 
ශගෞරටශයන් ඉල්ලනටා.  

1579 1580 

———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් නනොකරන ලදී. 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

තමුන්නාන්ශසේලාට හතක ඇතිස, වහත්රීපාල සිරිශසේන 
නනාධිපතිසතුහා, එතුහා හරන්න ආපු එල්ටීටීඊ තරුණයාටත් 
අභයොනය දුන්නා  හරණශයන් නිෙතස ් කළා. තැබැයි, 

නනාධිපතිසතුහාශේ ප්රටෘත්තිසයක එක අකුරු ශේළියේ ටැරැදියට 
විකා නය වුණා කියලා -එක ටචනයේ නැතිස වුණා කියලා- 
ශසේටකශයේ ශගෙර යටලා තිසශබනටා. සට්ාධීන රූපටාහිනිශේ 

ශසේටය කරපු අසගක කියන ශසේටකයා ශගෙර යටලා තිසශබනටා. 
අතිසගරු නනාධිපතිසතුහාට හහ කියනටා, තමුන්නාන්ශසේලා රටට  
එටැනි ආෙර්  ශෙනටා ටාශේහ ශහටැනි ටැංත් නතර කරන්න 

කියලා තමුන්නාන්ශසේශේ ආණ්ඩුටට කියන්න කියලා.  

 ගරු සභාපතිසතුහනි, නනතා විමුේතිස ශපරමුශණ් අු ර 
කුහාර දිසානායක හන්ත්රීතුහා කථා කළා.  එතුහා කථා කරන විට 

කිේශේ, පුබ ණුය ආණ්ඩු ශෙක තුළ වූ ාාතන ගැන විතරයි. හහ 
එතුහාශගන් අතනටා, "ආෙරශේ උල්පත වූ අම්හා...." ගීතය ලියූ 
ශප්රේහකීර්තිස ෙ අල්විස් හරණ ශකොට, 'ඔහු හාධයශේදිශයේ' කියා 
සිතුශණ් නැේෙ කියලා  සාගරිකා ශගෝහස්ලා හරණ ශකොට 'ම අය 

හාධයශේදින්' කියා සිතුශණ් නැේෙ කියලා. හා ේශේ සතගතට 
ශනොශටයි ශහය අතන්ශන්. හා කියන්ශන්, ටරෙේ වුණා නම් 
පිළිගැනීශම් තැකියාට අපට තිසශබන්න ඕනෑ කියායි. ම ටරෙ 

පිළිගැනීශම් තැකියාට තමුන්නාන්ශසේලාට නැතැ. 
තමුන්නාන්ශසේලාට තිසශබන්ශන්, විශේචන විතරයි. ම අතරත් 
තිසශබන්ශන්, රානපේෂ ශම්නියාට තහයි. ම භීතිසකාට ශබොශතොහ 

ඉේහනට සනීප ශේවි කියා හහ වි ට්ාස කරනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ම එේකහ ශම් කාරණයත් හතේ කරන්න 
ඕනෑ. කලාකරුටන් සඳතා විශ්රාහ ටැටුේ ක්රහයේ පුබ ණුය කාලශේ 

තිසබුණා කියන එක තමුන්නාන්ශසේට හතක ඇතිස, ගරු 
අහාතයතුහනි. ම විශ්රාහ ටැටුේ ක්රහය නැටත ඇතිස කරන්න කියා 
ඉල්ීමහේ කරලා ඔවුන් ලිපියේ භාර දී තිසශබනටා. හා ම ලිපියත් 

ශම් ශටලාශේ භාර ශෙනටා. ම ඉල්ීමහ සඳතාත් සාධාරණය ඉෂට් 
කරන්න කියා හහ තමුන්නාන්ශසේශගන් ශබොශතොහ ශගෞරටශයන් 
යුේතට ඉල්ලනටා, ගරු අහාතයතුහනි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හාධයයට තහයි ශම් රට නිසි හාර්ගයකට 

තරටන්න පුළුටන්, නිසි දි ානතිසයට රට ශයොමු කරන්න පුළුටන් 
කාර්ය භාරය ඉටු කිරීශම් කාර්යයට උපරිහශයන් ොයක විය තැකි 
ටන්ශන්. නමුත් හාධය ආයතනටල අෙ තත්ත්ටය ශහොකේෙ? 

රූපටාහිනිශයන්, පුටත් පතිසන්, ුවටන් විදුලිශයන් නරඹන්නන්, 
කියටන්නන්, අසන්නන් ඈත් ශටමින් තිසශබන කාලයේ, ශහය. ම 
නිසා හාධයශේදින්ශගන් හා ඉල්ීමහේ කරනටා, හාධය 

තැසිරවීශම්දී මිනිසාශේ රුචිකත්ටය ශත්රුම් ශගන නිසි 
ආකාරශයන් කටයුතු කරන්න කියා. එවිට අශේ අරමුණ කරා රට 
ශගන යන්නත් තැකියාට ලැශේවි. ම කටයුත්ත කරන්න 

හාධයකරුටාට තයිය ලැශබන්ශන්, ඔවුන්ට නිෙතස් හනසේ ඇතිසට 
කටයුතු කරන්න ලැබුශණොත් විතරයි කියා හා වි ට්ාස කරනටා. 
[බාධා කිරීහේ] 'හාධයකරුටාට නිෙතශසේ ටැං කරන්න ශෙනටා' 
කියා දුන් ශපොශරොන්දුට ඉටු කරන්න කියා තමුන්නාන්ශසේලාශගන් 

ශබොශතොහ ශගෞරටශයන් ඉල්ලනටා, ගරු අහාතයතුහනි. හහ ම 
ශගෞරටනීය ඉල්ීමහ කරනටා. ගරු අහාතයතුහනි, නාතිසක 
රූපටාහිනී සගසථ්ාශේ ලාභයේ ගැන තමුන්නාන්ශසේ කිේටා. 

මිලියන 120ේ කියා කිේටා. එහි පාඩුට මිලියන 078ේ.  

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු හන්ත්රීතුහා, ඔබතුහා ගරු සභාට ශනොහඟ යටන්න එපා. 

පාඩුට අටහ කරගන්න විතරයි තටහ ලැබුශණ්. රානය ශසේටකයන්ට 

ටැඩි කළ රුපියල් 10,000 ටැටුේ ශනොශගේටා නම් තහයි ලාභ 

ලබන්න තිසබුශණ්. ඉදිරිශේදී ලාභ ලබනටා කියා තහයි හා කිේශේ. 
එය විකෘතිස කරන්න එපා.  

 
ගුණ එසන. නප්රේෙරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிசரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ඔබතුහා කිේටා, මිලියන 120ේ විතර- 

 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

හහ, එශතහ ශබොරු කියන ශකශනේ ශනොශටයි. හහ කටොටත් 
ඉල්ලා අස් කරගන්න ටචන කියන්ශන් නැතැ. 

 
ගුණ එසන. නප්රේෙරත්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ். பிசரமரத்ன) 

(The Hon. S. Premarathna) 

ගරු අහාතයතුහනි, ශම් අවුරුේශේ පාඩුට පුබ ණුය අවුරුේෙටත් 
ටංා මිලියන ගණනේ ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. රුපියල් මිලියන 
078ේ විධියට ම පාඩුට සටතන් ශටනටා. සට්ාධීන රූපටාහිනිය, 
නාතිසක රූපටාහිනිය සට්ාභාවික හරණයකට ලේ කරන්න එපා 

කියන ඉල්ීමහත් හා කරනටා. ගරු අහාතයතුහනි, තමුන්නාන්ශසේට 
හතක ඇතිස ස්ටාධීන රූපටාහිනිය අගක 7 ස්ථානශේ තිසබිලා අගක 
1ට ආ බට. ම එන ශකොට මුළු රශට්හ පැටැතිස අටධානය ශටනත් 

පැත්තකට ශයොමු කළා, "බට්ටි" ශටලි නාටය තරතා. "බට්ටි" ශටලි 
නාටය කවුෙ කශළේ කියා තමුන්නාන්ශසේ ශසොයාගන්න. ම ටාශේහ 
"පබා" ශටලි නාටය තරතාත් ම ශටනස කළා. "පබා" ශටලි නාටය 

කරපු අය අෙ ආයතනටලට ශටලා නිෙතශසේ නිකම් ඉන්නටා. 
ඔවුන්ශගන් ප්රශයෝනන අරශගන ආශයත් සැරයේ ITN එක තරි 
හඟට ශයොමු කරටන්න තමුන්නාන්ශසේට තැකියාට ලැශේටා කියා 

ප්රාර්ථනා කරමින් හහ නිතඬ ශටනටා.  

 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, "පට්ට පල් ශබොරු ශෙකේ කිේටා" කියා 

එතුහා කිේටා.  මටා ශහොනටාෙ ෙන්ශන් නැතැ? 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

එතුහා කියන්ශන්, හිටපු අය ඔබතුහා එේක සම්බන්ධ ශටලා 

ටැං කරන්න කැහැතිසයි කියලායි. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මක මිසේ! මත් හහ බැලුටා, ශහොකේෙ කියා!  

 
[පූ.භා. 11.09] 

 

ගුණ අජිත් ොන්නප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, ශසනුබරාො "දිටයින" පුටත් පශත් උෙය 

විහලසිරි හැතිසතුහා ඇඳපු කාටූන් එකක හහ දුටුටා, "මීඩියා" කියන 
එක කාර් එකකට උපහා කරලා, ම කාර් එක service station 

එකකට ොලා තිසශබනටා. හා හිතන විධියට එයින් එතුහා අෙතස ්
කරන්න ඇතිස, ශහශතේ කල් හාධය ශගන ණුය විධිය ශටනස ්
කරලා යත පාලන ක්රහශේෙය හත හාධය අලුත් ගහනේ යා යුතුයි 
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[ගරු එස්. ශප්රේහරත්න හතතා] 
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කියන එක. ශකොශතොහ වුණත් ම කාටූන් ශිල්පියා ෙැකපු ඇහින් අෙ 

සහානයත් ෙකිනටා. හාධය නියාහනයේ  එශතහ නැත්නම් ආචාර 
ධර්හ පේධතිසයේ පැටතිසය යුතුය කියන කථිකාට අෙ සහානශේ 
පටතිසනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හාධය ටාර්තාකරණශේදීත් වි ාල ප්ර න් 

රාශියකට හාධය ආයතන මුහුණ ශෙනටා. මකට ශතේතුට ශහොකේෙ? 

"ඉසස්ර ශටලාහ ටාර්තා පළ කරන්ශන් කවුෙ? ඉස්සර ශටලාහ 

ලියන්ශන් කවුෙ?" ආදි ට ශයන් තරගයේ හාධය ආයතන අතර 

තිසශබනටා. ම ටාශේහ, එේ පැත්තකින් ශපෞේගලික ආයතනයේ 

ratings කරනටා. ම අය ලකුම් ශෙනටා, එේ එේ 

ටැංසටතන්ටලට. ම ratings දිතා බලායි හාධය ආයතනටලට 

ශටළඳ ෙැන්වීම් එන්ශන්. ශටළඳ ෙැන්වීම් නැතිසට හාධය 

ආයතනයේ ශගන යන්න බැතැ. හාධය ආයතන ශගන යන්න බැරි 

වුණාහ, ratingsටලට ගැළශපන්න හාධය ආයතනය ශගන යන්න 

සිේධ ශටනටා. එවිට හාධයශයන් ශකශරන්න ඕනෑ යුතුකහ ඉෂ්ට 

ටනටාෙ කියන ප්ර ්නය අපට ආපුබ පැන නඟිනටා.  

විශ ේෂශයන්හ ශම් ටාශේ ශර්ස් එකක යනවිට හාධයශයන් 

රනයේ බලාශපොශරොත්තු ටන, නනතාට බලාශපොශරොත්තු ටන 

සහාන ප්රගහනයට ොයක ශටන්නට පුළුටන්ෙ කියන ප්ර ්නය 

තිසශබනටා.  හාධය තුළින් අශේේෂා කරන ප්රමිතිසය නිර්හාණය කළ 

තැකිෙ කියන ප්ර ්නයත් තිසශබනටා.  

විශ ේෂශයන්හ අෙ ශම් සභාශේදී විපේෂශේ හන්ත්රීටරුන් 

ශලොකු ආන්ශෙෝලනයේ ඇතිස කශළේ, "හාධයශේදින්ට බැන්නා, 

හාධයශේදින්ට ශෙොස් කිේටා." කියලා. "පාර්ලිශම්න්තුට ඇතුළතදී 

හාධයශේදින්ට බැන්නා, නම් කියලා බැන්නා." කිේටා. පුබණුය 

කාලශේ ලසන්ත වික්රහතුගග හත ෙටල් පාශර්දී ාාතනය කරන විට, 

එතුහා ඇතුළු හාධයශේදින් 10 ශෙශනකු හරන විට ශම් අය 

නිොශගනෙ හිටිශේ කියලා හහ අතනටා. හාධයශේදින්ට බැනපු එක 

ගැන ශලොකුටට කථා කරනටා, තමුන් කළ මිනී හැරුහ -ාාතනය- 

ගැන කථා කරන්ශන් නැතැ. ශම් රශට්  ප්රගීත් එේනැලිශගොං ටාශේ 

හාධයශේදින් කී ශෙශනකු අතුරුෙතන් වුණාෙ? ශපෝේෙල නයන්ත, 

උපාලි ශතන්නශකෝන් ටාශේ හාධයශේදින් 8, ශෙශනකු රට තැර 

ණුයා. මටා ගැන කථා කරන්ශන් නැතැ. බැන්නා, බැන්නා කිය කියා 

ශලොකුටට කථා කරනටා. ෙැන් ශලොකුහ ප්ර න්ය බණින එක, හරන 

එක ශනොශටයි, ණුනි තිසයන එක ශනොශටයි. 

ශම් තැනට හාධය පත් කිරීහ ගැන හහ ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. 

හාධය ේශෂේ්ය තුළ සැබෑ ශටනසේ ඇතිස කිරීහට ්රියා කිරීහ ගැන 

හහ නනහාධය අහාතයතුහාට ස්තුතිසටන්ත ශටනටා.  

විශ ේෂශයන්හ ඕසශ්ේලියාු  නාතිසක ශපෝල් කැඩ්මිේ 

හාධයශේදින්ශේ ආචාරධර්හ පිළිබඳට ලබා ශෙන ශපොශත් ශහශසේ 

සඳතන් කරනටා. රටක සාරධර්හ ආරේෂා කර ගැනීහ, ප්රමිතීන් 

රැක ශගන ප්රමිතීන් ටර්ධන කර ගැනීහට කටයුතු කිරීහ, ටංාත් 

නිටැරදි හාධය ටාර්තාකරණයක ශයදීහ සත විනිවිෙ ශපශනන ුබළු 

හාධය භාවිතයේ ඇතිස කිරීහ හාධයශේ ටගකීහේ ශටන බට.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ම ටාශේහ ප්රමිතිසය රැක ගැනීහ ගැන කථා 

කරන විට- 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, ඔබතුහාට ලබා දී තිසබූ කාලය අටසානයි. 

ගුණ අජිත් ොන්නප්නපුණෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
කථා කරන්නට ශටලාටේ නැතැ. ශකශසේ ශටතත් 

හාධයශේදින්ට සට්ාධීනට කටයුතු කිරීශම් අයිතිසයේ ලබා ශෙන්නට 
ඕනෑ. මක හාධය හිමිකරුටන් මුෙල් ශයෙවූටා කියන එකට යට 

ශටන්නට බැතැ. එශතහ නැත්නම් හාධයශේදින් ුබදු ටෑන්ටලට යට 
ශටන්නට බැතැ. නනහාධය අහාතය ගරු ගයන්ත කරුණාතිසලක 
ඇහතිසතුහාටත්, - ගරු ගයන්ත කරුණාතිසලක හැතිසතුහා ෙේෂ 

ඇහතිසටරශයේ.- නිශයෝනය ඇහතිසතුහාටත් තිසශබන ශලොකුහ 
අාචශයෝගය තහයි ටර්තහාන රනශේ යත පාලන ක්රහශේෙය තුළ 
හාධය තුළින් සහාන ප්රගහනයේ එන විධියට කටයුතු සලසා 
ගැනීහ. 

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

මීළඟට, ගරු ශකශතළිය රුණේටැල්ල හන්ත්රීතුහා. ඔබතුහාට 
විනාඩි 10ක කාලයේ තිසශබනටා.  

ඊට ශපර,  නිශයෝනය කාරක සභාපතිස ගරු ශසල්ටම් 

අවංේකලනාෙන් හැතිසතුහා මූලාසනය ගන්නටා ඇතිස. 

 
අනුරුණව ගුණ නිනයෝජය කථානායකුරො මූලාසනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරො [ගුණ නසේවම් 

අඩඩෂණකලනාදන් ෙහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள் [மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம 

வகித்தார்கள். 

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

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you may commence your speech.  

 
[පූ.භා. 11.,0] 

 
ගුණ නකනහිතය රඹුෂණවැේල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ඉතාහත්හ ටැෙගත් 
අහාතයාග යක ටැය ශීර්ෂ සම්බන්ධශයන් ටචන සට්ල්පයේ කථා 
කිරීහට අටසථ්ාට ලබාදීහ ගැන ප්රථහශයන්හ හහ ස්තුතිසටන්ත 

ශටනටා. හට ශපර කථා කළ ගරු හන්ත්රීටරුන් ගණනාටේහ ෙැඩි 
ශලස බර දීලා වි ාල ට ශයන් ශපන්ු ම් කරන්නට උත්සාත 
කශළේ 200  - 201, කාලය තුළ හාධයශේදින්ට සිදු වුම් 

අකරතැේබයන් සත ාාතනයන් ගැන. ම ාාතනයන් 
සම්බන්ධශයන් වි ාල විග්රතයේ කළා. නනහාධය ඇහතිසතුහා 
ප්රකා  කළා, "ම කාල පරිච්ශදෙය තුළ හාධයශේදින් 10 ශෙශනකු 

ාාතනය ශටලා තිසශබනටා." කියලා. මක ටැරදියි. 10 ශෙශනකු 
ශනොශටයි 2, ශෙශනකු ාාතනය ශටලා තිසශබනටා. ම 2, 
ශෙනාශගන් 21 ශෙශනකු ද්රවිං හාධයශේදින්. ම අය යුේධශේ 

උච්චහ අටස්ථාශේදී යාපනය සත කිලිශනොච්චි ප්රශේ ටලදී තහයි 
ාාතනය ශටලා තිසශබන්ශන්. ඉතතිසන් සඳතන් කළ කාලය තුළ   
ශෙශනකු ාාතනය ශටලා තිසශබන බට පිළිගන්නටා. ම 
සම්බන්ධශයන් පරීේෂණ පටත්ටමින් යනටා. 

1583 1584 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, නමුත් අපි ශම් ගැන කථා කරන 
විට ශකොතරම් අසාධාරණෙ කියලා බලන්න. ශේ පාලන ට ශයන් 
ඉලේක කර ගත්ත ටැං පිළිශටළකට පහණේ අටතීර්ණ වීහ 

ශකොපහණ සාධාරණෙ කියලා බලන්න කියලා හහ ඉල්ලා සිටිනටා.  

ශම් ාාතන 1981දී ආරම්භ කරන්ශන්. හාධයශේදින්ශේ ාාතන 
සගසක්ෘතිසය ආරම්භ කරන විට, 1981 ජූනි හාසශේ 00ශටනි ො 
නටරත්නම් කියන නායාරූප හාධයශේදියා ාාතනය ශටනටා. මක 
තහයි අශේ ඉතිසතාසශේ පළමුශටනි හාධයශේදී මිනී හැරුහ -

ාාතනය- තැටියට සැලශකන්ශන්. ශෙශටනි ාාතනය තැටියට 
සැලශකන්ශන් 1981 ඔේශතෝබර් 2,ශටනි දින විහල් එස්. ුබශර්න්ද්ර 
කියන නායාරූප හාධයශේදියා ාාතනය වීහ.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, හා ළඟ යම් විස්තරයේ 
තිසශබනටා. එය කියටන්න හට අටසර ලබාශෙන්න. ශම්කයි, ම 
විස්තරය: 

"ාාතනයේ බටට සැක කරන ලෙ ශෙටැනි ඡායාරූප 
හාධයශේදියා ශලස ටාර්තා ටන විහල් එස්. ුබශර්න්ද්ර හතතා 'දිටයින' 
පුටත් පශත් ඡායාරූප ශිල්පිශයකු වූ අතර, 'ෙටස', 'සිරිලක', 

'නනදින' සත 'ඇත්ත' යන පුටත් පත්ටල ෙ ශසේටය ශකොට ඇත. 
ශබොරැල්ශල් ්රිෂාන්ත නම් ස්ටුඩිශයෝ එක පටත්ටාශගන ණුය ඔහු 
තටත් හාධයශේදි මිතුරන් කිහිපශෙශනකු සහඟ එහි කාහරයක 

නතර වී සිටිශේය. 1981 ඔේශතෝබර් හස 21ටැනි ො එටකට රනශේ 
ප්රබල ඇහතිසටරයකුශේ - හහ නහ කියන්ශන් නැතැ. -  

ම හතතාශේ කඳාශන් පිහිටි නිටස අසල හත පාශර් ඔහු 
ාාතනයට ලේ විය. ශහය තදිසි අනතුරේ ශලස ශපන්වීහට 
උත්සාත කළෙ, එහ ාාතනය සැක සහිත විය. යතුරුපැදියක ගහන් 

කරමින් සිටි විහල් එස.් ුබශර්න්ද්ර රිය අනතුරකට ලේ වී ඇතිස බට 
ප්රකා  කළෙ, ඔහුශේ යතුරුපැදිය පාර අයිශන් සාහානයශයන් 
නටත්ටන ආකාරයට පාරට මුහුණ ලා නටතා තිසබුශණ්ය. ඔහුශේ 

හිස් ටැසහ් -ශතල්හට් එක- තමු වූශේ අොළ ශේ පාලනඥයාශේ 
නිටශසනි. එශහන්හ එදින රාත්රිශේ ඔහු මිය ණුය පුබ ඔහුශේ 
කාහරයට ණුය ශපොීමසිය උපාලි පුටත් පත් ආයතනය ඔහුට ලබාදී 
තිසබූ නටතහ කැහරා සත සියලු ඡායාරූප -ප්රබල 

ශේ පාලනඥශයකුශේ බිරිඳේ අ ට්ශයකු පදින photograph 
එකේෙ ඇතුළුට- රැශගන ශගොස් තිසබිණි" 

ම අොළ ශේ පාලනඥයා -චූදිතයා වුම් එේශකනා- ෙැන් 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්නටා. පුබ ණුය කාලශේදී ශේ පාලන ාාතන 

සිදු වුණා කියා හුටා ෙේටන්න තෙන එක මිථයාටේ. යම් ආකාරශේ 
ාාතන පුබ ණුය කාලශේ සිදු වුණා.  තැබැයි, ම සිදු වූ ශේටල් 
සම්බන්ධශයන්  පරීේෂණ පටත්ටනටා. එශසේ පරීේෂණ පටත්ටා 
නැතිස ාාතන -මිනීහැරුම්- ගණනාටේ තිසශබනටා. මටා 

සම්බන්ධශයු ත් කියන්න ඕනෑ. 1981 සිට 199, ෙේටා කාලය 
තුළ -එටකට පැටතිසශේත් ඔබතුහන්ලාශේ රනයේ.- 
තැ ටශෙශෙශනේ ාාතනය ශටලා තිසශබනටා. හට ම අයශේ නම් 

කියන්න පුළුටන්. 199, සිට 200  ෙේටා කාල පරිච්ශදෙය තුළ 
07ශෙශනේ ාාතනය වී තිසශබනටා. 200, සිට 2010 ෙේටා කාල 
පරිච්ශදෙය තුළ 2,ශෙශනේ ාාතනය වී තිසශබනටා. එයින් 

21ශෙශනේ යාපනශේයි. 2010න් පුබට ශම් ටන ශතේ කිසිහ 
ාාතනයේ, එටැනි සිදුවීහේ ටාර්තා වී නැතැ. එහ නිසා 
ඔබතුහන්ලා ඉදිරිපත් කරන ඔය ටාර්තා සාධාරණ නැතැ.  

 රිචර්ඩ් ෙ ශසොයිසා ගැන චි්පටයේ තෙන්න කටයුතු ූ ොනම් 
කළ බට අප කවුරුත් ෙන්නටා. බන්දුල ුවණටර්ධන නිෂප්ාෙකටරයා 

ම සඳතා සියල්ල ූ ොනම් කරන ශකොට තිසබියදී, එය තෙන්න එපාය 

කියා තතනහේ   පැනවූටා. එහ නිසා ශම් ාාතන ගැන කථා කරන 
එක තරි අමිහිරියි  අසිේකිතයි. තැබැයි, 200  සිට 201,  ෙේටා 
කාල පරිච්ශදෙය "ාාතන යුගය" කියා තඳුන්ටන එක 
සම්පූර්ණශයන්හ මිථයාටේ කියන එක ශම් අටසථ්ාශේදී සඳතන් 

කරන්නට ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් 
අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනශත් සඳතන් ටන කාරණයේ ගැනයි හහ 

ඊළඟට කියන්ශන්. අශේ යුගශේදී එහ පනත ශේන්න බැරි වුණා. 
අප ම ගැන සාකච්ඡා කළා. නමුත්, ම කටයුතු අටසන් කරගන්න 
බැරිට ණුයා. කථානායකතුහාත් එටකට හන්ත්රීටරයකු ට ශයන් 

විටින් විට ම සම්බන්ධට තඬේ නැඟුටා. ශම්  පනත ශගන මහ 
සම්බන්ධට අහාතයටරයාට හා ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. තැබැයි, ශහහ 
පනශත් සඳතන් ටන යම් යම් ශේටල් පිළිබඳට අපට ප්ර ්න කීපයේ 

තිසශබනටා. එහි සඳතන් ටන, ප්රශේ වීශම් අයිතිසටාසිකහ ප්රතිසේශෂේප 
කළ තැකි අටස්ථා ගැන අපට ගැටලුටේ තිසශබනටා. ශම් අටස්ථා 
යටශත් ඉතා ටැෙගත් කාරණා කීපයේ තිසශබනටා. හහ මටා 
කියටන්නම්.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් 
අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනශත්  . (ආ); (ii) උපටගන්තිසශේ ශහශසේ 
සඳතන් ශටනටා:  

"එහ ශතොරතුරු යම් රනයේ ශතෝ නාතයන්තර නීතිසය යටශත් වූ 

අන්තර්නාතිසක ණුවිුබම් ශතෝ බැඳීම් විසින් රතසිගතට ලබා දුන් ...." 

ශම් "රතසිගත ණුවිුබම්" කියන්ශන් ශහොනටාෙ කියා විග්රතයේ 

කර නැතැ. අප ෙන්නා තරමින් පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රොයේ තුළ 
රතසිගත ණුවිුබම් කියා ශෙයේ තිසශබන්න විධියේ නැතැ. තැබැයි, 
එහ පනශත්  . (ඇ); උපටගන්තිසශේ මීටත් ටංා එතා ණුය තට 

කතන්ෙරයේ තිසශබනටා. ශහන්න  ශම් ශතොරතුරු  ශතළිෙරවු කිරීහ 
තතනම් කියා සඳතන් ශටනටා. 

එහ පනශත්  . (ඇ); උපටගන්තිසශේ සඳතන් ටන අන්ෙහට: 

  (i)   විනිහය අු ප්රහාණ ශතෝ විශේ  හුටහාරු ගු ශෙු  පාලනය කිරීහට  

 (ii)  බැගකු කටයුතු ශතෝ ණය කටයුතු විධිහත් කිරීහට  

(iii)  බදු පැනවීහට  

(iv)  භාණ්ං තා ශසේටාටල මිල ස්ථාටරට පටත්ටා ගැනීහ, ... 

(v)  විශේ  ශටළඳ ණුවිුබම්ටලට ඇතුළත් වීහට, ...." 

 ශහහි තිසශබන, "විශේ  ශටළඳ ණුවිුබම්ටලට ඇතුළත් වීහට" 
කියන කාරණය බලන්න. ඔබතුහන්ලා ෙැන් ETCA ණුවිුබහ 

අත්සන් කරන්න ූ ොනමින් ඉන්නටා. ශම් ගැන විවිධ හත, අෙතස ්
තිසශබනටා. ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනතිසන් 
ම සම්බන්ධට නීතයු කූලට ලබා ගැනීහට තිසශබන අයිතිසටාසිකහ 

අතටර කරලා තිසශබනටා. ම නිසා ශම් සම්බන්ධට නැටත ටරේ හා 
හිතනටා. සේභාටශයන් කරන ශම් ටැං පිළිශටළට සැබෑ 
ටටිනාකහේ ශෙන්නට නම්, ශම් ශේටල් ඉදිරියට ශගන යා යුතුයි. 

ශහොකෙ, විශ ේෂශයන්හ ශම් පිළිබඳට වි ාල සැකයේ ඇතිසටනටා. 
බැඳුම්කර ගු -ශෙු ටත් එේක බේධ ටන ශකොට විනිහය පාලනය 
වි ාල ප්ර න්යේ බටට පත්ටනටා. ම විනිහය පාලනය ටසා 

ගැනීහට ශහය ශගනාටාශෙෝ කියලා සාධාරණ සැකයේ අපට 
ඇතිසටනටා. ශහොකෙ, ම කරුම් ටික පනතිසන් ආටරණය ශටනටා.   

අෙ ටනශකොට සට්ර්ණටාහිනී  ආයතනශේ අයිතිසකරුටන් හාරු 
ශටලා තිසශබනටා. අයිතිසකරුටන් හාරු ශටලා තිසශබන්ශන් 

බැඳුම්කර ගු -ශෙු ශේ ලාභොයකත්ටය තිසශබන උෙවිය ශම් 
ටනශකොට ගු ශෙු ට අටසාන කරමින් යන නිසාය කියන එක 
ශබොශතොහ පැතැදිලිට ශපශනනටා. 
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[ගරු ශකශතළිය රුණේටැල්ල  හතතා] 
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ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have five more minutes. 

 
ගුණ නකනහිතය රඹුෂණවැේල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 
Thank you. 

ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනශත් තිසශබන 

කරුම් සම්බන්ධට මීට ටංා සැලකිලිහත් විය යුතුයි කියන එක හා 
ශම් අටස්ථාශේදී සඳතන් කරන්න ඕනෑ.  

2015දී ශහහ අහාතයාග යට ලබා දීලා තිසශබන මුෙල්ටලින් -
allocations-  පාවිච්චි ශනොකරපු ප්රහාණය -unutilized amounts -  
සියයට ,0.7යි. ශම් ශතොරතුරු හට එටා තිසශබන්ශන් National 
Budget Department එශකන්. ශම් ශතොරතුරුටල තිසශබන 

සතයතාට හහ ෙන්ශන් නැතැ. National Budget Department 
එශකන් එටැනි ටැරදි ෙත්ත ශෙනටාෙ කියන එක හහ ෙන්ශන් නැතැ. 
සහස්තයේ තැටියට ගත් කල සියයට ,0.7ේ ශම් අහාතයාග ය 

පාවිච්චි කරලා නැතැ. ශම්ක ම තරම් ශතොඳ තත්ත්ටයේ ශනොශටයි. 
ගරු ඇහතිසතුහනි, විශ ේෂශයන්හ හාධයශේදීන්ට උපකරණ ලබා 
දීහ ටැනි වි ාල ටැං පිළිශටළටල් ගණනාටේ ඔබතුහා තුළ 

තිසශබනටා.  Recurrent Expenditure යටශත් තිසශබන ශම් මුෙල් 
Capital Expenditureටලට ෙහන්න පුළුටන්. එශතහ ශයොො ශම් 
ඉදිරි හාස කිහිපය තුළ ශතෝ හාධයශේදීන්ශේ තිසශබන අඩු පාඩුකම් 
සකස් කිරීහට ම මුෙල පාවිච්චි කරන්නය කියලා හා ඉතා 

වුටහනාශටන් ඉල්ලා සිටිනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, සට්ාධීන රූපටාහිනී නාලය සම්බන්ධශයු ත් 
ඔබතුහා සඳතන් කළා. නාලිකාටක පැටැත්හ සත නාලිකාටක 

අරමුණ ඉෂ්ට කර ගැනීහට නම්, එය ලාභොයීට දුටන්න නම්  
rating කියන එක ටැෙගත් ටනටා කියලා ඔබතුහාත් ෙන්නටා. අශේ 
කාලශේත් ශම්කට විවිධ කතන්ෙර තිසබුණා. Ratings සම්බන්ධට 

ශනොශයකුත් හතටාෙයන් තිසබුණා. තැබැයි, මක ශලොකු 
ආශයෝනනයේ. ම ආශයෝනනය කරන්න ශපෞේගලික අග ය ශකොයි 
තරම් දුරට උත්සාත කරනටාෙ කියන එක පිළිබඳට හට නම් 

වි ට්ාසයේ නැතැ. ඔය කියන විේටතුන් සියල්ල අරශගන 
ඔබතුහාට එය කරන්න පුළුටන් නම් ශතොඳයි. භාණ්ංාගාරශයන් 
මකට ශටනහ allocation එකේ ඉල්ලා ගන්න පුළුටන් නම්, මක 
ඉතාහත් සාධනීය කරුණේ තැටියට සලකන්න ඕනෑ.  

ශ්රී ලගකා රූපටාහිනී සගසථ්ාට 2010දී රුපියල් මිලියන ,8ේ 
ලාභ ලැබුටා. 201,දී රුපියල් මිලියන 182ේ පාඩු ලැබුටා. 201 දී 
රුපියල් මිලියන 07 ේ පාඩු ලබා තිසශබනටා. සට්ාධීන රූපටාහිනී 

ආයතනය වි ාල ටැං ශකොටසේ කළා. මූලධන වියෙමින් - 
Capital Expenditure ටලින්-  වි ාල  ාලා තො වි ාල ටැං 
පිළිශටළේ එො ්රියාත්හක කළා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා රානය මුද්රණ නීතිසගත සගස්ථාට 
පිළිබඳට කථා කළා. මශේ කංොසි පිළිබඳටත් කථා කළා. හට 
හතක විධියට ඔබතුහා කිේටා, ඉටත ලන කංොසිටලින් රුපියල් 

මිලියන 17ේ ෙ ශකොශතශෙෝ ශතොයා ගන්න පුළුටන් වුණා කියලා. 
තැබැයි, ප්ර න්ය තිසශබන්ශන් ම සකුබරුටහ සම්බන්ධට ශම් 
අටසාන ඉලේකම් එතරම් සාධාරණයේ ඉෂට් ශනොකිරීහයි.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ශම් ආයතනය 200 දී  රුපියල් 
මිලියන 21ේ ලාභ ලබා තිසශබනටා  2010දී රුපියල් මිලියන 78ේ 
ලාභ ලබා තිසශබනටා  201,දී රුපියල් මිලියන 71ේ ලාභ ලබා 
තිසශබනටා  ශකොළ කෑලි පිට කාට තරි අවිධිහත් විධියට දීපු 

කාලශේ රුපියල් මිලියන 71ේ ලාභ ලබා තිසශබනටා. ඉටත ලන 

කංොසිටලින් රුපියල් මිලියන 17ේ අහතරට ශතොයා ගත් 
අවුරුේශේ ලාභ ලබා තිසශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 0යි. ඔය 
කංොසි කෑල්ශලන් ලාභ ලැබීහ ශකොයි ආකාරශයන්ෙ අනිේ 
මටාශයන් share ශටලා තිසශබන්ශන් කියන එක සම්බන්ධශයන් 

අපට ශලොකු ප්ර න්යේ තිසශබනටා. ශම්, හා ළඟ තිසශබන්ශන් 201  
ටර්ෂශේ මුෙල් අහාතයාග ශේ ටාර්ිකක ටාර්තාට. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, - 

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Minister. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ම කාලශේ තහයි සභාපතිසටරයා ූෂිකතයි, ම නිසා ම පුේගලයා 

ඉටත් කරන්න කියලා COPE එශකන් කියපු කාලය. මකත් 
ශපොඩ්ංේ කිේටා නම් ශතොඳයි. 

 

ගුණ නකනහිතය රඹුෂණවැේල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

ඔේ, තරි. මක ශම්කට අොළ නැතැ. ශහොකෙ, ශහතැන ප්ර න්ය 

තිසශබන්ශන් ඔබතුහාශේ- 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
සහතර ෙටස්ටල  තයේටත් ලැබිලාත් නැතැ. 

 

ගුණ නකනහිතය රඹුෂණවැේල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella) 

තරි. එශසේ තිසබිලාත් රුපියල් මිලියන 71ක ලාභයේ ලබා 

තිසශබනටා. මකයි හශේ තර්කය. 201, ටර්ෂශේ රුපියල් මිලියන 
71ක ලාභයේ ලබා තිසශබනටා. ඔබතුහා ඔය කියන තැහ 
සකුබරුටහේහ  කරලා, ඔය කියන ඉතිසරි කිරීම් කරලා රුපියල් 

මිලියන 71ේට තිසබුම් ලාභය රුපියල් මිලියන ,8කින් අඩුශටලා 
තිසශබනටා. ශහොකෙ, රුපියල් මිලියන 0යි ලාභ ලබන්ශන්. 

ගරු ඇහතිසතුහනි, හා ශම් අටස්ථාශේදී ඔබතුහාට කියන්ශන්, 

ෙත්ත ලබා ගන්නශකොට ශබොශතෝදුරට එේශකෝ නාතිසක අය ටැය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශටන්, එශතහ නැත්නම් ශ්රී ලගකා හත බැගකුශටන් 
ෙත්ත ලබාශගන ශම් පාර්ලිශම්න්තුට නිටැරදි කරන්න උත්සාත 
කශළොත් ශතොඳයි කියක එකයි.  

අටසාන ට ශයන්, ශම් ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ 
පිළිබඳ පනතට ටටිනාකහේ ලබාශෙන්න අට ය නම්, ශම් තතනම් 
කරලා තිසශබන, ලබා ගන්නට බැතැයි කියන අග  ශෙක 

සම්පූර්ණශයන්හ නිටැරදි කරන්නය කියන ඉල්ීමහ කරමින් හා 
නතර ශටනටා. ශබොශතොහ ස්තුතිසයි. 

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Karunarathna 

Paranawithana. You have six minutes. 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

[පූ.භා. 11. 7] 

 

 ගුණ කුණහාරත්න පරහවිතාන ෙහතා ි පාර්ලිනම්න්ුර 

ප්රතිසසසනකරහ හා ජනොධාය නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான - பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு மற்றும் தவகுசன ஊடக பிரதி அகமச்சர்) 

 (The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister 
of Parliamentary Reforms and Mass Media) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, පාර්ලිශම්න්තු ප්රතිසසගසක්රණ තා 
නනහාධය අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳට විටාෙයට ගන්නා 
අටස්ථාශේදී, පුබ ණුය ටසර පුරාටටහ ශම් රශට් නිෙතස් හාධය 

සම්ප්රොය ආරේෂා කරන්නටත්, හාධයශේ අාචටර්ධනය ශටු ශටන් 
ටැං කටයුතු කරන්නටත් අපට සතශයෝගය ලබාදීහ 
සම්බන්ධශයන් යුතුකහේ තැටියට අශේ අහාතයාග ශේ 

ශල්කම්තුහා ඇතුළු එතුහාශේ කාර්ය හණ්ංලයටත්, අශේ 
ආයතනටල සභාපතිසටරුන්, අධයේෂ නනරාල්තුහන්ලා ඇතුළු 
කාර්ය හණ්ංලශේ සියලුශෙනාටහත් පළමුශටන්හ හාශේ ස්තුතිසය 

පුෙ කරනටා. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, එක හන්ත්රීටරශයකු ශම් සභාශේ 
කථා කරමින් ප්රකා  කළා, අශේ ගරු ඇහතිසතුහා පට්ටපල් අසතය 
ශෙකේ ප්රකා  කළාය කියලා. තැබැයි ම අසතය ශෙක ශහොකේෙ, 

කියලා එතුහා  ශගන් ඇහුටාහ ම ගැන කිේශේ නැතැ. ශම්කත් 
නනහාධයශේ ටාර්තා ශටන්න පුළුටන්. ම ගැන අතනශකොට 
කියන්ශන් නැතැ. ම විධියට විරුේධ පාර් ට්ශේ ටැඩිශෙශනේ ශම් 

විටාෙශේදී ඉතාහත් බගශකොශළොත් හට්ටහට ටැටුණාය කියන එක 
හා ශම් අටස්ථාශේදී සඳතන් කරන්න කැහැතිසයි.  

ගරු ශකශතළිය රුණේටැල්ල හන්ත්රීතුහාට හා ප්රකා  කරන්නට 

කැහැතිසයි, ශතොරතුර ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනශත් 
ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසය ීමහා ටන අටසථ්ාටන් පිළිබඳට 
එනම් පසට්න ටගන්තිසය පිළිබඳට අපි ශම් සභාශේදී විටාෙ කළා. 

එටැනි ීමහාටන් ශගශනන්ශන් ඇයි කියා ඉතාහ සාරගර්භ විටාෙයේ 
අපි එො කළා. එශසේ විටාෙ කරලා තහයි ම ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් 
අයිතිසටාසිකම් පිළිබඳ පනත් ශකටුම්පත සම්හත කරලා 

තිසශබන්ශන්. ගරු ශකශතළිය රුණේටැල්ල හන්ත්රීතුහනි, එය ශම් 
සභාශේ නැටත ටතාටේ විටාෙයට ගත යුතුයි කියලා තමුන්නාන්ශසේ 
කල්පනා කරනටා නම්, මකට අපි විධිහත්ට ූ ොනම් බට කියන්න 
කැහැතිසයි.  ම ීමහාටන් ශගනැවිත් තිසශබන්ශන් හතනන අධිකාරියක 

කිසිහ ශෙයේ ටසා ෙහන්න ශනොශටයි. ම පනශත් අටසානශේ 
සඳතන් කරලා තිසශබනටා, පුළුල් හතනන අට යතාටේ විසින් 
සාධාරණීකරණය කරු  ලබන අටසථ්ාටකදී ම ීමහා කර තිසශබන 

ශතොරතුරු පටා ශෙන්න අට යයි කියලා. ම සම්බන්ධශයන් 
ශතොරතුරු ශකොමිසහට බලය පැටශරන බටත් ශම් අටස්ථාශේදී 
කියන්න පුළුටන්. ම නිසා ම පනත ගැන ශලොකුටට ටාෙ විටාෙ කිරීහ 

අට ය ටන්ශන් නැතැ. 

ගරු ංලස් අලතේශපරුහ හන්ත්රීතුහා අෙතසේ ඉදිරිපත් කළා, 
ප්රටෘත්තිස විකා ය පිළිබඳ ස්ටාධීන නියාහන යන්්ණයේ ඇතිස 

කරගැනීහ සම්බන්ධශයන් අපි ඉදිරිපත්කර තිසශබන ශයෝනනාට 
ගැන. එතුහා අතන්ශන්, ශ්රී ලගකා පුටත්පත් හණ්ංලය ප්රහාණටත් 
නැත්ශත් ශහොකෙ කියලායි. ශහහිදී, ලගකාශේ මුද්රිත හාධයය 
නියාහනය සම්බන්ධශයන් අඩු පාඩුකම් සහිතට ශතෝ 

ටැංපිළිශටළේ තිසශබන බට විශ ේෂශයන් හා කියන්නට ඕනෑ.  

පුබණුය විටාෙශේදීත් හා ශම් ගැන සඳතන් කළා. ම තහයි, පුටත් 
පත් හණ්ංල නීතිසය සත ්රි ලගකාශේ පුටත් පත් ආයතනය, පුටත් 

පත් පැමිණිලි ශකොමිසහ. මටා අඩු පාඩුකම් සහිතට ශතෝ 
තිසශබනටා. නමුත් විෙයුත් හාධය සම්බන්ධශයන් කිසිහ නියාහන 
නීතිසයේ ලගකාශේ නැතැ. එහ නිසා අෙ ටංාත්හ ප්ර න්කාරී 

තත්ත්ටයේ ඇතිස ශටලා තිසශබන්ශන්, විටාෙයට තුඩු දීලා 
තිසශබන්ශන්, ආන්ශෙෝලනයකට පත්ශටලා තිසශබන්ශන් විෙයුත් 

හාධයටල ්රියාටලිය සම්බන්ධශයු යි. ම නිසා තහයි අහාතයාග ය 

තැටියට අපි කල්පනා කශළේ, සියලුහ පාර් ට්යන්ශේ 
ොයකත්ටශයන් -ආණ්ඩුශේ අෙතසේ තැටියට ශනොශටයි- එනම්, 
හාධය ආයතනටල, හාධය සගවිධානටල සත හාධයශේදින්ශේ 
ොයකත්ටශයන් අෙතස් මකරාශි කරලා, ලගකාටට ගැළශපන 

සහස්ත ප්රටෘත්තිස විකා න නියාහන යන්්ණය ශහොකේෙ, අපි 
එකඟ ශටන්ශන් ශහොන ටාශේ නීතිසයකට ෙ, අපි බැඳී සිටින්ශන් 
ශහොන ටාශේ ටග කීහකටෙ  කියන එකඟතාටේ අපි ඇතිස කර 

ගනිමුයි කියලා. ම ශටු ශටන් තහයි ගරු ගයන්ත කරුණාතිසලක 
අහාතයතුහා පුබ ණුය ෙටසක කැබිනට් හණ්ංලයට ශම් සගකල්ප 
පත්රිකාට ඉදිරිපත් කශළේ. ෙැන් ම සඳතා කැබිනට් අු හැතිසය ලැබී 

තිසශබනටා. ම ශටු ශටන් තහයි ෙැන් අපි අෙතස් එකතු කරන්ශන්. 
අපි බලන්ශන්, සහසත් ේශෂේ්යහ ආටරණය ටන ආකාරශේ 
නියාහන යන්්ණයේ සකස් කර ගැනීහටයි.  

තැහ ආණ්ඩුටේහ නනහාධයයත් එේක රණ්ඩු ශටනටාය, ශම් 
ආණ්ඩුටත් ම රණ්ඩුට පටන්ශගන තිසශබනටාය කියලා අපට 
ශචෝෙනාටේ එල්ල කළා. ම සඳතා උෙතරණයේ තැටියට 
ශපන්ු ශේ, අගහැතිසතුහා කරපු කථාට, නනාධිපතිසතුහා කරපු 

කථාට තා අහාතයාග  ශල්කම්තුහා යටා තිසශබන ලිපි යනාදියයි. හා 
ශම් අටසථ්ාශේ ඉතා ටැෙගත් කාරණයේ කියනටා. කවුරු ශතෝ 
ශකශනකුට ශම් රශට් ටයටසථ්ාොයකය විශේචනය කරන්න 

පුළුටන් නම්, කවුරු ශතෝ ශකශනකුට ශම් රශට් අධිකරණය 
විශේචනය කරන්න පුළුටන් නම්, ශම් රශට් විධායකය දිනපතා 
විශේචනය කරනටා නම්, තටත් අයට ශම් රශට් නනහාධය 

සම්බන්ධශයු ත් විශේචන තිසශබන්නට පුළුටන්. අග්රාහාතයතුහා 
අහුමුළුටල කථා ශනොකර ශම් පාර්ලිශම්න්තුට තුළ, එශතහ 
නැත්නම් ප්රසිේධ සභාටක ම ඉදිරිපත් කශළේ නනහාධයය 

සම්බන්ධශයන් තහන්ට තිසශබන විශේචනයයි. [බාධා කිරීහේ] 
එළිශේදීත් කියලා තිසශබනටා ශන්. ගරු ශකශතළිය රුණේටැල්ල 
හන්ත්රීතුහනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තු ට ඇතුශළේදී විතරේ ශනොශටයි, 

හතු ටරදීත් ම ගැන කියලා තිසබුණාය කියලා ශන් කිේශේ. 
අගහැතිසතුහා එතුහාට කරන්න තිසශබන කථාට, අහුමුළුටල 
කියන්ශන් නැතුට, telephone කරලා කුම්තරුපශයන් බණින්ශන් 
නැතුට, කකුල් ශෙශකන් හිටශගන හතා සභාටේ ඉදිරිශේදී 

ශකළින්හ කිේටා. මක නරකෙ? අගහැතිසතුහා තහන්ට තිසශබන 
විශේචනය ප්රසිේධ සභාටක ඉදිරිපත් කළා. නනාධිපතිසතුහා තහන්ට 
තිසශබන විශේචනය ප්රසිේධ සභාටක ඉදිරිපත් කළා. 

අහාතයාග  ශල්කම්තුහා "ශෙරණ" ආයතනය සම්බන්ධශයන් 
 ලියුහේ යටලා තිසශබනටා. එහ නාලිකාට විකා ය කළ ප්රටෘත්තිසය 
විකෘතිස කර තිසශබනටාෙ, නැේෙ කියලා අපි ශසොයා බලනටා. 

නීතිසයට අු ටයි අපි කටයුතු කරශගන යන්ශන්. ම ටාශේහ CNS 
නාලිකාට සම්බන්ධශයන් යටා තිසශබන ලිපිය පිළිබඳට 
අධිකරණශේ නඩුටේ ශගොු ශටලා තිසශබනටා. අපි අධිකරණශේ 

තීන්දුටට ඉං ශෙනටා. ඔය කථා කරන සහතර නාලිකාටල ඇත්ත 
ශචෝෙනා ශහොනටාෙ කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. මටා තහයි සහාගම් 
පනත උල්ලගානය කිරීහ, මුෙල් විශුේධිකරණය, ටයාන -forged 
documents තෙන එක. සහතර අය එටැනි බරපතළ සාපරාධී ්රියා 

කරපු ආයතන ශටු ශටන් ශම් සභාශේ ශපනී සිටීහ ගැන අපට 
ලේනයි. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ශම් අටස්ථාශේදී හා තටත් 

කාරණයේ සඳතන් කරන්න කැහැතිසයි. පුබ ණුය 
නනාධිපතිසටරණශේදී සත හතා හැතිසටරණශේදී අපට නන ටරහේ 
ලැබුශණ් ශම් රශට් ප්රනාතන්්ටාදී ආණ්ඩුකරණශේ අතයට ය 

අගගයේ ටන හාධය නිෙතස තතවුරු කරන්නටයි. අපි උපරිහ 
ආකාරශයන් හාධය නිෙතස තතවුරු කරලා තිසශබනටා. අපි මශකන් 
අඟලේටත් පස්සට යන්ශන් නැතැයි කියන එක ශම් ශටලාශේ 

සඳතන් කරන්න කැහැතිසයි. 
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හාධය සත ශේ පාලනය අතර ශනොනටතිසන ගැටුහේ තිසශබන 

බටත් හා කියන්න ඕනෑ. අු ර දිසානායක හැතිසතුහා ශපන්ටා දුන් 

ආකාරයට, සහතර විට ම ගැටුහ අතයට ය ගැටුහේ. මශකු ත් 

සහානයට යතපතේ සිේධ ශටන්න පුළුටන්. ම අතර ශේ පාලනය 

කරන උෙවියත්, හාධයකර ණශේ ශයදී සිටින උෙවියත්, ම 

ශෙශගොල්ලන්හ නීතිසශේ පාලනයට එකඟ වුම්, ටග කීහට එකඟ 

වුම් ශිෂ්ට සම්පන්න ප්රමිතීන් අත් පත් කරගත යුතුයි. එතශකොටයි 

රටේ ඉදිරියට යන්ශන්. ම සඳතා තහයි අපි ශම් නියාහන 

යන්්ණය ආදී ශහහ ශයෝනනා ටික ඉදිරියට ශගන එන්ශන්. ම 

විතරේ ශනොශටයි. රානය හාධය ආයතන පිළිබඳට ශබොශතෝ 

ශේලාටේ ශම් ගරු සභාශේ කථා කළා. අපි සතුටු ශටනටා, එො පඩි 

ශගටාගන්න බැරුට, ටසා ෙැමීහට ඔන්න ශහන්න තිසබුම් ආයතන 

ටික අපි නැටත ශගොං නඟලා තිසබීහ ගැන.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ITN ආයතනය ගැන ශම් ගරු 
සභාශේ කථා කළා. හාධයශේදියකු ශගෙර යැේටාය කියලා එේ 

හන්ත්රීටරශයේ කථා කළා. ගරු හන්ත්රීතුහනි, යත පාලනය 

කියන්ශන්, "පාලනයේ නැතැ"යි කියන එක ශනොශටයි. සහතර අය 

ශම්ක ටරෙටා ටටතාගන්න තෙනටා. හාධයශේදිශයකුට තහන්ශේ 

ශසේටා කටයුතු පිළිබඳට දිණුන්-දිගටහ අටටාෙ කරමින් ලියුම් ලියලා, 

නියමිත ශේලාටට ශසේටයට ටාර්තා කරන ශලසට ලියුම් යටලා, ඊට 

පුබටත් මටා පිළිගන්ශන් නැත්නම් අොළ විනයාු කූල ්රියාහාර්ග 

ගන්න ඕනෑ. එශතහ නැතුට ශම් ආයතන පටත්ටාශගන යන්න 

විධියේ නැතැ. ITN ආයතනශේ ටැටීහේ ගැන කථා කළා. ඔේ, 

සාහානය මූලය පුබ බෑහේ තිසබුණා. එය පටන් ගත්ශත් 2010දීයි  

201 දී ශනොශටයි; 201,දී ශනොශටයි. කළහනාකරණ හණ්ංලය ම 

සම්බන්ධශයන් නැටත ටතාටේ විධිහත් ්රියාහාර්ග ශගන, 

නාස්තිසය, ූෂෂණය අටහ කරශගන තිසශබනටා. ටර්තහානශේ තිසශබන 

ratings අු ට සලකා බලන ශකොට, ශම් ටන විට ITN ආයතනය 

,ටැනි සථ්ානයට පත්ශටලා තිසශබනටා. ම ratingsටලත් ප්ර න්යේ 

තිසශබනටා. එහ නිසා ශම් කර්හාන්තය තුළ සියලුශෙනාටහ එකඟ 

ශටන්න පුළුටන් ආයතනයේ තැටියට අපි මටා නැටත සකස ්

කරන්න උත්සාත ගනිමින් සිටින බට ශම් ශටලාශේ සඳතන් 

කරන්නට කැහැතිසයි. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, හාධය ේශෂේ්ය ගැන කථා 

කරනශකොට ශම් කාරණයත් ශකටිශයන් ශතෝ සඳතන් කරන්නට 

ඕනෑ. අෙ නනහාධය සත සහාන හාධය කියලා ශෙකේ තිසශබනටා. ම 

ශෙක අතර තිසශබන ශබදුම් ඉර ශහොකේෙ කියලා ශබොශතෝ අයට 

ටටතාගන්න බැරිශටලා තිසශබනටා. සහාන හාධයයත් නනහාධය 

තුළට ෙහලා කථා කරනටා. සහතර ප්රටෘත්තිස ශටේ අංවි 

ඇත්ශතන්හ ප්රධාන ශපශළේ නනහාධය තැටියට තැසිශරන 

ශටලාටලුත් තිසශබනටා. තනිකරහ ශපෞේගලික ටග කීහේ තිසශබන 

සහාන හාධය තැටියටත් ටැං කරශගන යනටා. එහ නිසා ශම්ටා 

අතර ප්ර න් සමුොයේ හතුශටලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ සහාන 

හාධය භාවිත කරන අපි, සහානයේ තැටියට පරිණතශටලා 

තිසශබනටාෙ කියලා ශම් අටස්ථාශේදී ශසොයාබලන්න අට යයි. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ම ටාශේහ, සහාන හාධය 

ශබොශතොහයේ නාතිසක රානයශේ නීතිස පරිහාට ඇතුශළේ නියාහනය 

කර ගැනීශම් තැකියාට ඇත්ශත්ත් නැතැ. අශේ ෙැු ශම් තැටියට, 

තාේෂණය ශකොච්චර ටර්ධනය ශටලා තිසබුණත් හාධය භාවිත කරන 

ප්රනාටශේ සගස්කෘතිසක තත්ත්ටය දියුම් ශටලා නැතැ. ම නිසා තහයි 

ලිගණුක අපරාධ ඇතුළු අපරාධ ටර්තාකරණයට, නාතිසටාෙය, 

ටර්ගටාෙය අවුසස්න්න සහාන හාධය ශපළැඹී තිසශබන්ශන්.  

නනහාධය භාරට ටැං කරන අපට, මටා ''සහාන හාධය'' කියලා 

පැත්තකට ෙහලා නිකම් ඉන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister,  please wind up.   

 
ගුණ කුණහාරත්න පරහවිතාන ෙහතා  
(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

Okay. එහ නිසා සහාන හාධය භාවිතය සම්බන්ධශයන් ටගකීම් 

සතගතට, ශලොකු අටශබෝධයකින් ටැං කරන පරම්පරාටේ අෙ බිහි 
කරගත යුතුට තිසශබනටා. ම සඳතා අධයාපන අහාතයාග යත්, විදුලි 
සගශේ  තා ඩිජිටල් යටිතල පතුබකම් අහාතයාග යත්, නනහාධය 

අහාතයාග යත්, කාන්තා තා ළහා කටයුතු අහාතයාග යත් එකතු 
ශටලා ටැං කටයුතු කරන බට සඳතන් කරමින්, නැටත ටතාටේ 
ශම් රශට් විශිෂ්ට අන්ෙශම් නිෙතස ් නනහාධය සම්ප්රොයයේ බිහි 

කිරීහ සඳතා අපට සතශයෝගය ලබා දුන් සියලු පාර් ්ටටලට 
ස්තුතිසටන්ත ශටමින් හශේ ටචන සට්ල්පය ශහතැනින් අටසන් 
කරනටා. 

 
ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, හට කාරණයේ පැතැදිලි 

කරන්න තිසශබනටා.  

මීට කලින් කථා කරපු ගරු හන්ත්රීටරශයේ රානය මුද්රණ 
නීතිසගත සගසථ්ශේ ලාභ පාඩු ගැන  ඇහුටා. ම ආයතනය 2000-

201, ෙේටා රනයට ශගටන්න තිසබුම් බදු මුෙල්ටලින්  තයේටත් 
ශගටා තිසබුශණ් නැතැ. එතැන රුපියල් මිලියන 270ේ තිසබුණා. 
එයින් රුපියල් මිලියන 199ේ අපි ශේශීය ආොයම් 

ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශගේටා. ඊළඟට, රුපියල් 10,000ක දීහනාටත් 
අපි ශගේටා. හා මකත් හතේ කරනටා. 

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
 The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa. You have eight minutes.  

 
[අ.භා. 12.07] 
 

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා ිණපදා කළෙනාකරහ 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாகமத்துவ அகமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 
Disaster Management) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ඕනෑහ රටක ඉතාහ ටැෙගත් 
අහාතයාග යේ තැටියට සලකන නනහාධය අහාතයාග ය පිළිබඳට 

ඉතාහ ශකටිශයන් ටචන කිහිපයේ කථා කරන්න ලැබීහ ගැන හා 
සන්ශතෝෂ ටනටා. දීර්ා කාලයේ එහ අහාතයාග ය භාරට ්රියා 
කරපු ශකනකු තැටියට හා ප්රථහශයන්හ අශේ ගරු ඇහතිසතුහාට 

ුබබ පතන්න කැහැතිසයි. ගරු ඇහතිසතුහාත්, නිශයෝනය ඇහතිසතුහාත්, 
ශල්කම්තුහා ඇතුළු සියලු නිලධාරිු ත් ශම් රශට් හතනනතාටශේ 
බලාශපොශරොත්තු ඉටු කරමින්, රානය පාලනය සම්බන්ධශයන් 

විතරේ  ශනොශටයි, සාහානය ශතොරතුරු සම්බන්ධශයු ත් නනතාට 
ෙැු ටත් කරමින් ඉතාහ ටැෙගත් කාර්යභාරයේ ඉටු කරනටා.  

නනහාධය අහාතයාග ය යටශත් ප්රධාන ආයතන කිහිපයේ 
තිසශබනටා. ම අතුරින් නාතිසක රූපටාහිනිය සත 'අයිටීඑන්' එක 

ප්රධාන තැටියට සලකන්න පුළුටන්. ම ටාශේහ ුවටන් විදුලි 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

සගස්ථාටත් දිුව කායක සිට ප්රටෘත්තිස සත ටැංසටතන් ඉදිරිපත් 
කරනටා. එහ ආයතන තුනහ ඉතාහ විශිෂ්ට ආයතන තුනේ බට හා 
ප්රධාන ට  ශයන්හ කියන්න කැහැතිසයි. ුවටන් විදුලි සගසථ්ාට සතුට 

තිසශබන සම්පත් මිල කළ ශනොතැකියි. අෙ ශලෝකශේ කිසිහ රටක 
නැතිස 'තැටි' සගඛ්යාටේ ුවටන් විදුලි සගස්ථාශේ තිසශබනටා. හා 
නනහාධය ඇහතිසටරයා ට ශයන් සිටි කාලශේ ම 'තැටි', 'ීමඩී' බටට 

පත් කිරීහ සඳතා යම් ටැං පිළිශටළේ ්රියාත්හක කළා. හා හිතන 
විධියට මක ෙැනටත් ශකශරනටා ඇතිස. මක කශළොත් ලගකාශේ 
ෙැන් ඉන්න අසන්නන්ට පැරණි ගීත රාශියේ ශ්රටණය කරන්න ඉං 

ප්රසථ්ාට සලසා ශෙන්න පුළුටන්.  

ශම් ආයතන පටත්ටාශගන යනටාය කියන එක තරි අහාරුයි. 
මක හහත් ෙන්නටා, අශේ ශකශතළිය රුණේටැල්ල හිටපු 
ඇහතිසතුහාත් ෙන්නටා, අපි ශෙශෙනාහ ම ටගකීහට උර දුන් අය 
නිසා. අශේ කාලශේදීත් යම් යම් ප්ර න් තිසබුණා. සහතර 
සභාපතිසටරු ටැං කශළේ ඇහතිසටරුන්ට උඩින්. එශතහ ටැං කරපු 
අටස්ථා තිසබුණා. මක හටත් වුණා, ශකශතළිය රුණේටැල්ල හිටපු 
ඇහතිසතුහාටත් වුණා. [බාධා කිරීහේ] "ශල්ේතවුස්" ආයතනය. 
[බාධා කිරීහේ] ඔේ. අසතය කියන්න ඕනෑ නැතැ. [බාධා කිරීහේ] 
ඔේ. ම යුගශේ ඔවුන් අපට ඉතළින් තහයි හිටිශේ. ම නිසා කරන්න 
තිසබුම් සහතර ශේටල් අපට කර ගන්න බැරිට ණුයා. [බාධා කිරීහේ] 
ෙැන් තත්ත්ටය හා ෙන්ශන් නැතැ. ඉදිරිශේදී කියන්නම්, ෙැන් 
ශකොශතොහෙ ශටන්ශන් කියලා. මක ෙැන් කියන්න හට අහාරුයි.  

හහ කියන්ශන්, ම ආයතන පටත්ටාශගන යෑශම්දී රනයත් සහඟ 
තිසශබන සම්බන්ධතාට ටාශේහ, හතනනයාශේ රස වින්ෙනය සඳතා 
ටන ටැංසටතන් සත ප්රටෘත්තිස ඉදිරිපත් කිරීශම්දී යම් ක්රහශේෙයේ 

තිසශබන්න ඕනෑ කියලායි. ඇත්තටහ හා ඇහතිසටරයා ට ශයන් සිටි 
කාලශේදීත් උත්සාත ක ළා, සහතර නාලිකාටලට ආණ්ඩු පේෂශේ 
ටාශේහ විපේෂශේ හන්ත්රීටරුත් ශගන්ටන්න. නමුත් හට ම 
ශටලාශේ මක කර ගන්න බැරුට ණුයා. හහ මක විටෘතට 
පිළිගන්නටා.  රානය හාධය  සියලුහ හන්ත්රීටරුන්ට සිය අෙතස ්
ප්රකා  කිරීහ සඳතා විටෘත විය යුතු බට හහ එොත් ඇෙහුටා, අෙත් 
අෙතනටා, ශතටත් හා එය වි ්ටාස කරනටා. අපි අතර අඩුපාඩු 
තිසශබනටා. නමුත් ශපොදුශේ බලනශකොට අපි සියලු ශෙනාහ 
බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන් ශම් රශට් නනතාට අතරට ශතොඳ 
ප්රටෘත්තිසයේ ශගන යන්නයි.  

අෙ හාධය ේශෂේ්ශේ තිසශබන ප්රධාන ප්ර න්යේ තැටියට හා 
ෙකින්ශන්, 'විශේචනය' හුඟේ දුරට ඉසස්ර වී තිසබීහයි.  විශේචනය  
අට යයි. නමුත් ම ටාශේහ, සගටර්ධන කාර්යයක ශතොරතුරු 
නිටැරදිට ඉදිරිපත් කිරීහත් අට යයි. එතශකොට තහයි රනය කරන 
කාර්යය ගැන ශබොශතෝ දුරට කරුම් ශසොයා ගන්ශන්.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, අපි වි ්ටාස කරන ලිබරල් 
ප්රනාතාන්ත්රික ක්රහශේෙය අු ට හාධය ශහොන විධියකටටත් සට්ාධීන  
ශටන්ශන් නැතැ. පැතැදිලිටහ රානය හාධයශයන් නම්, රනශේ හතය 
යම් යම් ආකාරයකට ප්රකා  ටනටා. ශපෞේගලික හාධය නම්, ම 
අයිතිසකරුටන්ශේ හතය අු ට තහයි තැසිශරන්ශන්. ශම්ක තහයි 
අපි ෙැකපු ශේ. එශතහ නැතැ කියලා කවුරු ශතෝ කියනටා නම්, 
මුළුහනින්හ සට්ාධීන හාධය ක්රහයේ ්රියාත්හක කරන්න පුළුටන් 
කියනටා නම්, මක පිළිගන්න බැතැ. ශම් ශලෝශේ ශකොශතේටත් 
එශතහ ශෙයේ ්රියාත්හක කරන්න බැතැ. ශහොකෙ, පටතිසන 

තත්ත්ට යටශත් තහයි හාධය ආයතන ්රියාත්හක ශටන්ශන්. එක 
තැනක විතරේ ශනොශටයි, ශලෝකශේ තැහ තැනහ එශතහයි.  CNN 
ගත්තත්, BBC ගත්තත් ශම්ටා යම් තරහකට සට්ාධීන බට 
ඇඟවුණත්, මටා ම ම රානය තුළ තිසශබන ආර්ථික ක්රහය බිඳ ටැටීහ 
සඳතා ශකොයි ශටලාටකටත් ටැං කරන්ශන් නැතැ. ධනපතිස 
ශලෝකශේත් එශතහයි. සහානටාදී ශලෝකශේත් එශතහයි. ශම්ක 
තහයි හහ ෙකින ප්රධානහ ශේ.   

හාධය ශපෞේගලික ශටන්න පුළුටන්, රානය ශටන්න පුළුටන්, 

අපි ම හාධයකරුටා ආරේෂා කරන්න ඕනෑ. ම ටාශේහ 
හාධයකරුටාට ෙැු හ ලබා ශෙන්න ඕනෑ. හහ එොත් වි ට්ාස කරපු 
ශෙයේ තහයි, අශේ රශට් හාධයකරුටා ේවි භාෂා ෙැු හේ ඇතිස 
අශයේ විය යුතු බට. ගරු අු ර කුහාර දිසානායක හන්ත්රීතුහනි, 

භාෂා ශෙකේ. සිගතල ෙන්න ශකශනේ ශෙහළ ශතෝ ඉගග්රීසි භාෂාට 
ඉශගන ගත යුතුයි. භාෂා තුනහ ඉශගන ගන්නටා නම් ටංා 
ශතොඳයි. එශතහ නැත්නම් හාධයකරුටා ෙැු ශහන් ශපෝිකත 

ශටන්ශන් නැතැ. ශම් ශේ අපි ශත්රුම් ගන්න අට යයි.  

අපි ශතොරතුරු ෙැනගැනීශම් අයිතිසටාසිකහ පිළිබඳ පනත් 
ශකටුම්පත සම්හත කර ශගන අෙ ඉතාහ ශතොඳ ටැංේ කරලා 

තිසශබනටා. ශහහ පනත ශගන ම ගැන දීර්ා කාලයේ කථා වුණා. 
නමුත්, විවිධ ශතේතු නිසා මක කල් ණුයා. මකට විවිධ ප්ර ්න ඇතිස 
වුණා. අෙ ටන ශකොට මක ්රියාත්හක කරලා තිසශබනටා. හත 

නනයාට, රනශේ ශතොරතුරු ෙැන ගැනීහට, ශතොරතුරු ලබා ගැනීහට 
අට යයි. අපි සියලු ශෙනා අත ඔසටලා එහ පනත සම්හත කළා. 
එහ පනත සම්හත කිරීහ ඉතාහ විශිෂ්ට කාර්යයේ ශලසයි හහ 
සලකන්ශන්.  

ටර්තහාන ඇහතිසතුහාට ප්ර න් තිසශබන බට හහ ෙන්නටා. 
ශහොකෙ, රූපටාහිනී සගස්ථාට අශේ ආණ්ඩුට අටසාන කාලශේත් 
අලාභ ලැබුටා. ITN ආයතනය ලාභ ලැබුටා. ශල්ේතවුස ්

ආයතනය බරපතළ ශලස පාඩු වින්ො. ෙැන් ඔබතුහාට තිසශබනටා 
එහ ආයතන ඉදිරියට ශගන යන්න. මක අීමරු කාර්යයේ වුණත්  
හහ ෙන්නටා, "ශල්ේතවුස"් ආයතනය ආදිශේ ටර්තහාන 

සභාපතිසතුහන්ලා ම ආයතන ඉදිරියට ශගනයන්න වි ාල 
උත්සාතයේ ෙරන බට.  ඇත්තටහ හහ ෙන්නටා ශම් අලාභය  
පටන් ගත්ශත් අශේ රනශේ අටසාන භාගශේ බට. විවිධ 

 පුේගලයන්ශේ විවිධ අත ශපවීම් නිසා මක සිදු වුම් බට හහ ශම් 
අටස්ථාශේදී අටගකට පිළිගන්නටා. අෙ ශම් ආයතන ඉදිරියට ශගන 
යමින්, අශේ නනහාධය ේශෂේ්ය පුළුල් ශලස විකා නය කරමින්, 

අශේ නනහාධය ේශෂේ්ය නාතයන්තර තත්ත්ටයට ශගන මහට 
ඔබතුහාත්, නිශයෝනය ඇහතිසතුහාත් වි ාල හතන්සියේ ගන්න බට 
අපි ෙන්නටා. ම සම්බන්ධට හහ ඔබතුහන්ලාට සත්ුතිසටන්ත ටනටා. 
අශේ රශට් නනහාධය ේශෂේ්ය අෙ හුඟේ පුළුල්, හුඟේ දියුම්යි. ම 

ටාශේහ හහ තමුන්නාන්ශසේලාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා- 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙැන් පාර්ලිශම්න්තු විටාෙ රූපටාහිනිශේ සජීවීට ශපන්ටනටා. 

අෙත් උශේ 9.00 - සටස ,.00 ෙේටා ප්රචාරය ටනටා. 
 

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

හහත් ටාතනශේ යන ශකොට ුවටන් විදුලියට සටන් ශෙනටා. 

මක ශතොඳ ශෙයේ. 
 

ගුණ ගයන්ත කුණහාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඔේ, ුවටන් විදුලිශයු ත් ප්රචාරය කරනටා. 
 

ගුණ අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

අපි ශබොශතෝ විට ටාතනශේ යන ශකොට සටන් ශෙනටා. ම 
ටාශේ ශලොකු ශටනසක්ම් හුඟේ ශටලා තිසශබනටා. ගරු නිශයෝනය 

සභාපතිසතුහනි, හහ තට එක කාරණාටේ කියලා කථාට අටසන් 
කරනටා.  

1593 1594 

[ගරු අු ර ප්රියෙර් න යාප හතතා] 
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ලගකාශේ තිසශබන ශටේ අංවි පුේගලයන්ට ප්රතාර එල්ල 

කරනටා  හං ප්රතාර. හහ හිතන තැටියට මක අසාධාරණයි. 
තහන්ට උත්තර ශෙන්න බැරි පුේගලයන්ට හං ප්රතාර එල්ල 
කරනටා. හහ ශම් පාර්ලිශම්න්තුට තුළත් මක ෙැකලා තිසශබනටා. 
පාර්ලිශම්න්තුට තුළ  උත්තර ශෙන්න බැරි නිලධාරින්ට අශේහ 

සහතර හන්ත්රීටරු විවිධාකාර ශචෝෙනා එල්ල කරනටා. අපි 
ශම්ටාශයන් ඉටත් විය යුතුයි. අපි සම්ප්රොයයේ ඇතිස කරනටා නම් 
පළමුට මක පාර්ලිශම්න්තුශටන් ඇතිස කරමු. ම ඇතිස කරන 

සම්ප්රොය අනිටාර්යශයන්හ අශේ සහානය ශතොඳින් ටැලඳ ගනීවී. 
සහානය, අපි කරන ශතොඳ ශේ ම විධියටත්, නරක ශේ ම විධියටත් 
ෙකින්න පුරුදු ශටයි. "විශේචනය" නරක ශෙයේ ශනොශටයි. 

විශේචන උහුලන්න අපි පුරුදු ශටන්න ඕනැ. ටැරැේෙ අපි පිළිගන්න 
ඕනෑ. ටැරදි නිටැරදි කිරීහට අපි උත්සාත කරන්න ඕනෑ. මුළු සහාන 
ක්රහයහ නිටැරදි කරමින් ශහහ අහාතයාග ය ශගන යන ටැං 

පිළිශටළ  ඉතාහ ටැෙගත් බට හතේ කරමින්, හශේ ටචන ස්ටල්පය 
අටසන් කරනටා. 

 
[අ.භා. 12.1 ] 

 

ගුණ රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා ිසොජ සවිබල ගැන්වීම් හා 

සුබසාධාන  නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, නනහාධය තා ප්රටෘත්තිස විෂය 
යටශත් ඉතාහ ශකටි කාලයේ තිසශබන නිසා හහ ඉතාහ ශේගශයන් 
හශේ විෂයට බහින්නම්.  ශහහ විෂය ගැන කථා කරේදි මුලින්හ 

ගයන්ත කරුණාතිසලක තා කරුණාරත්න පරණවිතාන 
හැතිසතුහන්ලා ගැන ටචනයේ කියන්නට ඕනෑ.  හහ අල්ලස් තා 
ූෂෂණය  පිළිබඳට ඉතාහ විහසිල්ශලන් සිටින ශකශනේ. තටහ හා 

ඔවුන් පිළිබඳට එටැනි ශෙයත් ශසොයා ගන්නට අසහත් ශටලා 
තිසශබනටා. 

 අශේ ගයන්ත කරුණාතිසලක හැතිසතුහා නිළි හස්, ෙං හස ්
ඉල්ලන්ශන් නැතිස, ශටලි නාටයටලින්  පනස් ෙතස් ගණන් ගන්ශන් 
නැතිස, ඇටන්ට් ගාර්ඩ් ටැනි ආයතනටලින් මුෙල් ගත්ශත් නැතිස 
චරිතටත් කැබිනට් ඇහතිසටරශයේ යටශත් නනහාධය තා ප්රටෘත්තිස 
කියන විෂයට අොළ ආයතන පිහිටා තිසබීහ ගැන අපි සන්ශතෝෂ 
ශටනටා.   හට කථා කිරීහට තිසශබන කාලය අඩු නිසා තැන්සාඩ්ගත 
කිරීහ සඳතා හා  ලිපියේ ලියාශගන ආටා.    

හශේ කථාට පටන් ගන්න ඉසශ්සල්ලා හහ ශම්  කාරණය ගැන 
කියන්න ඕනෑ.  අෙ  අන්තර්නාලය තුළිු යි හා  ශහහ ප්රටෘත්තිසය 
ෙැනගත්ශත්. නනහාධය  නිෙතස ඇතිස රටටල්ටලින් ශ්රී  ලගකාට  
අගක  2,කින් ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියලා සඳතන් ශටලා තිසබුණා.  
201  නනටාරි 8 ටැනිො සිට 201, ශම් කාල පරිච්ශදෙය ෙේටා  
කිසිහ හාධයශේදියකු ාාතනය ශටලා නැතැ  කිසිහ හාධය 
ආයතනයකට  ණුනි තිසයලා නැතැ  පැතැරශගන ණුහිල්ලා නැතැ.  ම 
නිසා අගක 2,කින් අශේ රට  ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිසශබනටාය කියන 
ම ආරගචිය හා මුලින්හ කියන්නට ඕනෑ.  

අෙ නනහාධය නිෙතස ගැන  කථා කරේදි  ශපොදු විපේෂශේ 
හන්ත්රීටරු විවිධ අෙතස්  ප්රකා  කළා. නමුත් ම අය කර තිසශබන 
ශේටල් අු ට  දිට්ඨ ධම්හශේෙනීය කර්හය  පළිසන් දීලා තහයි 
අවුරුදු  ශෙකකට කලින් ම අයට ශගෙර යන්න වුශණ්. අශේ අු ර 
කුහාර  සශතෝෙරයා ඔහුශේ කථාශේදී කිේටා,  නනහාධයශේදීන්  2, 
ශෙශනේ පහුණුය යුගශේ දී ාාතනය  වුණාය කියලා.  හාධය 
ආයතන ගණනාටේ ණුනි තිසේබාය කිේටා. මටාට තහයි 
නනතාටශගන් නිසි  ෙඬුටම් ලැබිලා,  අවුරුදු ශෙකකට ඉස්ශසල්ලා 
මශගොල්ලන්ට ශගෙර යන්න සිේධ වුශණ් කියන එක අපි කවුරුත් 
ෙන්නා ශෙයේ. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, අෙ ශම් රනය විසින් නනහාධය 

නිෙතස ලබා දී තිසශබනටා. අපි ෙැක තිසශබනටා, ඉසස්ර හාධය  
සාකච්ඡාටලට ණුයාහ, හාධයශේදිශයකුට ප්ර න්යේ අතන්න 
ශකොන්ෙේ  තිසබුශණ් නැතැ කියන එක. එශතහ  ඇහුටා නම් ඔවුන්ට 
ශටන්ශන් ලසන්ත වික්රහතුගගට ශටච්ච ශෙයහයි.  නමුත් අෙ අපි 

ෙකිනටා, කැබිනට් හණ්ංල හාධය තමුටලත් නනතාට ශටු ශටන් 
හාධයශේදින් ප්ර න් කරන ආකාරය. ම අතර ශතොරුන්, මිනීහරුටන් 
ශටු ශටන් කශඩ්  යන හාධයශේදිු ත් ඉන්නටා.   නනතාට ම අය 

තඳුනා ගන්නට ඕනැ. පහුණුය අවුරුදු ෙතයටහ අපි ෙැකලා නැතැ,  
ශගෝඨාභය රානපේෂ හිටපු ආරේෂක ශල්කම්තුහාට ඇඳපු  කාටුන් 
එකේ.  ොස තපුටලාන, ුබහතිසපාල ශනෝතිසපාල, පගකන රුවින්ෙ 

ටාශේ ඔය කියන  තැහ කාටුන් ශිල්පිශයේහ ශගෝඨාභය රානපේෂ 
හතත්හයාට අඳින්න බය වුණා. එශතහ ඇන්ො නම් පහුටොහ ුබදු 
ටෑන් එකකින් යන්න ලැශබනටාය කියන එක ම අය උපකල්පනය 

කර ශගන තිසබුණා. ඔන්න ෙැන් තහයි අඳින්ශන්.  නනටාරි 8 
ටැනිොයින් පුබට තහයි අඳින්ශන්. මක ගැනත් ශම් අටසථ්ාශේදී 
කියන්නට ඕනෑ.  

යතපාලන ආණ්ඩුශේ නනහාධය නිෙතසට එල්ල වූ බරපතළහ 

කැළල තහයි Lanka-e-News ශටේ අංවිශේ කතු ටරයා 
අත්අංගුවටට ගන්න  නාතයන්තර ටශරන්තුටේ නිකුත් කිරීහ.   
අශේ පාලිත  රගශග බණ්ංාර  රානය ඇහතිසතුහාත්  ශම් අටසථ්ාශේදී  

සභාශේ ඉන්නටා. තිසලේ හාරපන හන්ත්රීතුහාත්  ඉන්නටා.  එතුහාත් 
ශම් ගැන පැතැදිලි කරාවි. එටැනි අටසථ්ාටක සාහානයශයන් 
ශහොකේෙ ශකශරන්ශන්? ශනොතීසියේ එටනටා. ශනොතීසිය 

එවීශහන් පුබට ශහොකේෙ ශටන්ශන්?  එහ  ශනොතිසසිය භාර දුන්  
බටට තතවුරු ශටන්නට ඕනෑ. එශතහ තතවුරු වුණාට පුබට 
ශහොනටාෙ ශටන්ශන්?  සිතාසි යටන්න ඕනෑ.  ඊටපුබට සිතාසිය  

ලැබුම් බටට තතවුරු ශටන්න ඕනෑ.  ඊටපුබට ටශරන්තු යටන්න 
ඕනෑ. ඊටත් පුබට තහයි INTERPOL යන්ශන්. එශතහයි 
ශටන්ශන්,  නමුත් අෙ fast track ණුහිල්ලා අර විනිුබරුතුමිය එක 

පාරට steps තුන තතරේ පැනලා ශකළින්හ INTERPOL  යනටා.   
නමුත් උෙයගග වීරතුගගට වුශණ් එශතහ ශනොශටයි. ශහතැනදි  අපට 
බරපතළ සැකයේ ඇතිසශටනටා,  සඳරුටන් කියන ශම්  Lanka-e-
News ශටේ අංවිශේ කතුටරයාට ශහශතහ කරන්න ශතේතුට 

ශහොකේෙ කියලා. එතුහාශේ හාධය භාවිතය ගැන හහ ශපනී 
හිටින්ශන් නැතැ. එතුහා අපටත් ගතලා තිසශබනටා. ශහතැන ඉන්න 
සියලු ශෙනාටහ ගතලා තිසශබනටා. මක ශටනහ කථාටේ.  නමුත් 

පුබණුය යුගශේ ශම් ආණ්ඩුට පිහිටුටන්න සතාය දීපු, ශම් ආණ්ඩුටට  
පේෂ, විපේෂ, ශතොර ශපොල් විපේෂය යන සියලු ශෙනාශේහ 
ශතොරකම්, හැරකම්, ූෂෂණ ගැන විටෘතට කියපු ශටේ අංවියේ 

තහයි Lanka-e-News ශටේ අංවිය.   

මක තහයි තිසත්ත ඇත්ත. රානපේෂලාට එශරහිට කථා කරන්න 
ලගකාශේ ශබොශතෝ හාධය ආයතන බිය ශටේදී, අෙ අශේ 

ආණ්ඩුශේත් ඇහතිසටරුන් ශටලා සිටින ශබොශතෝ ඇහතිසටරුන් බිය 
ශටේදී, ඔවුන්ශේ  ූෂෂණ තා මිනී හැරුම් ශතළි කරලා යත පාලන 
ආණ්ඩුට තෙන්න වි ාල කාර්ය භාරයේ කශළේ, Lanka-e-News 
ඇතුළු සහාන නාලා ශටේ අංවි බට කියන්න අපි ලේනා ශටන්න 

ඕනෑ නැතැ. කරුණාකර ශහහ ලිපිය තැන්සාඩ්ගත*  කරන්නය 
කියා හහ ඉල්ලා සිටිනටා. 

Lanka-e-News නාතයන්තර ටශරන්තුට තරි අපූරු එකේ. එහි 
පිටුපස ශෙශෙශනේ ඉන්නටා. ශහන්න අතගන්න. කනගාටුයි 
කියන්න, එේශකශනේ අශේ ආණ්ඩුශේහ අධිකරණ ඇහතිසතුහා. 
එතුහා ශම් අටසථ්ාශේ ශම් ගරු සභාශේ නැතැ ශන්ෙ? අශනේ 
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———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් නනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ශකනා තහයි, හරණ ෙණ්ංනයට නියහ වූ දුමින්ෙ සිල්ටාශේ නීතිසඥ, 
ශතේහන්ත ටර්ණකුලූ රිය. ශම් දිනටල තිසරගතශටන "උසාවිය 
නිතඬයි" කියන චි්පටශේ කියනටා, එහ ූෂිකත විනිුබරුටරයා ශේරා 

ගන්න "The Sunday Times" පුටත් පතට "Mudliar" කියා 
අන්ටර්ථ නාහයකින් ලිපි ලියපු කළු චරිතයේ ගැන. අන්න ම කළු 
චරිතය ශටන කවුරුටත් ශනොශටයි, දුමින්ෙ සිල්ටාශේ නීතිසඥ -අශේ 

ගරු බුේධික පතිසරණ හන්ත්රීතුහාශේ හාහණ්ඩියා ටන- ශතේහන්ත  
ටර්ණකුලූ රියයි කියන එක රන්නන් රාහනායක ටන හහ අෙ 
ප්රකා  කර සිටිනටා.  

පුබ ණුය සතිසශේ ශහන්න ශහශතහ අපූරු ශෙයේ සිදු වුණා. 
ලගකා ඉතිසතාසශේ පළමු ටැනි ටතාටට විනිුබරුටරියේ රාත්රියක 
ශතොශරන් හරණ ෙණ්ංනය නියහ වූ death row එශේ ඉන්න 

දුමින්ෙ සිල්ටා හිටපු හන්ත්රීතුහා තමු ශටන්න ණුයා. ඊට පුබට 
ලගකාශේ නීතිසය විහිළුටේ කරමින් හරණ ෙණ්ංනය නියහ වූ 
පුේගලයා ප්රතිසකාර ගැනීහට ශපෞේගලික ශරෝතලකට ඇතුළත් 
කිරීහ සඳතා එළියට ශගශනනටා. ශකශසේ ශතෝ ශරෝතලට ඇතුළත් 

කර ගැනීහ ප්රතිසේශෂේප කළ නිසා ඔහුට ආපුබ යන්න සිදු ශටනටා. 
රශට් නීතිසය විහිළුටේ කළ ශහහ සිදුවීහ ගැන මුලින්හ ශතළි කශළේ, 
Lanka-e-News ශටේ අංවියයි. ම නිසා අෙ අධිකරණ ශසේටා 

ශකොමිසශහන් එහ විනිුබරුටරියශේ ටැං තතනම් කර තිසශබනටා.  

පුටත් පත් කිහිපයේ තැශරන්න ලගකාශේ බහුතර හාධයයට 
ශම්ක පුටතේ ශටන්ශන් නැතැ. හත බැගකුශේ බැඳුම්කර ටගචාටට 

ශචෝෙනා ලෙ අර්ජුන හශතේන්ද්රන් හතත්හයා දින කිහිපයකට විශෙස ්
ගතවීහ ගැන අශේ JVP හන්ත්රීටරුන් රටහ ශපරළන්න කෑ ගැුබටා. 
ශම් ශේලාශේ අශේ ගරු බිහල් රත්නායක සශතෝෙරයා ශම් ගරු 

සභාශේ සිටිනටා. ගරු අු ර දිසානායක සශතෝෙරයා ශහතැන 
ඉඳලා ණුයා. විනිුබරුටරියේ death row එකට ණුහිල්ලා දුමින්ෙ 
සිල්ටා හතත්හයා තමු වුම් එක ගැන එතුහන්ලාටත් කථා ශකරුශේ 

නැතැ. ඇයි, ශහොකෙ? "හිරු" නාළිකාශේ publicity තම්බ ශටන 
එකේ නැතැ කියන බයටයි එශතහ ශනොකශළේ. ඇත්ත කථාට මක 
ශන්. "බලය" ටැංසටතනට එන්න කියන්ශන් නැතැ. "විහුබහ" 
ටැංසටතනට එන්න කියන්ශන් නැතැ. මක තහයි ඇත්ත කථාට.  

අෙ රශට් ශේ පාලනඥශයෝ පාලනය කරන්ශන් කවුෙ? නාලිකා 
ශන්. නාලිකාටලට ණුයාහ, අපට ශතොශරන් ශහොනටාෙ කියන්ශන්? 
සහතර නාලිකාටලට ණුයාහ, ශගන්ටපු එේශකනා කියනටා,   

"අශන්, රන්නන් අයිශේ, ශම්කට ආටා නම් කරුණාකරලා stock 
market ගැන කථා කරන්න එපා" කියලා.  තට සහතර එකකට 
ණුයාහ කියනටා, "කරුණාකරලා, ඔබතුහා අර හරණ ගැන, කුඩු 

ගැන කථා කරන්න එපා, උකස් බඩු ගැන කථා කරන්න එපා" 
කියලා. ශහන්න ශම් ටාශේ ප්ර න් ඇතිස ශටලා තිසශබනටා. සහතර 
හාධයටලට ණුයාහ  කියනටා, race ගැන කථා කරන්නත් එපාය 

කියලා. ශහන්න ශම් ටාශේ ප්ර න් තරියට තිසශබනටා. ශහටැනි 
ප්ර න්ත් එේක තහයි අෙ ශේ පාලනඥයන් ඉන්ශන්. 
ශේ පාලනඥයන්ට ශහල්ල කරන්ශන්, පාලනය කරන්ශන් ශම් 
ආයතනයි. ශහහ ආයතනටල ඉන්න ප්රධානියා -proprietor- කරන 

business එක අු ට තහයි අපි ණුහින් එතැන තැසිරිය යුත්ශත්.  

හහ එක නාලිකාටකට ණුයා. එතැනට ණුහින් ටාඩි වුම් ගහන් 
කිේටා, "රන්නන් අයිශේ, එතශනෝල් ගැන කථා කරන්න එපා" 

කියලා. එතශකොට හහ ඇුබටා, "ශතේතුට ශහොකේෙ?" කියලා. 
හලශකළියයි. මශක අයිතිසකාරයා එතශනෝල් ශගන්ටනටා ලු. ශම් 
ටාශේ තත්ත්ටයේ තහයි ඇතිස ශටලා තිසශබන්ශන්. ශම් restrictions 

සියල්ලටහ යටත් ශටලා තහයි, අපිට අෙ කථා කරන්න සිේධ ශටලා 
තිසශබන්ශන්. එතශකොට ශපෞේගලික නාලිකාටල හාධය නිෙතස 
ශහොකේෙ? Stock market ගැන කථා කරන්න බැතැ, උකස් ගැන 

කථා කරන්න බැතැ. අෙ නාලිකාටලට මුලින්හ ඇවිල්ලා රටට 

සතය කියන්ශන් කවුෙ? එේශකෝ තේ ශගඩිකාරශයෝ. එශතහ 
නැත්නම් "ශ ගෂුයි" අය. එක එක නාතිසශේ කටටශයෝ, 
සාස්තරකාරශයෝ ඉන්නටා.  

JVP සශතෝෙරශයෝ එේක හහ දිගටහ ටැං කරනටා. හහ 

ඔවුන්ට හුඟේ ගරු කරනටා. ශහහ ආණ්ඩුට ශගන එේදී  ූෂිකතයන් 
ගැන සගඛ්යා ශල්ඛ්න පිටින් ඉදිරිපත් කශළේ ඔවුන්. ශම් නාළිකාටල 
හාෆියාට ගැන බය ශනොවී, airtime එකට බය ශනොවී නනතාට 

ශටු ශටන් අපි කවුරුත් එකතු ශටලා ශම් හාධයටල හාෆියාට ගැන 
කථා කරමු. අපිට ෙැන් facebook තිසශබනටා. බය ශටන්න ශෙයේ 
නැතැ, අපි ශකළින් කථා කරමු. ශම් නාලිකාටල ඉන්නා අයට මිනී 

හැරුම් ශචෝෙනා තිසශබනටා. අපි මටා ගැන කථා කරමු.  

මක තහයි ශටන්න ඕනෑ. ශහොකෙ, අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුටට 
ආශේ නාලිකාටලින් ශනොශටයි. අපට ඡන්ෙය දුන්ශන් ගශම් 

නනතාටයි. ගශම් නනතාට අපට ඡන්ෙය දීලා තිසශබන්ශන් ඇත්ත 
කියන්නයි. නාලිකාටල තිසශබන මටා ම නාලිකාශේ ඇතුළටහ 
ණුහින් නිශේෙකයා ශතොල්හන් ශටන්න කියන්න පුළුටන්  ේතිසයේ 
අපට තිසශබන්න ඕනෑ. හශේ කථා අදින් පසශ්සේ එක 

නාලිකාටකටත් ෙහන එකේ නැතැ. මක ශටනහ කථාටේ. නමුත්, 
අශේ රශට් ලේෂ තයේ විතර  භාවිත කරන Facebook නාලයේ 
තිසශබනටා. හහ ඇත්ත කියලා හැරුණාට කහේ නැතැ. 

හිතලා බලන්න, හරණ ෙඬුටහ හිමි වුම් ශකශනේ ශපෞේගලික 
ශරෝතලකට ඇතුළත් කිරීහ සත විනිුබරුටරියේ ශපෞේගලිකට 
මුණගැීමහ ටාශේ ශෙයේ සම්බන්ධශයන් අු ර කුහාර දිසානායක 

සශතෝෙරයා කථා කරන්ශන් ශකොශතොහෙ කියලා. අපි නිකම් හිතමු, 
එතුහා ම ගැන කථා කළා නම් ශකොශතොහෙ කථා කරන්ශන් 
කියලා. “ලේනයි, deal තිසශබනටා. අම්හපා ශම් ශෙශගොල්ශලෝ 

අතරහ deal තිසශබනටා” සාහානයශයන් එතුහා එශතහ ශන් 
කියන්ශන්.  “අම්හපා උු ත් එකයි, මුු ත් එකයි. මුන් එේක deal 
තිසශබනටා.” හහ කියනටා, හාධය නාලිකා එේක ශම් අයශගත් 

deal තිසශබනටා කියලා. ම deal කියන්ශන් ටැරදි ශෙයේ 
ශනොශටයි. Publicity සම්බන්ධට ම අයට ප්රචාරය අට යයි. හත 
පේෂ ශෙශේ  deal තිසශයනටාහ ශන්. මක කවුරුත් ෙන්නටා ශන්. 
මක ඇත්ත. එතශකොට ශම් අයටත් deal තිසශබන්න බැතැ ශන්. 

අපිට බණින අයට deal තිසශබන්න බැතැ. ඇයි ශම් ''හිරු'' 
නාලිකාශේ, - ආ! ම නාලිකාශේ නහ කියවුණා ශන්ෙ? ඇයි ම 
නාලිකාශේ ශම් ශේටල් ගැන කථා කරන්න බැරි? මකත් පුළුටන් 

ශටන්න ඕනෑ ශන්. මක තහයි නිර්භීත පාර්ලිශම්න්තු 
හන්ත්රීටරශයකුශේ යුතුකහ ශටන්න ඕනෑ. ශහයට එකහ ශතේතුට 
ශහොකේෙ? ම පුේගලයාශේ පවුල ශම් රශට් ප්රධාන හාධය නාලයක 

හිමිකරුටන් වීහ. ''ඕක ගැන කථා කශළොත් අශේ news එක ම 
channel එශේ ොන්ශන් නැතැ  අපිට බලශේ ඉන්න chance එකේ 
ශෙන්ශන් නැතැ.'' කියලා හිතනටා. එශතහ හිතන  ප්රධාන පේෂ 

ශෙකහ ශම් ගැන කථා කරන්ශන් නැතැ. මශේ ඉන්න අය ශම්ක 
තඳුන්ටන්ශන් "smart politics" කියලායි. ශම්කට "smart 
politics" කියලා කියනටා ලු. අශන් හන්ො, හට නම් ශම් "smart 
politics" ශත්ශරන්ශන් නැතැ.   

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes. 
 

ගුණ රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
Sir, can you please give me a few more minutes?   
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ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
No. We have to suspend the Sittings at 12.30 p.m. for 

lunch. 
 

ගුණ රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

Okay. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ශම්ක "smart politics" 
කියන්ශන් ශකොශතොහෙ? කට්ටිය හට කියනටා, ශම් ටාශේ ශේටල් 
කරලා ශහෝං ශටන්න එපා  channelsටල කට්ටියහ ''ශෂේේ'' 

කරශගන ''ශෂේේ'' එශේ ටැශඩ් කරශගන යන්න කියලා. ''තැශහෝහ 
'ශෂේේ' කර ගන්න  ශම්කට ශතොඳ ශහොත්තයේ තිසශබන්න ඕනෑ  
පානිය තිසශබන්න ඕනෑ. ම හින්ො එක එක channelsටලට ණුයාහ ම 

ම විධියට ඉන්න'' කියලා සහතර අය හට කියනටා. “ම ම බනිස ්
ශගඩියට ම ම ශකශසල් ශගඩි.” ම හින්ො ම ම තැන්ටලට ණුයාහ ම 
ම විධියට set ශටන්න. කියහනේ තිසශබනටා ශන් “ටේලාශේ ශගෙර 
ණුයා නම් එල්ීම ඉන්න ඕනෑ.” කියලා. හට නම් මක ශත්ශරන්ශන් 

නැතැ. මිනිස්ුබ ඡන්ෙශයන් පරේෙලා  ශගෙර යැේටත් ශම් ටාශේ 
ශතොරුන්ශගන් ඡන්ෙය එපා. හහ කියන්ශන්, කියන්න තිසශබන 
ඇත්ත කියන්න ඕනෑ කියලයි. ෙැන් බලන්න, පුබ ණුය ටිශේ ශම් 

අය ශම් විධියට තහයි තමුන්ශේ ශේ පාලනය කරලා තිසශබන්ශන්.  

ෙැන් ශම් Lanka-e-News ටශරන්තුට පිටිපසශ්සේ ඉන්ශන් 
කවුෙ? දුමින්ෙ සිල්ටා ඉදිරිශේ විනිුබරුටරිය. තමුන්ට ශචෝෙනා කළ 

ශටේ අංවියට එශරහිට තීන්දුට ශෙන්ශන්ත් ශම් විනිුබරුතුමියහයි. 
එතුමියශේ ශටේ  එශේ තිසශබනටා, “අලි ශසොරකම් කළ විනිුබරුට 
්රියා කළා කියලා නීතිසපතිසතුහාට බැනලා තිසශබනටා” කියලා. ම 

ශතළිෙරේට ගැන කිේට එක තහයි ශම් විනිුබරුටරියට තිසබුම් එකහ 
ප්ර න්ය. හහ හිතනටා, ශහටැනි ශේටල් කරන්න ශතොඳ නැතැ 
කියලා. නනාධිපතිසතුහායි, අගහැතිසතුහායි ශම් ටාශේ ශටලාටට- 
[බාධා කිරීහේ] නනහාධය තා ප්රටෘත්තිස කියන්ශන් ලගකාශේ 

නනතාටශේ ඔළු තෙන, ඉදිරි හතය තෙන, හනස තෙන විෂයයේ. 
කරුණාකර හට තට ශපොඩි ශටලාටේ ශෙන්න.  

අපි ෙැේකා, පුබ ණුය කාලශේ හැේශර්, පිලිපීනශේ 

නනාධිපතිසතුහාශගන් අතනටා,- [බාධා කිරීහේ]  
 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Deputy Minister, we have to suspend the Sittings 

at 12.30 p.m. for lunch. So, please wind up your speech 
now.   

 
ගුණ රන්ජන් රාෙනායක ෙහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, හහ ඉේහනින්හ අටසන් 
කරනටා. 

අශේ හාධයශේදීන් මීට ටංා නිර්භීත විය යුතුයි කියලා හහ ශම් 

හාධය ආයතනටලින් ඉල්ලා සිටිනටා. පුබ ණුය කාලශේ 
හහින්ොනන්ෙ අලුත්ගහශේ හන්ත්රීතුහා හිටපු "Top Ten" කියලා 
ූෂිකතයන් ශතළිකරන programme එකේ තිසබුණා.  ම ශගොල්ලන් 

ශම් ශසේරහ programme කරන්ශන් අහාතයාග ටල. කරුණාකරලා 
ම හාධයශේදීන්ට කියන්න, පුළුටන් නම් ම ඇහතිසටරුන්ශේ ශගටල් 
ශපොඩ්ංේ ශපන්ටන්න කියලා. ශම් අයට තහන්ශේ ශගටල් 

ශපන්ටන්න බැතැ. ශහොකෙ, ශම් ශගටල්ටල swimming pools 
ශෙක ශෙක තිසශබනටා. ම හින්ො ඔය හාධය සාකච්ඡා, "Top Ten" 

තරි ශහොනටා තරි ටැංසටතනකින් ූෂිකතශයෝ ශතළිකරන්න නම්, 

කරුණාකරලා ම press conference ශම් අයශේ ශගටල්ටල 
තිසයන්න කියන්න. හැේශර් පිලිපීනශේ නනාධිපතිසශගන් ශකළින් 
ප්ර න් ඇුබටා ටාශේ ශහශතේ ඉන්න හාධයශේදීු ත් අෙ 
නිර්භීතශටලා තිසශබනටා.  

අෙ ශතොඳ හාධයශේදීන් ඉන්නටා. විේටර් අයිටන් ඉන්නටා  
අසාම් අමීන් ඉන්නටා. "රාටශේ", නනරගනන ඉන්නටා. ලසන්ත 
රුහුණශේලා ඉන්නටා. ශහටැනි ශතොඳ හාධයශේදීන් ඉන්නටා. 

තටත් ශතොඳ හාධයශේදීන් බිහි කරන්න. හිටපු නනාධිපතිසතුහා 
ඇවිල්ලා වුණත්, ''අෙ හාධය නිෙතසේ නැතැ'' කියලා කියේදී,  
''ලසන්ත හැරුශේ ඔබතුහා ශන්ෙ?'' කියලා එතුහාශේ මුහුණට 

අතන්න පුළුටන් ශකොන්ෙේ තිසශබන හාධයශේදිශයෝ ඉන්න ඕනෑ. ම 
නිසා හහ ශම් අත ශගන ඉන්න හාධයශේදීන්ට කියනටා, ෙැන් 
ාාතනය කරන්ශන් නැතැ  ුබදු ටෑන් නැතැ  පුච්චන්ශන් නැතැ  

හරන්ශන් නැතැ  ම නිසා නිර්භීතට අශපන් වුණත් ශකළින්හ 
අතන්න පුළුටන් හාධය කලාටේ ලගකාශේ බිහි කරන්න කියා. 
තමුන්නාන්ශසේලාට තහයි  ලගකාට ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුටන්. 
තමුන්නාන්ශසේලා ඉදිරිශේ ශේ පාලනඥශයෝ භය ශටන්න ඕනෑ  

තැතිස ගන්න ඕනෑ. ම තත්ත්ටයට ශගශනන්න. එතශකොට තහයි 
ලගකාට තැශෙන්ශන් කියන එක ශම් අටසථ්ාශේ කියමින් හහ නිතඬ 
ටනටා. 

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you.  The Sitting is suspended till 1.00 p.m.   
 
රැස්වීහ ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා 

1.00  නැවත පවත්වන ලදී. 
அதன்படி அமர்வு இகடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப. 1.00 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till  1.00 p.m. and then resumed. 

 
 
114 වන ශීර් ය.-  ප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන්නසේවා අොතයවරයා 

 
01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - පුනරාටර්තන වියෙහ, 

රු.288, 7 ,000 

 
தகலப்பு 114. -  சபாக்குவரத்து மற்றும்  சிவில் விமானச் 

சசகவகள் அகமச்சர் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 288,575,000 

 

HEAD 114.- MINISTER OF  TRANSPORT AND CIVIL 

AVIATION 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 288,575,000 

 

176 වන ශීර් ය.-  වරාය හා නාවික ක යුුර  අොතයවරයා 
01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - පුනරාටර්තන වියෙහ, 

රු. 2  ,2  ,000 
 

தகலப்பு 176.- துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள் 

அகமச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 255,255,000 
 

HEAD 176.- MINISTER OF  PORTS AND SHIPPING 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 255,255,000 

1599 1600 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Votes of the Ministry of Transport and Civil 

Aviation, Heads 114, 306 and 307 and the Ministry of 
Ports and Shipping, Head 176 will be taken up now.  The 
Hon. Sunil Handunnetti to move the cut, please. 

 
[අ.භා. 1.00] 

 
ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ''201, විසර්නන පනත් 

ශකටුම්පශතහි කාරක සභා අටස්ථාශේ දී අෙ දින -201, 
ශනොටැම්බර් 28ටන සඳුො-  විටාෙයට ගැශනන අහාතයාග  තා මටා 

යටශත් ඇතිස අශනකුත් ශෙපාර්තශම්න්තු තා ආයතනටලට අොළ 
අගක 11,, 00,, 007, 17, ෙරන ටැය ශීර්ෂයන්ශගන්, 
සම්ප්රොයාු කූලට එේ එේ ටැංසටතන්හි සියලුහ පුනරාටර්තන 

වියෙම් තා මූලධන වියෙම් රුපියල් 10කින් කපා තැරිය යුතුය'' යි හා 
ශයෝනනා කරනටා. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, විශ ේෂශයන්හ අෙ දින 

සාකච්ඡාටට ලේ කරන ආයතන අතරින්, ''ශ්රී ටරාය අධිකාරිය'' 

ටැෙගත්හ ආයතනයේ කියා හා හිතනටා. ම නිසා, ටරාය තා නාවික 

කටයුතු අහාතයාග ය පිළිබඳට මුලින්හ අෙතස් ෙේටන්නට හා 

බලාශපොශරොත්තු ටනටා. ගරු අහාතයතුහාත් සභාශේ ඉන්න 

ශේලාශේහ ම ගැන කථා කරන්නට ලැබීහ ගැනත් හා ඉතාහ 

සන්ශතෝෂ ටනටා.  

අශේ රශට් භූමිශේ පිහිටීහ පිළිබඳට, අශේ රට ස්ටාභාවිකට 

පිහිටා තිසශබන ආකාරය පිළිබඳට අප ෙන්නටා. අප කැහැතිස වුණත් 

අකහැතිස වුණත්, ටාසනාටට ශතෝ අටාසනාටට අපට තිසශබන්ශන් 

ශලෝක සිතිසයශම් ඉතා ටැෙගත් ස්ථානයේ. ප්රධාන ට ශයන්හ 

ටරායන්හි පිහිටීහත් එේකයි ටැෙගත් ටන්ශන්. ශෙටැනි ශලෝක 

යුේධශේදී අශේ ටරායන්ශගන්, විශ ේෂශයන්හ ත්රිකුණාහල ටරාය 

ශලෝක සිතිසයශම් ලකුම් වුශණ් ඓතිසතාසික ට ශයන් තා යුධහය 

ට ශයු ත් ටැෙගත් සථ්ානයේ තැටියටයි. ම ටාශේහ, අෙ 

ශලෝකශේ ශබදී තිසශබන ආර්ථික කලාප අු ට ගත්ශතොත්, එක 

පැත්තකින් චීනය ආසියාශේ ආර්ථික බලටශතේ ශටලා ඉන්නටා.  

ඉන්දියාට අශනේ පැත්ශතන් ආර්ථික ට ශයන් අශේ 

කලාපශේ  ේතිසය ටර්ධනය කර ගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නටා. 

ශලෝක ආර්ථිකශේ ඇශහරිකාටට යුශරෝපයට තිසශබන පගුවට අෙ 

ආසියාටට ශේන්ද්රගත ශටමින් තිසශබනටා. ම ශලෝක ආර්ථිකශේ 

පගුවට ආසියාටට ශේන්ද්ර ගත ශටේදී අපට හිමි ශකොටස අත්පත් 

කර ගන්න අපට තිසශබන ප්රධාන සථ්ාන තහයි ටරාය සත ුවටන් 

ශතොටුශපොළ.  ශහොකෙ, අපි ෙන්නටා අශේ ශත්, රබර්, ශපොල් 

ශටන්න පුළුටන්  ඇඟලුම් කර්හාන්ත ශටන්න පුළුටන්  ුබළු 

අපනයන  ශභෝග කර්හාන්ත ශටන්න පුළුටන්  මටායින් අශේ 

ආර්ථිකයට එකතු කරන පගුවට  ඉතා ුබළු ප්රහාණයේ බට. තැබැයි, 

ටාණිනහය ට ශයන් ගත්ශතොත්, අශේ ටරාය පුළුල් ටන තරහට, 

අශේ ුවටන් ශතොටුශපොළටල් පුළුල් ටන තරහට, මටාශේ 

කාර්යේෂහතාට ටර්ධනය ටන තරහට ශටශළඳ හුටහාරුශේදී 

ආර්ථික ට ශයන් අපට වි ාල පගුවටේ අත්පත් කර ගන්න 

පුළුටන්කහ තිසශබනටා. ම නිසා තහයි අශේ ආර්ථිකශේ තෙටත 

ටරාය තැටියට අපි සලකන්ශන්. නමුත්, ෙැන් තිසශබන ප්ර න්ය 

ගත්ශතොත් අපට ශපශනනටා, ශලෝකශේ  කන්ශට්නර් -බතලු- 

ශහශතයුම් කටයුතුටලදි අපි 2, ටැනි ස්ථානය හිමි කරශගන 

සිටියත් ටරාශේ පගුවට, අශේ රානය පගුවට, එශතහ නැත්නම් ටරාය 

අධිකාරිශේ පගුවට ගත්ශතොත් ක්රහාු කූලට ප්රතිස තාත්හකට කංා 

ටැටීහකට ලේ ශටලා තිසශබන බට. සගඛ්යාත්හකට කිේශටොත් 

2001දී ටරාය අධිකාරියට  තිසබුම්, බතලු ශහශතයුම්ටල පගුවට 

සියයට 8,ේ. එතශකොට ශපෞේගීමකරණය කරපු SAGT  

ශකොටසට සියයට 1,යි තිසබුශණ්.   

චීන ටරාය පර්යන්තය තැටියට තඳුන්ටන, Chinese-built port 

terminal  තැටියට තඳුන්ටන "CICT" කියන එක තිසබුශණ් නැතැ. 

2010 ටන ශකොට අශේ පගුවට සියයට 8, සිට සියයට  2 ෙේටා අඩු 

ශටනටා. ශහශතයුම් ගත්ශතොත්, විසිඑේලේෂ තැටතත්ෙතස ්

එකසිය තැත්තෑතුනකුයි තිසශබන්ශන්.  SAGT එක සියයට ,8 

ෙේටා ටර්ධනය ටනටා. ඔවුන් සියයට 1, සිට සියයට ,8 ෙේටා 

ටර්ධනය ටනටා. 201 දී ටරාය අධිකාරිශේ පගුවට සියයට ,, 

ෙේටා අඩු ශටනටා. SAGT එක සියයට 2, බටට පත් ශටනටා. 

අලුතිසන් ආරම්භ වුම් Chinese-built port terminal එක සියයට 

00ක ශකොටසේ අත්පත් කර ගන්නටා. බරපතළහ ශේ,  ඔවුන් ම 

සියයට 00 ශකොටස අත්පත් කර ගන්ශන් අවුරුදු තුනේ ඇතුළත 

වීහයි. 201, ජුනි ටන ශකොට තත්ත්ටය ගත්ශතොත්, අශේ පගුවට 

එශතහ නැත්නම් ටරාය අධිකාරිශේ පගුවට අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ 

අපි කථා කරන පගුවට, ශකොටස සියයට 08 ෙේටා අඩු ශටනටා.  

2001දී සියයට 8,ේට  තිසබුම් ටරාශේ බතලු අධිකාරිත්ටය, 

අශේ බලය සියයට 08 ෙේටා අඩු ශටලා තිසශබනටා.  SAGT එක 

සියයට 28යි.  චීන ශකොටසට, Chinese-built port terminal එකට 

සියයට 0,ේ යනටා.  එතශකොට අශේ ශකොටස සියයට 08යි. ශම්ක 

තහයි අශේ පගුවට. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ශකොටස ගත්ශතොත් 

සියයට 08යි. ෙැන් ශම්ශේ අශේ පගුවට ටැඩි කර ගන්ශන් 

ශකොශතොහෙ? මක අත්පත් කර ගන්ශන් ශකොශතොහෙ? ප්ර න්යේ 

තිසබුම් බට ඇත්ත. ගරු ඇහතිසතුහා අහාතයාග ය භාර ගන්න 

ශකොටත් ප්ර ්නයේ තිසබුණා. මක එතුහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේත් 

කිේටා. ශහොකෙ, අශේ ටරාය අධිකාරියට තිසශබන ශකොටශසේ වි ාල 

නැේ ශගනැල්ලා, කන්ශට්නර් බාන්න පුළුටන්කහේ  නැතැ. අපට 

තිසශබන ශකොටශසේ ගැුණර අඩුයි. ම නිසා කුංා, කුංා නැේ ශගොංේ 

ශගශනනටාට ටංා වි ාල නැේ ශගනැල්ලා අශේ ශහශතයුම් 

කටයුතු ටර්ධනය කර ගන්න  ශලොකු ගැුණරේ සහිත නැටියේ අපට 

ඕනෑ වුණා.   එහිදී මිලියන 10,800ේ වියෙම් කරලා මීටර් 18ේ 

ගැුණරට සකස් කරපු නැ ශඟනහිර පර්යන්තය මකට ශතොඳටහ 

ප්රහාණටත්.  ඇත්තටහ අප කළ යුතුට තිසබුශණ්, Chinese-built 

port terminal එක පටන් ගන්න කලින්, චීන ටරාය පර්යන්තය 

පටන් ගන්න කලින්  නැ ශඟනහිර පර්යන්තය තරගකාරී විධියට 

ශහශතය වීහයි, ම කටයුතු ආරම්භ කිරීහයි. එශතහ නම් අපට ටංා 

ටැඩි සාර්ථකත්ටයේ අත්පත් කර ගන්න තිසබුණා. නමුත්, එටකට 

තිසබුම් අකාර්යේෂහ පාලනය විසින් මකට අට ය කරන ශෙොඹකර 

-cranes-  සවි කර ගන්නටත් බැරිට කටයුතු කරපු නිසා මක 

සාර්ථක කර ගන්න බැරි වුණා.  

ශකශසේ වුණත්, අෙ තිසශබන නැශඟනහිර පර්යන්තය,  මීටර් 

18ේ ගැුණර තිසශබන ම ශකොටස අපට සාර්ථක කර ගන්න පුළුටන් 

නම් අශේ පගුවට  ේතිසහත් කර ගන්න පුළුටන්. තැබැයි, ෙැන් 

ශටලා තිසශබන්ශන් ශහොකේෙ? අපි චීනයට දීලා තිසශබනටා 

ශකොටසේ. චීන ටරාය පර්යන්තය SAGT එකට කලින්හ 

ශපෞේගීමකරණය කළා. ෙැන් ඉතිසරි ශටලා තිසශබන එක ඉන්දියාටට 

ශෙන්න යනටා. මශකදි අශේ භාරය, ටරාය අධිකාරිශේ භාරය, 

අශේ  පගුවට ශටන්ශන් සියයට 1 යි.  
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අප ශහොන ටචනශයන් කිේටත්, ෙකුම් ආසියාශේ ශකශනේ 
කිේටත්, ආසියාශේ ශකශනේ කිේටත් අටසානශේ එන්ශන් 
ඉන්දියාට. එතශකොට අපට ඉතිසරි ටන්ශන් ශහොකේෙ? ටරාය 
අධිකාරියට සියයට 8,ේ තිසබිච්ච බතාලූ ශහශතයුම් කටයුතුටල 
තයිය,   ේතිසය අප ෙැන් සියයට 08ට බසස්ාශගනයි තිසශබන්ශන්. 
එහි ප්රතිසලලය හා ඔබතුහාට ශපන්ු ම් කරන්නම්. ඔබතුහා ශම් 
කාරණා ශතොඳින්හ ෙන්නටා. විශ ේෂශයන් ශම් ශටනශකොට  ටරාය  
අධිකාරිශේ ආොයහට ශහොකෙ ශටලා තිසශබන්ශන්? ටරාය 
අධිකාරිශේ ආොයම් තත්ත්ටය ශහොකේෙ? ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරිශේ ශහශතයුම් ආොයහ 201 දී මිලියන ,0,1,,යි. 
ශහශතයුම් වියෙහ මිලියන 00,077යි. එහ නිසා බදුටලට ශපර 
පාඩුට මිලියන 1,,1,9යි. අපි ෙැන් ශහොකෙ කරන්ශන්?  අප 
ශසේටකශයෝ වි ාල ප්රහාණයේ බඳටා ශගන තිසශබනටා.  වි ාල  
ප්රහාණයේ නංත්තු කරනටා.  අප ෙැන් ශසේටකශයෝ නංත්තු  
කරනටා. අශේ ශහශතයුම් වියෙහ මිලියන තිසස්ොතේ. අශේ 
operationsටලින් ලැශබන ආොයහ එන්න එන්න අඩු ශටලා 
තිසශබනටා. ඇත්තටහ ටරාය අධිකාරිය  පාඩු ලබන තත්ත්ටයකින්  
පටත්ටා ශගන යන්නට සිේධ ශටලා තිසශබනටා.  ඇයි ශතේතුට? අපි 
ටරායේ තො තිසශබනටා. නැටි තොශගන ඉන්නටා. මශේ ලලොට 
බුේතිස විඳිශම් අයිතිසය  අෙ අපි  ඉන්දියාටටයි  චීනයටයි  භාර ශෙමින්  
තිසශබනටා. ඔවුන්ට පතුබකම් සැපයීහ, ඔවුන්ට පතුබකම් සපයන 
ශසේටාටන් සැපයීහ, ඔවුන්ට ශසේටකයින් සැපයීහ, පඩි නඩි ශගවීහ, 
නංත්තු කිරීහ,  කෑහ බීහ ශකොටස අපි භාර ශගන තිසශබනටා. 
ලලොට ශනළීශම් ශකොටස ම අය කර ශගන යනටා. ශම්කයි 
තිසශබන තත්ත්ටය. ඉතාහ බරපතළ තත්ත්ටයකටයි අෙ අශේ ටරාය 
ගහන් කරමින් ඉන්ශන් කියන එක හා මුලින්හ අටධාරණය 
කරන්නට ඕනෑ.  ආොයම් තත්ත්ටය, නැේ පැමිණීශම් ප්රහාණය 

සඳතන් ශල්ඛ්නය හා සභාගත* කරනටා.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, නැේ පැමිණීශම් ප්රහාණශේදී 
අපට පැතැදිලි ශලස ශපනීයනටා, පැමිණි  නැේ ටැඩි  පගුවට ෙැන්  
ගහන් කරමින්  තිසශබන්ශන්, ටරාය අධිකාරියට ටංා  SAGT  සත 
CICT  කියන නැටිටලට බට. 201, ටර්ෂශේදී ටරාය අධිකාරියට  
නැේ 192,ේ ආටා. තැබැයි, 201 දී එය 1,1,යි.  ටරාය අධිකාරියට 
එන නැේ ප්රහාණය අඩු ශටලා තිසශබනටා. 201,දී  SAGT එකට 
නැේ 8  ේ ආටා. 201 දී එය 102,යි. ටැෙගත් ශෙය ශම්කයි. 
201,දී චීන ටරායට -CICT  එකට-   නැේ , 8යි  ආශේ.   201  
ටර්ෂශේදී  නැේ 1101ේ ඇවිත් තිසශබනටා.  සහස්තයේ තැටියට 
ගත්ශතොත්  ශකොළඹ ටරායට නැේ ඇවිත් තිසශබනටා. නැේ ආ 
ප්රහාණය ටැඩියි.  නමුත් එයින් ටරාය අධිකාරියට ලැබිච්ච  ලලොට 
-ටරාය අධිකාරියට ලැබිච්ච ආොයහ, ටරාය අධිකාරියට ආට 
ප්රහාණය- අඩුශටලා තිසශබනටා.  ශම් කාරණාටට හා ඔබතුහාශේ 
විශ ේෂ අටධානය ශයොමු කරනටා.  ශහයයි,  ටරාය අධිකාරිය 
මුහුණ ශෙන ප්රධානහ ගැටලුට ටන්ශන්. 201  ටර්ෂශේ මිලියන 
1,,1 , ේ පාඩු ලබන තත්ත්ටයකට ශම් ටරාය  අධිකාරිය 
පත්ශටලා තිසශබනටා. ශම්ක බරපතළ තත්ත්ටයේ. 

විශ ේෂශයන්හ ණුවිුබහ පිළිබඳට අපි ෙකිනටා. නැ ශඟනහිර 
නැටිය ශපෞේගීමකරණය කිරීහ. නැශඟනහිර නැටිය අශළවි කිරීහ 
පිළිබඳට  අොළ විෂය භාර අහාතයතුහාශේ  සථ්ාටරය ශහොකේෙ? 
ටරාය අධිකාරිශේ ස්ථාටරය ශහොකේෙ? ශම්ක ශේ පාලනය 
ට ශයන් අල්ලස් දීහේෙ? චීනයට ශකොටසේ ශෙනශකොට අපි 
ඉන්දියාටට ශකොටසේ ශෙන්න ඕනෑය කියා බලපෑහේ 
තිසශබනටාෙ? එතශකොට අශේ  ස්ටාධීනත්ටය ශහොකේෙ? ශ්රී ලගකා 
ටරාශේ සට්ාධීනත්ටය ශහොකේෙ?  ශ්රී ලගකා රනශේ සට්ාධීනත්ටය 
ශහොකේෙ? විෂයභාර අහාතයතුහා තැටියට  ගරු අර්ජුන රණතුගග  
හැතිසතුහා  තහන්ශේ කථාශේදී ශතෝ තහන්ශේ ස්ථාටරය පැතැදිලි 
කරාවිය කියා විශ ේෂශයන් බලාශපොශරොත්තු ශටනටා.  ශහය ටරාය 

අධිකාරිශේ තීරණයේෙ? විෂය භාර අහාතයතුහා තැටියට අර්ජුන 
රණතුගග  අහාතයතුහා  අහාතය හණ්ංලයට ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් 
පත්රිකාට තිසශබනටා.  

ම කැබිනට් පත්රිකාටලට අු ට පළමුටැනි එකඟතාට තිසබුශණ් 
ශහශතහ ශනොශටයි. ශම් ආකාරශේ අශළවි කිරීහේ කරන්න 
එකඟතාටේ තිසබුශණ් නැතැ. නමුත් අටසානශේ අෙ ම ්රියාටලිය 
නතරශටලා තිසශබන්ශන් විෂයභාර අහාතයතුහාශේ එකඟත්ටය 

අු ටටත්, එශතහ නැත්නම් ටරාය අධිකාරිශේ අට යතාට 
අු ටටත් ශනොශටයි. ඊට ඉතළින් තිසශබන ශේ පාලන ්රියාටලියේ 
ඇතුශළේ, ශේ පාලන තස්තයේ විසින් ශම්ක අශළවි කිරීහට ශයොමු 

කර තිසශබනටා. ම නිසා හා ඉතා පැතැදිලි ශලස වි ්ටාස කරනටා, 
ශම්ක බරපතළ තත්ත්ටයේ බට. ශම් ආර්ථිකය ශහශතයටන්ශන් 
කවුෙ කියන එක පිළිබඳට ප්ර න්යේ තිසශබනටා. විශ ේෂශයන්හ ශ්රී 

ලගකාශේ ශහටැනි ්රියාටලියන් පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගන්ශන් 
ශකොශතොහෙ කියන එක පිළිබඳට ගැටලුටේ තිසශබනටා.  බරපතළ 
කාරණාටේ නිසා ශම් ගැන හහ ඔබතුහාශේ අටධානය ශයොමු 

කරටනටා. නැ ශඟනහිර නැටිශේ ටැං අටසන් කරන්න අපට 
තිසශබන්ශන් ශෙොඹකර ටික සවි කර ගන්න එක විතරයි. එහි පතුශල් 
ප්ර න්යේ නැතැ  ගැුණශර් ප්ර ්නයේ නැතැ. ටරාශේ ශටනත් 
ප්ර න්යේ නැතැ. ම ශෙොඹකර ටික සවි කර ශගන ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිය තැටියට තරගකාරී ශලස ශහශතයටන්න පුළුටන්කහ 
තිසශබේදී ශම්ක ශම් ආකාරයට ශටන්ශේසියට ලේ කරන්ශන් ඇයි 
කියන එක අපට පැතැදිලි කර ගන්න තිසශබන කාරණයේ.   

ඊළඟ කාරණය, පුබ ණුය කළු ෙ කශේ  ටරාශේ ්රියාත්හක 
වුම් ගු ශෙු  වි ාල ප්රහාණයේ තිසශබන බට ඔබතුහා ෙන්නටා. 
අෙටත් මටා සම්බන්ධශයන් කිසිහ ටග විභාගයේ නැතැ. 

විශ ේෂශයන්හ ූ රියටැට නාතයන්තර ්රීංාගගණය ඉදි කිරීහ 
සම්බන්ධශයන් ගු ශෙු  ගැන බලන්න. ගරු ඇහතිසතුහනි,  
ලගකාටට කීර්තිසයේ ශගනැවිත් දුන් ්රීංකයකු තැටියට ඔබතුහාට 

ශම් පිළිබඳට විශ ේෂ ටගකීහේ තිසශබනටා. අෙ සිදු ශටලා තිසශබන 
ශේ බලන්න.  

ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ශකොන්්ාත්කරු China Harbour 

Engineering Company Limited ආයතනය ශපොීම සහිතට 201  
ජූලි හාසය ටන විට රුපියල් මිලියන  ,027ේ ඉල්ලනටා. ගරු 
නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, තම්බන්ශතොට ටරාය තෙන ශකොට මකට 
තෑේගේ තැටියට තහයි, ශම් ූ රියටැට ්රීංාගගණය තෙන 

ගු ශෙු ට සිේධ ශටලා තිසශබන්ශන්.  අපි ෙැන ගන්න කැහැතිසයි, 
ූ රියටැට ්රීංාගගණය තෙන්න  තිසබුම්  කයතා අධයයන ටාර්තාට 
ශහොකේෙ කියලා. ශහොන  කයතා අධයයන ටාර්තාටේ අු ටෙ ශම් 

කටයුතු කර තිසශබන්ශන්? අෙ ශම් ්රීංාගගණය කාශේ අයිතිසශේෙ 
තිසශබන්ශන්? ශම්ක ්රිකට් ආයතනශේ ටගකීහේ යටශත් තිසශබන 
එකේෙ  එශතහ නැත්නම් ටරාය අධිකාරිය යටශත් තිසශබන 

එකේෙ  මක පාලනය ටන්ශන් ශකොතැනින්ෙ, ශකොශතොහෙ කියන 
එක ගැන කිසිහ ටග විභාගයේ නැතැ. තැහොහ ශපොලිය එකතු 
කරමින් අෙ ටන විට රුපියල් බිලියන  ේ ඉල්ලනටා. China 

Harbour Engineering Company Limited එක ෙැන් ශපොීම එකතු 
කරනටා. ශහහිදී කිසිහ පැටරීහේ තරියාකාරට සිේධ ශනොවී තහයි 
මුලින්හ ්රිකට් ආයතනය ශගවීහේ කශළේ. ම ශටලාශේ ම 
්රියාටලිය කර ශගන ණුශේ එශතහයි. ම විධියට තහයි ගු ශෙු ට 

සිේධ ශටලා තිසශබන්ශන්. අෙ ශම්කට ්රිකට් ආයතනය 
ටගකියන්ශන්ත් නැතැ  ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ටගකියන්ශන්ත් 
නැතැ. ම නිසා ඇත්තටහ අපි පැතැදිලි කර ගන්න කැහැතිසයි, ශම් 

රුපියල් මිලියන  ,027ට ටග කියන්ශන් කවුෙ කියලා. ශ්රී ලගකා 
ටරාය අධිකාරිය ටග කියනටාෙ, නැත්නම් ශ්රී ලගකා ්රිකට් 
ආයතනය ටග කියනටාෙ? ුබරියටැට ්රීංාගගණය ශටු ශටන් 

අටසානශේ ශම් ටන්දිය  ශගටන්ශන් කවුෙ? මක ශගටන්ශන් ශම් 
රශට් නනතාටෙ කියන එකයි අපට පැතැදිලි කර ගන්න අට යතාට 
තිසශබන්ශන්.  

1603 1604 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ඔබතුහා ෙන්නටා, 201  අවුරුේශේ අටසානය ටන විට රුපියල් 
මිලියන 07,18,ක සමුච්චිත පාඩුටේ ලබමින් තිසශබේදී, bunkering 
කටයුතු  කරන්න සහාගහකට පැටරුටා කියලා. ම ශටු ශටන් 

ශපෞේගලික බැගකුටකින් ශංොලර් මිලියන 28ක ණය මුෙලේ ගන්න  
ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ඇප වුණා. ශපෞේගලික බැගකුටකින් 
ශංොලර් මිලියන 28ක ණය මුෙලේ ගන්න ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිය ඇප වුශණ් කාශේ අධිකාරයේ යටශත්ෙ? ම සඳතා 
තිසබුණ බලතලය ශහොකේෙ? විශ ේෂශයන් පාඩු ලබන bunkering 
්රියාටලියේ ශටු ශටන් ම විධියට ඇප ශටන්න තිසබුම් එකඟතාට 

ශහොකේෙ කියලා පැතැදිලි කර ගන්න කැහැතිසයි. ඔබතුහාශේ 
කථාශේදී මක පැතැදිලි කරාවිය කියලා බලාශපොශරොත්තු ශටනටා.  

පුබණුය කළු ෙ කය තුළ ශහටැනි වි ාල ප්රහාණශේ ගු -ශෙු  

ගණනාටේ සිේධ වුණා. ශංන්හාර්කශේ 'ශනෝඩියා' බැගකුට ණයේ 
තැටියට දුන් යුශරෝ මිලියන ,,.9කුත් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශයන් 
රුපියල් මිලයන  01කුත් ටැය කරලා ඔලුවිල්ටල නාවික ටරායේ 
විටෘත කළ බට ඔබතුහා ෙන්නටා.  මක කශළේ ඉතා පැතැදිලිටහ 

ශේ පාලන වුටහනාටකටයි. ම සඳතා ශටන කිසිදු වුටහනාටේ 
තිසබුශණ් නතැ. ම මුෙල්ටලින් ත්රිකුණාහලය ටරාය සගටර්ධනය 
කරන්න තිසබුණා  ගාලු ටරාය සගටර්ධනය කරන්න තිසබුණා  

ශකොළඹ ටරාය පුළුල් කරන්න තිසබුණා  අෙ විකුණන්න ෙහා තිසශබන 
නැ ශඟනහිර නැටිය පුළුල් කරන්න තිසබුණා. අන්තිසහට ශහොකේෙ 
වුශණ්?   

2013 විටෘත කළ ඔලුවිල් ටරාය අෙ ්රියාත්හක ශටනටාෙ? 
ඔලුවිල්ටල ටරායේ තිසශබනටා කියලා අෙ ශම් රශට් මිනිුබන් 
ෙන්නටාෙ? ඔලුවිල්ටල ටරායට නැේ එනටාෙ? මක පාවිච්චි 

කරනටාෙ? එශතහ ටරායේ තිසශබනටා කියලා සිතිසයශම්ටත් 
තිසශබනටාෙ? ශතේතුට ශහොකේෙ කියලා කල්පනා කර බලන්න. ෙැන් 
කියනටා, ම ටරාශේ ශහෝය කශට්,  මුට ශෙොශර්, ටැලි පිශරන නිසා 

ටරාය පාවිච්චි කරන්න බැතැයි කියලා. ුබළු පටු ගණනේ 
ශනොශටයි,  අපි ණයට ගත් යුශරෝ මිලියන ,,ේ සත ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරිය සතු මුෙල් රුපියල් මිලියන  01ේ - රුපියල් ශකෝටි  0ේ
- ටැය කරලා තෙලා විටෘත කළ ටරාය. 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, අඩු තරමින් අෙ ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරිශේ ටත්කහේ තැටියටටත්  ඔලුවිල් ටරාය සලකන්ශන් 
නැතැ. ඔබතුහා ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය සතු ටත්කම් ලැයිස්තුට 

අරශගන බලන්න,  ඔලුවිල්ටල ටරාය ටරායේ තැටියට තිසශබනටාෙ 
කියලා. ශ්රී ලගකා ටරාය අයිතිස කාටෙ? ඔලුවිල්ටල ටරායේ තෙලා 
තිසශබනටා. ම ටරාය ශම් රටට අයිතිසයිෙ? ශේ පාලන වුටහනාටලට 

ටරායටල් තෙන්න බැතැ. තහන්ශේ නම් ගත ගන්න එේ පැත්තකින් 
හාගම්පුර ටරාය තෙනටා  අශනේ පැත්ශතන් ඔලුවිල්ටල ටරාය 
තෙනටා. ගරු අර්ජුන රණතුගග අහාතයතුහනි, ඔබතුහා ගම්පත 

පැත්ත නිශයෝනනය කරමින් පාර්ලිශම්න්තුටට ආශේ ශතොඳ  
ශටලාටටයි. ඔබතුහාත් මුහුෙේ තිසශබන ප්රශේ යකින් 
පාර්ලිශම්න්තුටට ආටා නම්, ඔබතුහාශේ නහ ොලා  "රණතුගග 
ටරාය" කියලා ටරායේ ශකොශතන් ශතෝ තොවි. ඔබතුහා නම් 

එශලස ටරායේ තෙයි කියලා හහ වි ට්ාස කරන්ශන් නැතැ. හහ 
කියන්ශන්, ෙැන් එශතහ තහයි ශම්ටා ශකශරන්ශන් කියන එකයි.  

 
ගුණ ෙනනෝ ගනන්සන් ෙහතා ිජාතික සහජීවනය, සසවාද 

හා රාජය භා ා අොතයුරො   
(மாண்புமிகு மசனா கசணசன் - சதசிய சகவாழ்வு, 

கலந்துகரயாடல் மற்றும் அரசகரும தமாைிகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Mano Ganesan - Minister of National Co-
existence, Dialogue and Official Languages) 

ගම්පතටත් මුහුෙ තිසශබනටා. 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගම්පතටත් අයිතිසයි ශන්ෙ? ගම්පත දිසත්්රිේකශේ ශකොටසේ ටන 

මීගමුට ප්රශේ යට මුහුශෙන් ශකොටසේ අයිතිස ශටනටා. ඔබතුහා 
එටැනි ශෙයේ කරලා ම පාපකර්හයට තවුල් ශටයි කියලා, හහ 

වි ට්ාස කරන්ශන් නැතැ. ඉතිසන්, ශම්ක තහයි තිසශබන තත්ත්ටය.  

පුබණුය කාලශේ වුම් සිදුවීම් ශෙස බලේදි, ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරිය ශේ පාලන වුටහනාටලට කටයුතු කරන ආයතනයේ 

තැටියටයි තිසබුශණ්. එහි ශේ පාලන පළි ගැනීම් සිදු වුණා, 
නිලධාරින්ශගන් පළිගැනීම් සිදු වුණා, ටැං කරන මිනිුබන්ශගන් 
පළිගැනීම් සිදු වුණා. එපහණේ ශනොට, ශේ පාලන ශේදිකා තෙන, 
ම ශේදිකාටලට බට සපයන, රැසව්ීම්ටලට ශසනඟ සපයන 

ආයතනයේ බටට පත් ශටලා තිසබුණා. අෙ ම තත්ත්ටය නැතිස එක 
ගැන අපි සතුටු ටනටා. නමුත් හහ කියනටා, ම අයුරින් සිදු වුම් ශේ 
ලියැවිලා ශටලා තිසශබන ඉතිසතාසශේ පිටුට එශතම් පිටින්හ ටතලා 

ොන්න බැතැ කියලා. ම නිසා ගරු අහාතයතුහනි,  හහ ඉතා 
පැතැදිලි ශලස ඔබතුහාට කියා සිටින්ශන්,  ශම් ආර්ථිකශේ සවිය, 
 ේතිසය  ටන ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය අෙ එය පාඩු ලබන තැනේ 

බටට පත් ශටමින් තිසශබන බටයි. ශහය ශගොංගැනීහට යම් 
්රියාහාර්ගයන් ගැනීහට අට ය ශටලා තිසශබනටා. ම ්රියාහාර්ග 
ගැනීශම් අට යතාට ටැඩි ටැඩිශයන් ෙැශනන කාලයක තහයි අෙ  

අපි ශහටැනි විටාෙයකට සම්බන්ධ ශටලා තිසශබන්ශන්. හහ ශ්රී 
ලගකා ටරාය අධිකාරිය පිළිබඳ මීට ටංා කථා කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන් නැතැ. නමුත්, ඇහතිසතුහාශේ විශ ේෂ 
අටධානය ශම් කාරණය ශකශරහි ශයොමු ශටයි කියලා හහ 

බලාශපොශරොත්තු ටනටා. ශම් නැටිය විකිණීහ සම්බන්ධශයු ත්, 
ශේ පාලන පළිගැනීම් සම්බන්ධශයු ත් ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරිශේ ඇතිස වී තිසශබන තත්ත්ටය පිළිබඳට අටධාරණය 

කරමිු යි හහ කථා කශළේ.  

ම විතරේ ශනොශටයි, පුබණුය කාලශේ ශ්රී ලගකා ටරාය 
අධිකාරියට අවිධිහත් විධියට වි ාල ට ශයන් ශසේටකයන් බඳටා 

ගන්නටා අපි ෙැේකා. එටැනි අවිධිහත් බඳටා ගැනීම් වි ාල 
ප්රහාණයේ සිදු වුණා. මක නිසා අටසානශේ සිදු වුශණ්, ඉන්න 
නිලධාරින්ට ටැං බලන, ටැං ආටරණය කරන තත්ත්ටයට  

පත්වුම් නිලධාරින් ටැඩි ප්රහාණයේ සිටීහයි. නමුත් ටැං බලන 
අයට, ටැං ආටරණය කරන අයට නිසි පරිදි උසස්වීම් ලැබිලා 
නැතැ. ම නිසා  තැහ ේශෂේ්යකහ ශසේටය කරන නිලධාරින්ට 

කලකිරීහේ ඇතිස ශටලා තිසශබනටා. හහ තැහ අග යේ ගැනහ 
ශටන ශටනහ කියන්න යන්ශන් නැතැ. ම නිසා, අපි ඔබතුහාශගන් 
බලාශපොශරොත්තු ටනටා, ශම් බඳටා ගැනීම් පිළිබඳට, උසසව්ීම් 
පිළිබඳට ක්රහටත් පටිපාටියේ තෙයි කියලා. ශහොකෙ, ක්රහටත්ට 

තෙපු ටැං පිළිශටළේ තටහ ්රියාත්හක ටන්ශන් නැතැ. ගරු 
අර්ජුන රණතුගග අහාතයතුහනි,  ශහහ විෂය භාර ඇහතිසතුහා 
තැටියට ම පිළිබඳට ඔබතුහාශේ අටධානය ශයොමු ශටයි කියලා හහ 

බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  

ඔබතුහා ශහහ තනතුශර් ටැං භාර ගත්ත ගහන් මුලින්හ 
කිේශටත්, "පේෂ ශේෙයකින් ශතොරට පුබ ණුය කාලශේ සිදු වූ 

ශේ පාලන පළිගැනීම් පිළිබඳට කාටත් සාධාරණයේ ඉෂ්ට 
කරනටා" කියලායි.  ම නිසා ශහහ ශේ පාලන පළිගැනීම් පිළිබඳට 
්රියා කරන කමිටුටේ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ටෘත්තීය 

සමිතිසටලින් බලාශපොශරොත්තු වුණා. නමුත්, ටෘත්තීය සමිතිස 
පැත්ශතන් අපිට ආරගචි ශටන්ශන් තටහත් මක නිසියාකාරට සිදු 
ශටන්ශන් නැතිස බටයි. ම නිසා ම පිළිබඳට ඔබතුහාශේ අටධානය 
ශයොමු ශටයි කියලා හහ බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා 
ඇහතිසතුහාශේ අහාතයාග ය ටන ප්රටාතන අහාතයාග ය පිළිබඳට 
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කරුම් කාරණා කිහිපයේ අටධාරණය කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ටනටා. ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා අහාතයතුහනි, දුම්රිය  
ධාටනය සම්බන්ධශයන් ප්ර න් තිසශබන බට ඔබතුහා ෙන්නටා. 
තැබැයි, ශම් සියලු ශෙයේ සම්බන්ධශයන්හ කථා කරන ශකොට 
අපට කියන්න ශටලා තිසශබන්ශන් ඉන්දියාට ගැනයි, චීනය ගැනයි. 

මක තහයි කනගාටුට. අෙ  ප්රටාතන අහාතයාග ය ගැනත්, ටරාය 
ගැනත් කථා කරන ශකොට කථා කරන්න ශටලා තිසශබන්ශන් අශේ 
රට ගැන ශනොශටයි. 

ඔබතුහා ෙන්නටා, හතට සිට අු රාධපුර ෙේටා දිශටන ශර්ල් 

පාර කිශලෝමීටර් ,7කුත්,  අු රාධපුර සිට ටවුනියාටට කිශලෝමීටර් 
29කුත්  ශර්ල් පාරටල් නවීකරණය කිරීහ සඳතා ඉන්දියාු  

සහාගම්ටලට ශෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නා බට. නමුත්, ශම් ටන 

විට හතට-අඹන්ශපොළ ශර්ල් පාර කිශලෝ මීටර් 70ේ අශේ දුම්රිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුශටන් තැදුටා කියලා ඔබතුහා ෙන්නටා. ම සඳතා 

රුපියල් මිලියන 700ේ පහණ වියෙම් වුණා. නමුත්, තැදුටා. අෙ ටන 

විට ශටලා තිසශබන්ශන් ශහොකේෙ?  කිශලෝ මීටරයේ පහණ ටන 
දුම්රිය හාර්ගයේ තෙන්න ෙළ ට ශයන් රුපියල් ශකෝටි 0,ේ පහණ 

ටැය කරනටා. ශම් ටන විට, හතට සිට අඹන්ශපොළ ෙේටා ශර්ල් 

පාර පැයට කිශලෝ මීටර 70ක, 80ක ශේගශයන් ධාටනය කරන්න 

පුළුටන් ටන පරිදි ඉතා ශතොඳ ප්රමිතිසයට දුම්රිය ශසේටකයන්හ තෙලා 

තිසශබනටා. දුම්රිය හාර්ග නවීකරණය කිරීශහන් අශේේෂා 

කරන්ශන්, පැයට කිශලෝ මීටර්  80ක ශේගශයන් යන්න කියලායි. 

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට විසින්හ හතට සිට අඹන්ශපොළට තෙලා 
තිසශබන ශර්ල් පාර ශටනස් කරලා, නැටත හතට සිට ටවුනියාටටහ 

ශර්ල් පාර තැදීශම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න තෙනටා. ශහහ 

ටයාපෘතිසය ඉන්දියාු  සහාගම්ටලට ඔබතුහන්ලා ශෙන්න තෙනටා. 

ඉතිසන්, අපට අතන්න තිසශබන්ශන්, "ඇයි ශම්ක ඉන්දියාටටහ 

ශෙන්න යන්ශන්?" කියලායි.  

ශහොකෙ, හතට සිට ටවුනියාටට යනශකොට අඩි 100, අඩි 120 

දිග  පාලම් ෙතයකට ටැඩිය තිසශබනටා  ශබෝේකු  සිය ගණනේ 
තිසශබනටා. තැබැයි, ශම් ශහොනටාටත් එහ ශටන්ංරයට අොළ 

ටන්ශන් නැතැ. එශතහ ශටන්ංරයට අොළ ශටන්ශන් නැතිසට, ශම් 

තරස් හාර්ග වි ාල සගඛ්යාටේ එශතහහ තිසශබේදි ශහහ ටයාපෘතිසය 

ඉන්දියාටට දීලා ශම් කටයුත්ත ඉන්දියාශටන් පහණේ කර ගන්න 

ඔබතුහන්ලා අශේේෂා කරනටා. එශලස ඉන්දියාු කරණය වීශම් 

ශතේතුට ශහොකේෙ යන්න පිළිබඳට අපි පැතැදිලිට ඔබතුහාශගන් 
ෙැන ගන්න කැහැතිසයි. විශ ේෂශයන්හ හතට-අු රාධපුරය ෙේටා 

ශර්ල් පාශර් දිග කිශලෝ මීටර් ,7යි, අු රාධපුර-ටවුනියාට ශර්ල් 

පාශර් දිග කිශලෝ මීටර් 29යි, සම්පූර්ණ ශර්ල් පාශර් දිග කිශලෝ 

මීටර් 9,යි. ශම් සඳතා ශංොලර් මිලියන 22,කට ඇස්තශම්න්තු 

කරලා තිසශබනටා. ම කියන්ශන්, ෙළ ට ශයන් රුපියල් මිලියන 

00,900ේ. ශම් විධියට ගත්ශතොත් එක කිශලෝ මීටරයකට රුපියල් 

මිලියන 0 0ේ යනටා.  

එක කිශලෝමීටරයේ තෙන්න රුපියල් ශකෝටි 0 ේ යනටා. අපි 

ඔබතුහාශගන් අතන්ශන්, ඉන්දියාට පැත්ශතන්හ බලන්ශන් නැතුට 

-උතුරු පළාත ඉන්දියාටට කිට්ටු නිසා එශතහ කරනටාෙ කියලා හා 

ෙන්ශන් නැතැ- මීට ටංා විටෘත ්රියාටලියකට යන්න බැරි ඇයි  මීට 

ටංා විටෘත ක්රහශේෙයකට යන්න බැරි ඇයි   මීට ටංා සාධාරණ 

ක්රහයකට යන්න බැරි ඇයි කියලායි. අශේ රශට් දුම්රිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ඉගජිශන්රුටන්ට, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 
අශනකුත් ශසේටකයන්ට පැයට කිශලෝමීටර් 70ක ශේගයකින් 

යන්න පුළුටන් විධියට ශර්ල් පාර තෙන්න තැකියාට,  ේතිසය 

තිසශබනටාය කියලා ඔේපු කරලා තිසබියදී, ඔබතුහන්ලා ඉන්දියාට 

දිතා බලාශගනහ ශම් කටයුතු කරන්ශන් ඇයි කියලා අපට 

ශත්ශරන්ශන් නැතැ. ඇත්තටහ ශම්ක අශේ රටට වි ාල ප්රහාණයක 

ටැය බරේ  ණය බරේ ශගශනන ටයාපෘතිසයේ බටට පත් ශටනටා.  

ම විතරේ ශනොශටයි. හාතර - කතරගහ දුම්රිය හාර්ගය 

ඉදිකිරීහ සම්බන්ධශයන් ෙැනටහ අපට අත් ෙැකීහේ තිසශබනටා. 
හාතර - කතරගහ දුම්රිය හාර්ගය ඉදිකිරීශම් දුර කිශලෝමීටර් 
2,.7 යි. ටයාපෘතිසශේ වියෙහ ඇශහරිකන් ශංොලර් මිලියන 278යි. 
ටයාපෘතිසය අටසන් කරන්න කාලය ගතවුශණ් හාස 0,යි. ම 

ටයාපෘතිසය ආරම්භ කශළේ 2010 ජූලි හාසශේයි. එය අටසන් 
කරන්න තිසබුශණ් 201, ජූලි හාසශේයි. දීලා තිසශබන සතන කාලය 
ශෙසැම්බර් හාසශේ 2,ටැනි ොයින් අටසන් ශටනටා. ගරු 

ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා ෙන්නටා, හාතර - කතරගහ ශර්ල් පාර 
තෙන්න දීලා තිසශබන සතන කාලය ශෙසැම්බර් හාසශේ 2,ටැනි 
ොයින් අටසන් ශටනටාය කියලා. තැබැයි  නියමිත කාලය තුළ 

ශකොන්්ාත්තුට අටසන් ශනොකිරීහ නිසා අොළ ශකොන්්ාත් 
සහාගශහන් අය ශටන්න ඕනෑ, ඇශහරිකන් ශංොලර් මිලියන 28ේ. 
ම කියන්ශන්, ආසන්න ට ශයන් ගත්ශතොත්, රුපියල් මිලියන 

,,200ේ අය ශටන්න ඕනෑ. ගරු ඇහතිසතුහනි, විෂය භාර 
අහාතයතුහා තැටියට ඔබතුහාශගන් හා ෙැන ගන්න කැහැතිසයි, 
201, ටර්ෂශේ ශම් පහා කාලය ශටු ශටන් අය විය යුතු 
ඇශහරි කන් ශංොලර් මිලියන 28 -ආසන්න ට ශයන් රුපියල් 

මිලියන ,,200- ශම් ශටන ශකොට අය කරගන්න කටයුතු කරලා 
තිසශබනටාෙ කියලා. හාතර සිටින අපට ෙකින්න තිසශබන විධියට ශම් 
ටයාපෘතිසය අඩු ගණශන් 2017 අවුරුේශේටත් අටසන් කරන්න 

බැතැ. ශම් චීන ශකොම්පැනියට -චීන නාතිසක යන්ශ්ෝපකරණ 
ආනයන සත අපනයන ආයතනයට- 2017 ටර්ෂශේදීටත් ශම් ශර්ල් 
පාර තෙලා අටසන් කරන්න බැතැ. මශේ සිදුටන අක්රමිකතා ගැන 

කියලා ටැංේ නැතැ. මක තෙලා අටසන් කරන්න බැරි හට්ටහේ 
තහයි අෙ ශටන තුරුත් තිසශබන්ශන්.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශර්ල් පාරටල් 

තෙන්න පුළුටන් කියලා ඔේපු කරලා තිසශබනටා. ුබනාමි විපත නිසා 
විනා  වුම් අශේ රශට් ෙකුම් පළාශත් දුම්රිය හාර්ගය, අශේ දුම්රිය 
නිලධාරින්, ඉගජිශන්රුටන් තා ශසේටකයන් දින  7ේ තුළදී තෙලා 

අටසන් කළා. අෙත් දුම්රිය ධාටනය කරන්ශන් ම ශර්ල් පාශර්. මක 
පැතැදිලියි. මකට තට තාේෂණය ඕනෑ නම්, නවීකරණය කරන්න 
ඕනෑ නම්, ම තැකියාට ඕනෑ නම් ම තාේෂණය ගන්න එක ගැන 
කිසි විටාෙයේ අපට නැතැ. නමුත් අශේ රශට් ඉගජිශන්රුටන්, 

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින්, ටැං කරන කාර්මිකයින්, 
ශිල්පීන් ඔේපු කරලා තිසශබනටා, අශේ රශට් සල්ලිටලින් පහාටකින් 
ශතොරට අපට ශම් කටයුත්ත කරන්න පුළුටන්ය කියලා. එශසේ ඔේපු 

කරලා තිසබියදී, අපි ශම් තරම් ටධ විඳින්ශන් ඇයි? හහ ශම් 
උොතරණය ගත්ශත්, ඔබතුහන්ලා චීනශයන් කන බැටකෑහ, 
ටවුනියාට ශර්ල් පාර තෙන්න ණුහින් අනිටාර්යශයන්හ 

ඉන්දියාශටන් කන නිසායි. මක තහයි පැතැදිලි ටන්ශන්. මක ඉතා 
පැතැදිලියි.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, හා ශම් කාරණය ගැනත් ඔබතුහාශගන් ෙැන 

ගන්න කැහැතිසයි. ෙැනටහත් දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට දුම්රිය හාර්ග 
නංත්තු කිරීහට ශයොො ගන්න tamping machine එක, දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ටැං නතර කරලා චීන ශකොන්්ාත් 
ශකොම්පැනියට ශෙන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නටා. ම සඳතා කිසිදු 

මුෙලේ අය කරන්ශන්ත් නැතැ. ම සඳතා කිසිදු මුෙලේ අය 
කරන්ශන්ත් නැතුට, ම යන් ්ය චීන ශකොම්පැනියට ලබාශෙන්න 
කටයුතු කරමින් ඉන්නටා. අපි කියන්ශන්, එශතහ ලබාදිය යුතු 

නැතැයි කියන එකයි.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා ෙන්නටා, හාතර - කතරගහ දුම්රිය 
හාර්ගශේ දුම්රිය සථ්ාන තතරේ තිසශබනටාය කියලා. ම දුම්රිය 

ස්ථාන තතර තහයි, ශටශතරශතේන, කැකණදුර, දිේටැල්ල තා 
ශබලිඅත්ත. ශම් දුම්රිය සථ්ාන ශෙකේ අතර දුම්රිය දුර සගඥා 
පේධතිස සවි කරන්න දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට ටැය ටන්ශන් 

රුපියල් මිලියන 200ක මුෙලේ. තැබැයි රුපියල්  මිලියන 800කින් 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

සවි කළ තැකි සගඥා පේධතිසය, රුපියල් මිලියන 2,000ේ ටැය 

කරලා ම කටයුත්ත කරන්න චීන සහාගහටහ ශෙන්න ඔබතුහන්ලා 
කටයුතු කරමින් ඉන්නටා. දුම්රිය ස්ථාන ශෙකේ අතර සගඥා 
පේධතිස සවි කරන්න රුපියල් මිලියන 200යි ටැය ටන්ශන්. හාතර - 
කතරගහ දුම්රිය හාර්ගශේ දුම්රිය ස්ථාන තතරයි තිසශබන්ශන්. 

එතශකොට රුපියල් මිලියන 800කින් කරන්න පුළුටන් කටයුත්ත, 
රුපියල් මිලියන 2,000ේ ටැය කරලා කරන්න ඔබතුහන්ලා ම චීන 
ශකොම්පැනියටහ ශෙන්න උත්සාත කරමින් ඉන්නටා. එතශකොට 

ඔබතුහන්ලා ශම් ශහොකේෙ කරන්ශන්? අපට ෙැන් "චීන සරණග 
ගච්ඡාමි, ඉන්දියන් සරණග ගච්ඡාමි" තැශරන්න ශටන ක්රහයේ 
ඇත්ශත්හ නැේෙ? අශේ ඉගජිශන්රුටන්, අශේ කාර්මිකයන් ශර්ල් 

පාරේ තෙලා ඔේපු කර තිසබියදීත්, පාර තො ගන්න, ශර්ල් පාර තො 
ගන්න, ටරාය තො ගන්න, නැටිය නංත්තු කරගන්න, තෙපු නැටිය 
නංත්තු කරගන්න තමුන්නාන්ශසේලා අපට "චීන සරණග ගච්ඡාමි, 

ඉන්දියන් සරණග ගච්ඡාමි" තැශරන්න ශටන ක්රහයේ නැතැ. 

ශම්කෙ, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ තත්ත්ටය? ශම්කෙ, ටරාශේ 
තත්ත්ටය? ඉතා පැතැදිලිට අපි කියනටා, ශම් තත්ත්ටය රටට 
ඉතාහ අයතපත් තත්ත්ටයේ බට. ගත ශටච්ච කළු ෙ කය තුළ 
මශගොල්ලන් සියල්ල ණය බරට හිලවු කරලා තිසශබනටා. 
තමුන්නාන්ශසේලාශේහ ොයකත්ටශයන් ඇතිස ශටච්ච ම තත්ත්ටය 
ශටනස් කරනටා ශටු ටට, අෙ අශේ ර ට තට ණය කරන්න කටයුතු 
කරමින් තිසශබනටා. ශම් තැහ ණය මුෙලේහ - ශම් තැහ 
මිලියනයේහ - අශේ රශට් නනතාටට ශගටන්න ශටන්ශන් ටැට් 
බදුටලින්. ශම් තැහ මිලියනයේහ අශේ රශට් නනතාටට ශගටන්න 
ශටන්ශන් නාතිසය ශගොං නැඟීශම් බේශෙන්. ශම් තැහ 
මිලියනයකටහ ොයක ශටන්න ශටන්ශන් අශේ රශට් නනතාටට.  

චීනශයන් ශම් ටැං පිනට කරන්ශන් නැතැ. ඉන්දියාශටන් ශම් 
ටැං පිනට කරන්ශන් නැතැ. ශම් ඔේශකොහ ණය අපි ශගටන්න 
ඕනෑ. තැබැයි, අඩුහ තරමින් ම සඳතා  අපට  කයතාටේ තිසශබන්න 
ඕනෑ, තැකියාටේ තිසශබන්න ඕනෑ, ශම් ටයාපෘතිසටලින් ලැශබන 
ලලොට - ප්රතිසලලය -  යුේතිස සතගත කර ගන්න. එශතහ යුේතිස 
සතගත කිරීහේ සිදු ශටන්ශන් නැතැ කියලා ඉතා පැතැදිලිට 
ශපශනනටා, හාතර - කතරගහ  ශර්ල් පාර තෙන ටැං පිළිශටළින්. 
අඩු තරමින් ඔබතුහන්ලා සාකච්ඡාටේ පටත්ටලා, අශේ 
කාර්මිකයන්ශේ, අශේ ඉගජිශන්රුටන්ශේ, අශේ ෙේෂ මිනිුබන්ශේ 
තැකියාට පිළිබඳට වි ට්ාසය තැබුටාෙ කියලායි අපි 
ඔබතුහන්ලාශගන් අතන්ශන්. එශතහ වි ට්ාසය තැබුටා නම්, හාතර 
-  කතරගහ පාශරන් බැට කාපු අපට, හතට - ටේනියාට පාර 
තෙන්නත් ශම් විධියට පිටරට සහාගහකට ශෙන්න සිේධ ශටන්ශන් 
නැතැ.  මීට කලින් කි ලිශනොච්චි පාර තෙන්න ණුහිල්ලා ශහොන තරම් 
ටන්දියේ ශගටලා තිසශබනටාෙ කියලා අපි ෙැේකා. "අපි ඉේහනට 
ටැං කරනටා. ශේගශයන් ටැං කරනටා" කියලා ඔබතුහන්ලාට 
කියන්න පුළුටන්. නමුත් එශතහ ශටලා නැතැ.  

2016 ශෙසැම්බර් හාසශේ 2,ටැනි ො අටසන් කරන්න තිසබුම් 
ශම් ටයාපෘතිසය චීන ශකොම්පැනිය අෙ ටනතුරු අටසන් කරලා නැතැ. 
මකට ශතේතු කියන්න පුළුටන්. ම ශතේතු අශේ ඉගජිශන්රුටන්ටත් 
කියන්න පුළුටන්. ම ශතේතුහ අශේ කාර්මිකයන්ටත් කියන්න  
පුළුටන්. ඉතිසන්, ශම් කාරණය ඉතාහ පැතැදිලියි. ම නිසා හහ ශම් 
කාරණාට ඔබතුහාශේ අටධානයට ශයොමු කරනටා.  

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට භාරට මීට කලින් හිටපු ඇහතිසටරු 
විසින් ආශේ ක, අනියම්, තාටකාලික පෙනමින් බඳටා ගත් 
ශසේටකයන් 2,000ේ විතර ඉන්නටා. ම අයශේ ඉරණහ ශහොකේෙ 
කියලා අපි ඔබතුහාශගන් අතන්න කැහැතිසයි. ම අය ශහොන 
පෙනමින් බඳටා ගත්තත්, ශහොන තත්ත්ට යටශත් බඳටා ගත්තත් ම 
අයශේ ඉරණහ ශහොකේෙ? මටා ශේ පාලන පත් වීම් ශටන්න 
පුළුටන්  ශේ පාලන බඳටා ගැනීම් ශටන්න පුළුටන්. නමුත් අෙ 

ටනශකොට අනියම්, ආශේ ක පෙනමින් බඳටා ගත් කම්කරුටන්  
2,000ේ විතර ඉන්නටා. ඔවුන් ස්ථිර කිරීහට කටයුතු කරනටාෙ 
නැේෙ කියලා ෙැනගන්න කැහතිසයි. විශ ේෂශයන් කාර්යාල කාර්ය 
ශසේටශේ තුන්ටැනි ශශ්රේණිශේ සථ්ිර කළ තැකි, ුබදුුබකම් සම්පූර්ණ 
කරලා තිසශබන අනියම්, ආශේ ක ශසේටකයන් 2,000ේ විතර 
සිටියදී ඔවුන් සථ්ිර ශනොකර, එහ ශසේටය සඳතා ස්ථිර ශසේටකයන් 
තැටියට තට 1 2ේ බඳටා ගන්න ආයතන අධයේෂටරයාශේ 
අු හැතිසය ලැබී ඇතත්, 210කට ආසන්න ශසේටක පිරිසේ බඳටා 
ශගන තිසශබන්ශන් ශකොශතොහෙ කියලා අපි ෙැනගන්න කැහැතිසයි. 
ආයතන අධයේෂටරයා අු හත කරන්ශන් තනතුරු 1 2යි. ම 
ුබදුුබකම්හ තිසශබන තට වි ාල පිරිසේ ඉන්නටා. එශතහ වි ාල 
පිරිසේ සිටියදී තට 210 ශෙශනේ බඳටාශගන තිසශබනටා.  එශසේ 
බඳටා ගන්න ෙැන්වීම් පළ කරලා තිසශබන්ශන් ශටේ අංවිශේ 
විතරයි. 

 දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ශටේ අංවිශේ පහණේ ම සඳතා 
ෙැන්වීහේ පළ කරලා තිසශබනටා. එශතහ ෙැන්වීම් පළ කරලා ම 
අය බඳටාශගන තිසශබනටා. බඳටා ගත් පිරිස බඳටා ගත්ශත් ශකොයි 

ප්රශේ ශයන්ෙ කියලා හහ අතන්ශන් නැතැ.  ශහොකෙ, ඔබතුහා 
ෙන්නටා මක ශකොශතොහෙ සිේධ වුශණ් කියලා. එටැනි කාරණා 
ගණනාටේ හහ අටධාරණය කරන්න ඕනෑ.   

ආර්ථික ට ශයන් දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ලලොට - 
ආොයහ -  ලබන්න පුළුටන් හාර්ග ගණනාටේ අෙ නැතිස කරශගන 
තිසශබන බට ඔබතුහා ෙන්නටා. විශ ේෂශයන්හ දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුටට ආොයම් ලබා ගන්න පුළුටන් ක්රහශේෙ තැටියට 

තහයි ෙැන්වීම් පුටරු පළ කිරීහ, ප්රෙර් නය කිරීහ තිසබුශණ්. නමුත් 
Scalene Holdings (Pvt) Limited   සහාගහ ෙැන්වීම් පුටරු 
ප්රෙර් නය කිරීහ  ශටු ශටන් ශගවිය යුතු මිලියන  00ක පහණ 

මුෙලේ ශම් ටනශකොටත් ශගටලා නැතැ. ම ටාශේහ දුම්රිය හැදිරි 
ශටු ශටන් Expo Lanka සහාගහ මිලියන 70ේ, Rajadhani 
Express කියන සහාගහ මිලියන 00ේ ශම් ටනශකොටත් ශගටලා 

නැතැ. ම විතරේ ශනොශටයි, ඔබතුහාශේ ගන මිතුශරේ ඉන්නටා, 
JF Tours & Travels සහාගහ කියලා. ම සහාගශම් "Viceroy" 
කියන විශ ේෂ දුම්රිය ධාටනය කිරීහ ශටු ශටන් අත්සන් කරපු 

ණුවිුබම් ප්රකාරට, - 
 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා ිප්රවාහන  හා සිවිේ 
ගුවන් නසේවා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - சபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் சசகவகள் அகமச்சர்) 

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

හශේ ගන මිතුශරේ? 
 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නැතැ, නැතැ. හතනන බැගකුශේ සභාපතිසතුහා. 
 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එශතහ කියන්න. 
 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හතනන බැගකුශේ සභාපතිසතුහා. "Viceroy" කියන විශ ේෂ 
දුම්රිය ධාටනය කිරීහ ශටු ශටන් අත්සන් කරලා තිසශබන ණුවිුබම් 

ප්රකාරට ඔවුන් මිලියන ගණනේ ශගටන්න ඕනෑ. නමුත් ශම් 
ටනතුරු  ම මුෙල් ශගටලා නැතැ. විශ ේෂශයන්හ JF Tours & 
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Travels කියන සහාගහ එේ ක ඔබතුහන්ලා ෙැන් ශටේනිකල් 

තන්දිශේ දුම්රිය මූලසථ්ානයට යාබෙට තිසශබන දුම්රිය ගබංා 
අධිකාරිය කාර්යාලය පිහිටි භූමිශේ තිසශබන කාර්යාල ශටනත් 
ශගොංනැණුලිටලට හාරු කරමින් ඉතා අධික වියෙහේ ෙරලා 
ශකෞතුකාගාරයේ තෙන්න යනටා. දුම්රිය කටු ශගයේ තෙන්න 

යනටා. 

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එශතහ එකේ නැතැ. 
 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එශතහ එකේ නැේෙ? එශතහ එකකට ටැං කරශගන 
යන්ශන්ත් නැේෙ? අපට ආරගචි ශටලා නම් තිසශබන්ශන් එශතහ 

තහයි.  

 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ශබොරු ආරගචියේ. 

 
ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට කටු ශගයේ තෙන්න ෙැන්හ 
ඉේහන් ශටන්න එපා කියලා හා ඉල්ලා සිටිනටා, ගරු ඇහතිසතුහනි. 

 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එශතහ තදිස්සියේ නැතැ. 

 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එශතහ තදිසස්ියේ නැේෙ? තැබැයි, ශහශතහ ණුශයොත් එශතහ 
කරන්න සිේධ ශටනටා. ෙැනටහත් දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

ශකෞතුකාගාර කීපයේ කඩුගන්නාට, හරොන, රත්හලාන සත 
බණ්ංාරශටල පිහිටුටා තිසශබනටා. තටත් එශතහ එකේ තෙන්ශන් 
නැතැ කියලා ඔබතුහා කියනටා නම්, හට මක පිළිගන්න සිේධ 
ශටනටා. දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ නිලධාරින්ශේ නිල නිටාස 

කැඩිලා තිසශබේදී, මටාශේ උළු කැටයේටත් හාරු කරගන්න මුෙල් 
නැතැ කියේදී, මිලියන 000ේ විතර ටැය කරලා, විශ ේෂශයන් 
හතනන බැගකුශේ සභාපතිසතුහා එේක එකතු ශටලා -එතුහාශේ JF 

Tours & Travels කියන එකත් ඔය කියන ආකාරශේ විශ ේෂ 
දුම්රිය ්රියාටලියට සම්බන්ධ එකේ- ශටේනිකල් තන්දිශේ අර 
කියපු  කාර්යාල  අයින් කරලා එටැනි කටයුත්තේ කරන්න ෙැන් 

යනටා නම්,  එය අනාර්ථික කටයුත්තේ. එටැන්නේ කරන්ශන් 
නැතැ කියලා ඇහතිසතුහා කියනටා නම් හා මක පිළිගන්නටා, ගරු 
අහාතයතුහනි. තැබැයි එශතහ ශෙයේ කරනටා නම්, එය අනාර්ථික 

කටයුත්තේ තැටියට තහයි තඳුන්ටන්න ශටන්ශන්. එයින් ලැශබන 
ආර්ථික ලලොයිතාට ශහොකේෙ කියලා අපි ඔබතුහාශගන් 
ෙැනගන්න කැහැතිසයි. හා කියපු  ම කාරණා ශකශරහි ඔබතුහාශේ 

අටධානය විශ ේෂශයන් ශයොමු කරටන්න කැහැතිසයි.  

ගරු අහාතයතුහනි, තටත් කාරණාටේ හා ඔබතුහාට 
අටධාරණය කරටනටා. ම, ප්රටාතන අහාතයාග ය යටශත්හ තිසශබන 
RMV එක ගැන. RMV එශේ තත්ත්ටය හහ ෙන්නටා. රනශේ 

ණුම්ම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ ගරු සභාපතිස ලසන්ත අලණුයටන්න 

හැතිසතුහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුටට ඉදිරිපත් කළා පූර්ණ ටාර්තාටේ, 
පුබ ණුය කාලය තුළ ම ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සිේධ වූ  කටයුතු 
පිළිබඳට. අශේ ඉරාන් වික්රහරත්න ගරු නිශයෝනය අහාතයතුහාත් 
ඉන්නටා, රනශේ ණුම්ම් පිළිබඳ කාරක සභාශේ. ම ටාර්තාට තරියට 

අධයයනය කශළොත් පැතැදිලි ටනටා, පුබණුය කාලශේ අශේ රශට් 
ටාතන තා සම්බන්ධ ්රියාටලිශේ ශහොන තරම් නාටාරහේ සිේධ 
ශටලා තිසශබනටාෙ කියන එක. හහ කනගාටු ශටනටා, තටහ ම 

පිළිබඳ පූර්ණ විටාෙයේ පාර්ලිශම්න්තුශේ තරියාකාරට 
ශනොපැටැත්වීහ ගැන. ම ටාර්තාට අධයයනය කශළොත් ශත්ශරනටා, 
පාශර්  දුටන ශම් හුඟේ ටාතන ඇත්ත ටාතනෙ, නැත්නම් ටයාන 

ටාතනෙ කියන එක. විවිධ අට යතා ශටු ශටන් විවිධ නම් 
ගතශගන ටාතන ශේනටා. නමුත් ඊට පුබට ම අට යතාට 
ශටු ශටන් ශනොශටයි ම ටාතනය තිසශබන්ශන්.  

ගරු අහාතයතුහනි, ෙැන් ඔබතුහන්ලා RMV එකට අලුත් 
ක්රහශේෙයේ තඳුන්ටා ශෙන්න උත්සාත කරමින් තිසශබනටා. ම 
තහයි, prototype system එක. නමුත් ගරු අහාතයතුහනි, 
ටාතනයේ පරීේෂා කිරීශම්දී කළ යුතු ප්රධාන කටයුත්ත තහයි 

තාේෂණික ට ශයන් පරීේෂා කිරීහ. අප වි ට්ාස කරන තැටියට 
RMV එශේ තිසබිය යුතු මූලික වුටහනාට තහයි, ටාතනය 
තාේෂණික ට ශයන්, ශභෞතිසක ට ශයන් -ම තැකියාට, ම 

ෙේෂතාට තිසශබන අය ලටා- පරීේෂා කරටන එක. ටාතනශේ 
ශපොත ශගනැල්ලා, ශපොත හාරු කර ගන්න එක ඕනෑහ ශකශනකුට 
කරන්න පුළුටන්. ''ශපොත ොලා'' ශපොත හාරු කරනටා. ම සඳතා 

ජීටත් ටන මිනිුබන්ශේ ශනොශටයි, හැරුම් මිනිුබන්ශේ නම් පටා 

ශයොොගන්නටා. බලාශගන ණුයාහ, ශභෞතිසක ට ශයන් ම ටාතන 
නැතැ.  ශභෞතිසක ට ශයන් නැතිස ටාතනටලට ශපොත තෙනටා. මක 

තහයි ඇත්ත ්රියාටලිය.  

ගරු අහාතයතුහනි, RMV එශේ 2001 ටර්ෂශේදී තාේෂණික 
ට ශයන් සතකාර ශකොහසාරිසට්රුන් සිටිශේ එේශකනයි   

තාේෂණික ට ශයන් සතකාර ශකොහසාරිස්ටරුන් සිටිශේ 
එේශකනායි. තැබැයි, පරිපාලන ට ශයන් සිටින ප්රහාණය  යි. 
201  ටර්ෂය ටන ශකොටත් තාේෂණික ට ශයන් සතකාර 

ශකොහසාරිසට්රුන් ඉන්ශන් එේශකනායි. තැබැයි පරිපාලන 
ට ශයන් -පරිපාලන ශසේටශයන්- සිටින ප්රහාණය 20යි. නමුත් 
RMV එශේ ඇත්තටහ ටැඩි කරන්න ඕනෑ තාේෂණික 
ශකොහසාරිසට්රුන්. තාේෂණික ට ශයන් සිටින පිරිස තහයි ටැඩි 

කරන්න ඕනෑ. ශහොකෙ, ම අයට තහයි එකී පරීේෂා කිරීශම් 
්රියාටලිය ඇත්ත ට ශයන්, ශභෞතිසක ට ශයන් කරන්න පුළුටන් 
ටන්ශන්. රනශේ ණුම්ම් පිළිබඳ කාරක සභාට ශම් පිළිබඳට විශ ේෂ, 

විධිහත් නිර්ශේ  ලබා දීලා තිසශබනටා. මටා ්රියාත්හක කිරීහ තුළ 
විතරයි ශම් සිේධ ටන හතා ෙැටැන්ත ටගචා නටත්ටන්න පුළුටන්කහ 
ලැශබන්ශන්  ම ්රියාටලිය නතර කරන්න පුළුටන්කහ 

ලැශබන්ශන්. ම හින්ො හා ඔබතුහාශේ විශ ේෂ අටධානය ම 
ශකශරහි ශයොමු කරටනටා, ගරු අහාතයතුහනි.  

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

අපි රනශේ ණුම්ම් පිළිබඳ කාරක සභාටට ස්තුතිසටන්ත ශටනටා, 
ම ශපන්ටා දීහ ගැන. අපි ෙැන් ටැං කටයුතු කරශගන යනටා, ම 

නියාහන  අු ට අට ය කටයුතු කරන්න.  

 
ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු අහාතයතුහනි, විවිධ අගක සහිතට හාර්ගශේ ධාටනය 
කරන, ලියා පදිගචි ශනොකළ ජීේ රථ ඇතුළු ටාතන වි ාල 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ප්රහාණයේ තිසශබනටා. ඔබතුහාශේ කථාශේදී ශතෝ ම ගැන පැතැදිලි 
කරාවි කියා හහ බලාශපොශරොත්තු ශටනටා.  ගරු අහාතයතුහනි, 
ඔබතුහන්ලා ෙැන් ෙං ගතන්න උත්සාත කරනටා ශන්. ෙං ගතන්න 

තෙන්ශන් ටශහන් ඉස්සර කරනටාටයි. ෙැන් ඔබතුහා තහයි ම 
ෙංශේ බිල්ලට අහුශටලා ඉන්ශන්. ශහොකෙ, අප ෙකින තැටියට 
මුෙල් අහාතයතුහා ශකොයි ශටලාශේත් හාධයටල කියන්ශන්, හා 

ශනොශටයි ප්රටාතන අහාතයතුහායි මක කරන්ශන් කියලායි. අර, 
''බස් ගැමුම්'' ඉස්සරහින් තිසයාශගන ශපන්ටන්ශන්? නමුත් ම 
නාටයශේ තිසර රචනය සම්පූර්ණශයන් අසාර්ථකයි. ඇත්තටහ ම 

නාටයශේ තිසර රචනය අසාර්ථකයි  රඟපෑහ අන්තිසහ දුර්ටලයි.  

විශ ේෂශයන්හ බස් ගැමුම්ශේ රඟපෑශහන් නම් ඔබතුහන්ලාට 
ශගොං යන්නහ බැතැ. බස ්ගැමුම් එකේ  කියනටා, ඇහතිසතුහා තට 

එකේ කියනටා. ඔබතුහා ළඟ නැතිස නිසා රවි කරුණානායක 
ඇහතිසතුහා තැහ තිසසශ්සේහ ඔබතුහාශේ නහ කියනටා. 2 ,000 
ෙංයේකාරයා ශටලා ඉන්ශන් ඔබතුහා තහයි. මක ඇත්තෙ? 
ඇත්තටහ  රුපියල්  2 ,000 ෙංයේකාරයා ඔබතුහාෙ කියලා ෙැන 

ගන්නට කැහැතිසයි. ශහොකෙ, ඔබතුහාශේ නහ තහයි ශකොයි 
ශටලාශේත් කියන්ශන්. "මුෙල් අහාතයාග ශයන් ශනොශටයි, 
ප්රටාතන ඇහතිස" කියලායි කියන්ශන්. ම නිසා රුපියල් 2 ,000 

ෙංයේකාරයා ඔබතුහාෙ කියලා ෙැනගන්නට කැහැතිසයි. ඇත්තටහ 
විය යුතු ශෙය මක ශනොශටයි.  

ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහාත් ෙන්නටා 

අශේ රශට් තිසශබන හාර්ග තෙබෙය ගැන.  ටාතන තෙබෙය ඇතිස 
ශටලා තිසශබන්ශන් ඇයි කියලා. පාශර් ටැඩිපුරහ තිසශබන්ශන් ත්රී 
විලර්, ශහෝටර්බයිසිකල්, සත ශපෞේගලික ටාතන. ශතේතුට 

ශහොකේෙ? ශලෝකශේ අපිට ටංා දියුම් රටටල් තිසශබනටා, අපට 
ටංා නනගතනය ටැඩි රටටල් තිසශබනටා, අපට ටංා ටාතන ටැඩි 
රටටල් තිසශබනටා. නමුත් ම තැහ රටකහ ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය 

 ේතිසහත්. එශතහ නැත්නම් අඩු තරමින් ම අයශේ සැලැසහ්ේ 
තිසශබනටා ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය දියුම් කරන්නට.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ශපෞේගලික ටාතනයේ පාවිච්චි කරන 
ඕනෑහ ශකශනේ තහන්ශේ ළහයි ඉසශ්කෝලයට එේකශගන 

යන්න, තහන්ශේ කාර්යාල කටයුතුටලට යන්නට, ශටනත් 
ගු ශෙු  කටයුතුටලට යන්නට ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය තරියට 
්රියාත්හක ශටනටා නම් කැහැතිසයි. ඔබතුහන්ලා ඕනෑ තරම් 

ශලෝකශේ රටටල ඇවිඳින්නට ණුහින් තිසශබනටා. ම රටටල බස් එක 
ශටලාටට bus stand එකට එනටා. නියමිත විනාඩියට, තත්පරයට 
බස් එක එනටා. එතශකොට මිනිස්ුබන්ට වි ්ටාසයේ තිසශබනටා,  

හහ ශටලාටට bus stand එකට ණුශයොත් බස් එක ශටලාටට එනටා 
කියලා. එතශකොට ශහොකෙ ශටන්ශන්? මිනිස්ුබ ශපෞේගලික 
ටාතනටලින් ශහොළය ශකොශලොේපම් කරශගන පාශර් යන්ශන් 

නැතැ. එහ නිසා අපි ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය ගැන වි ට්ාසය ඇතිස 
කරන්නට ඕනෑ.  

ෙැන් ඔබතුහන්ලා දුම්රිය ශසේටය ගැන ශපොදු ප්රටාතන ශසේටයේ 
විධියට වි ට්ාසය ඇතිස කරලා තිසශබනටාෙ? SLTB එක ගැන ම 

වි ට්ාසයේ ඇතිස ශටලා තිසශබනටාෙ? රානය ප්රටාතන ශසේටය ගැන 
වි ට්ාසයේ ඇතිස කරලා තිසශබනටාෙ? ශපෞේගලික ප්රටාතන ශසේටය 
ගැන එශතහ වි ට්ාසයේ ඇතිස ශටන විධියට නියාහනය කරලා 

තිසශබනටාෙ? නැතැ. අෙ මිනිුබන්ශේ වි ්ටාසය තිසශබන්ශන් බස් එක 
යන්ශන් ඩ්රයිටර්ශේ ශටලාටට කියලා, බස ්එක යන්ශන් බස ්එශේ 
ශටලාටට, ශකෝචිචිය යන්ශන් ශකෝච්චිශේ ශටලාටට. ම ශටලාටට 

අපට ශබශතත් ගන්නට යන්න බැතැ  ම ශටලාටට ටැංට යන්නට 
බැතැ. එහ නිසා ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය පිළිබෙට වි ්ටාසය අෙ බිඳ 
ටැටිලා තිසශබනටා.  

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු හන්ත්රීතුහා,  ඔබතුහාට තට විනාඩි  යි තිසශබන්ශන්. 

 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, හා  අටසන් කරනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඇත්තටහ ශගොං නැඟිය යුත්ශත් ශපොදු 
ප්රටාතන ශසේටය පිළිබඳ වි ට්ාසයයි. නමුත් එශතහ ්රියාටලියේ 

සිදු ශටලා නැතැ. ෙඬ ගැහිල්ල ශනොශටයි උත්තරය. ඕක ශලශතසි 
උත්තරයේ. ඕක මුෙල් අහාතයාග ශේ උත්තරයේ, ප්රටාතන 
අහාතයාග ශේ උත්තරයේ ශනොශටයි. ෙඬ ගතන්ශන් ශම් 

අවුරුේශේ ණය ශේරා ගන්න, ශම් අවුරුේශේ ආර්ථික අර්බුෙශයන් 
ශේශරන්න. නමුත් ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය  ේතිසහත් කශළොත් ශම් 
ටාතන තෙබෙය අඩු කර ගන්නට පුළුටන් ශටනටා. එතශකොට ෙඬ 

ගතන්න අට ය ශටන්ශන් නැතැ. එතශකොට ශහපහණ හාර්ග 
අනතුරු ශටන්ශනත් නැතැ.  

ෙැන් ඔබතුහන්ලා තර්කයේ විධියට කියන්ශන් රිය අනතුරු 

ටැඩියි කියලා. රිය අනතුරු ටැඩි ශතේතුට ශහොකේෙ? හතක තිසයා 
ගන්න 2020 ටන විට ලගකශේ සෑහ නගරයකහ ටාතන නතර 
ශටන තත්ත්ටයට පත් ශටනටා, ටාතන යන්න බැරි තත්ත්ටයට පත් 
ශටනටා. පාරටල්ටල ශම් විධියට ගහන් කශළොත් සිදු ටන්ශන් 

මකයි. නමුත් ඔබතුහන්ලා උත්තරය ශසොයන්ශන් ටැරැදි 
පැත්ශතන්. කළ යුතු ටන්ශන් ශපොදු ප්රටාතන ශසේටය  ේතිසහත් 
කරලා මිනිුබන්ට ම ගැන වි ට්ාසය ඇතිස කිරීහයි. ශටලාටට බස ්

එක එනටා, ශටලාටට ශකෝච්චිය එනටා, ශපෞේගලික බස් රථය 
වුණත් ශටලාටට එනටා කියලා වි ්ටාසයේ තටහ අතිස ශටලා 
නැතැ. මක  ශගොං නඟන්නට ගතලා තිසශබන ෙඬය ශහොකේෙ, මක 

ශගොං නඟන්නට ශයෝනනා කරලා තිසශබන ක්රහය ශහොකේෙ?  

ෙැන් ඔබතුහන්ලා කියන්ශන් ටශහන් ඉස්සර කශළොත් 
2 ,000යි, ඉර කැපුශටොත් 2 ,000යි කියලා. බලන්නශකෝ ඕක 

්රියාත්හක කරලා ශහොකේෙ ශටන්ශන් කියලා. අපි අාචශයෝග 
කරනටා, පුළුටන් නම් ්රියාත්හක කරලා බලන්න ශහොකේෙ 
ශම්ශේ ප්රතිසලලය කියලා. ෙඬ තම්බ ශටනටාෙ, ආණ්ඩුටට ෙඬ තම්බ 

ශටනටාෙ? ආණ්ඩුටට ෙඬ තම්බ ශටන්ශනත් නැතැ. ශම්ශේ 
ප්රතිසලලය ටන්ශන් ඔබතුහන්ලා තටත් අපකීර්තිසයට පත්වීහ විතරයි. 
එශතහ නැතිසට ශම්ශකන් ශටන කිසි ශෙයේ ශටන්ශන් නැතැ. 
ආණ්ඩුට බලාශපොශරොත්තු ටන ඔය ෙඬ ඉලේකටලට යන්නත් 

බැතැ. ශහොකෙ, නනතාට පීංාටට පත් කරලා ෙඬ ගන්නටා කියන 
එක ආණ්ඩුටක අටසානය මිසක එයින් ශටනත් ශහොකුත් ඇතිස 
ශටන්ශන් නැතැ.  

අපිට ශත්ශරන්ශන් නැතැ,  ඔබතුහන්ලාට ශම් ටාශේ ශයෝනනා 
ශගශනන්න උපශෙස ් දුන්ශන් කවුෙ කියලා. විධිහත් ශයෝනනා 
විධියට ශම්ටා ඉදිරිපත් කරන්න උපශෙස් දුන්ශන් කවුෙ?  ගරු 

ඇහතිසතුහනි, අපට නම් ම පිළිබඳට ශත්ශරන්ශන් නැතැ. 
විශ ේෂශයන් හහ ඔබතුහාට කියා සිටිනටා,  ශම් ්රියාටලිය මීට 
ටංා විධිහත් විය යුතුයි කියලා.  

ඊළඟට, හහ නාතිසක ප්රටාතන ශකොමිෂන් සභාට ගැනත් 
කියන්නට ඕනෑ. පුබණුය කාලශේ නාතිසක ප්රටාතන ශකොමිසහ 
කරලා තිසශබන කටයුතු පිළිබඳට FCID එකේ ශනොශටයි, පතේ 
තයේ ොලා ශසොයන්නට ඕනෑ. 

නනාධිපතිසටරණ රැසව්ීම්ටලට එක ෙටසට රුපියල් අූ  
ලේෂයේ වියෙම් කර තිසශබන බට ඔබතුහන්ලා ෙන්නටා ශන්. මටා 
නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාශේ ටැං කටයුතු ශනොශටයි.  
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දුරගහන් බස් රථටල යන මිනිුබන් අෙ ශහොන තරම් දුේ 

විඳිනටාෙ කියා අප ෙන්නටා. ශම් බසට්ල seat අතර තිසශබන 

පරතරය ශකොශතොහෙ කියා අප ඇහුටා. නාතිසක ගහනාගහන 

ශකොමිෂන් සභා ට ශගන්ටලා අප එහි සභාපතිසතුහාශගන් ඇහුටා, 

ඔබතුහන්ලා  දුර ගහන් යන බස් රථයක seat අතර පරතරය 

තිසශබන්ශන් ශකොශතොහෙ කියලා නැඟලා බලලා තිසශබනටාෙ 

කියලා.  ගරු ඇහතිසතුහනි, අෙ බසට්ල seat ශගොංේ ෙහලා මිනිුබන් 

ටැඩි ප්රහාණයේ ටාඩි කරශගන, බස් එක හැෙ මිනිුබන්ට ඇවිදින්න 

තිසශබන තැනත් තට seat  එකේ තයි කරලා ම ඉං ප්රහාණයත් 

ඇහිරිලායි තිසශබන්ශන්. කාන්තාටකට  ශකොශතොහටත් යන්න බැතැ.  

හිටශගන යන  එේශකනාටටත් යන්න බැරි හට්ටහකට තහයි අෙ 

ශම්ටා තෙලා තිසශබන්ශන්. ගරු ඇහතිසතුහනි, අෙ බස ් එකකින් 

උතුරට ණුහින් එන එක ඉන්දියාටට ණුහින් එනටාටත් ටංා අහාරුයි. 

ඇත්තටහ ශම්කයි අෙ තත්ත්ටය. මටා ගැන නියාහනයේ නැතැ. 

මටා  නියාහනය කිරීහ හාර්ගස්ථ හගී ප්රටාතන අධිකාරිශයන් සිේධ 

ශටන්න ඕනෑ. නමුත්, මටා ගැන නියාහනය කිරීහේ අෙ එහ 

අධිකාරිශයන් සිේධ ටන්ශන් නැතැ කියන එක තහයි හට 

අටධාරණශයන් යුතුට කියන්න තිසශබන්ශන්.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඊළඟට ශහන්න ශම් කාරණා ශකශරහි හහ 

ඔබතුහාශේ විශ ේෂ අටධානය ශයොමු කරටනටා. හා ළඟ 

ලිපිශල්ඛ්න වි ාල සගඛ්යාටේ තිසශබනටා. නමුත්, හහ ශකටිශයන් 

 ශතෝ ශම් කාරණා කියන්න ඕනෑ. පළමුටැනි කාරණය තහයි, ශම් 

අගක තතඩු ටගචාට.  UTSCH කියන ආයතනශේ -අශේ කුහාර 

ශටල්ගහ හන්ත්රීතුහා ශම් ගැන ෙන්නටා. - ශ්රී ලගකාශේ agent 

තැටියට ඉන්ශන් Access Group එකයි.   2010දී ශම් අගක තතඩු 

ලබාදීශම් කටයුත්ත ශටන්ංර් ක්රහශේෙශයන් ශතොරට කරශගන 

ණුයා. 2008දී ශම් Access Group එශේ ලියා පදිගචි ලියකියවිලි 

ලබාශගන  ම කටයුත්තට හැදිතත් ශටලා තිසශබන්ශන්, ම අටධිශේ 

සිටි සතකාර ශකොහසාරිසට්රශයේ. එහ ශල්ඛ්නය හා සභාගත 

කරන්නම්. 

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාශේ කාලය අටසානයි.  

 
ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රුපියල්   0කට ටාතන හිමියන්ට සපයපු ශම් අගක තතඩුට 
රුපියල් 1,110ේ ෙේටා ටැඩි කළා. ම ගණන ටැඩි කරලා, ආශයත් 
එහ කාර්ය කරන්න දුන්ශනත් එහ සහාගහටයි. ඔබතුහන්ලා මක 

අශතෝසි කරලා, නැටත දීලා තිසශබන්ශන්ත් ම සහාගහටහයි. එතැන 
ඉන්ශනත් එකහ පුේගලයා තහයි. 201  අශප්රේල් හාසශේදී ශම් 
සඳතා නැටත tender call  කළා. හැයි 10ටැනිො ශටන්ංරය අටසන් 

කළා. ප්රසම්පාෙන කමිටුශේ නිශයෝජිතයන් සහඟ සාකච්ඡා කරලා,  
එහ ක්රහශේෙය අු ට Access Group එකට විතරයි ආශයත් ශම්  
සඳතා අයදුම් කළ තැේශේ. ම කියන්ශන්, ම අයට විතරේහ අයදුම් 

කරන්න පුළුටන් ටන විධියට ඔබතුහන්ලා නියශහටහ ක්රහශේෙය 
තැදුටා. ශම් තතඩු කෑල්ශල් හතා රසායනික ද්රටයයේ නැතැ  
ටයිශට්නියම් නැතැ.  ලගකාශේ නැතිස, තෙන්න බැරි,  ශටනත් රටකින් 
ශගන්ටපු විශ ේෂ ශෙයේ ශහහි නැතැ. නමුත් සිදු වුශණ් ශහොකේෙ? 

ඔය UTSCH කියන සහාගහ ඉන්දියාශටන් සත ශටනත් රටටල් 
ගණනාටකින් ban  කර තිසශබන්ශන්. එහ රටටලින් තතනම් කරපු 
ශම් සහාගහටහ ශම් කටයුත්ත නැටත ලබාගන්න පුළුටන් විධියට 

කටයුතු සකස් කළා. සිදු වුම් ශටනස ශහොකේෙ? රුපියල්   0කට 
ශෙන්න පුළුටන් අගක තතඩුට රුපියල් 1,110ේ  බටට පත් වුණා.   

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, හට ම දිනය කියන්න.  

 

ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

2015 අශප්රේල් හාසශේ. හට කාල ශේලාට නැතිස නිසා හහ 
ඔබතුහාට ම සියලු ලියකියවිලි ශෙන්නම්, ගරු ඇහතිසතුහනි. 

Invoice  අගක ඇතුළුට ම විස්තර සියල්ල සහිත ලිපිශල්ඛ්න ටික 
හා ළඟ තිසශබනටා.  

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ෙැන් කථාට අටසන් කරන්න, ගරු හන්ත්රීතුහනි. 

 
ගුණ සුනිේ හඳුන්නනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හට තට විනාඩියේ ශෙන්න, ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි.   

අටසාන ට ශයන් රියැදුරු බලප් සම්බන්ධශයු ත් හා යහේ 
කියන්න ඕනෑ. රියැදුරු බලප්යට ඔබතුහන්ලා ශටන අලුත් 
smart ක්රහයේ තැදුටා ශන්. ම smart ක්රහශේදී chip එක 

සම්බන්ධශයු ත් ශම් ටාශේහ ප්ර ්නයේ තිසශබනටා. ඔය chip එක 
කාටෙ, ශකොශතේදීෙ check  කරන්න පුළුටන් ටන්ශන්? ශටන 
ශහොකුත් ඕනෑ නැතැ. ශම්ශේ විශ ේෂයේ තිසශබනටා කියලා,  ඔය 

chip එක තාේෂණික ට ශයන් check කරන්න පුළුටන් 
ක්රහශේෙයේ ශ්රී ලගකා ශපොීමසිශේ ශතෝ ශටනත් තැනක 
තිසශබනටාෙ? එශතහ තත්ත්ටයේ තිසශබේදිත්  ශහයින් වි ාල මූලය 

ටගචාටේ සිේධ ශටලා තිසශබනටා. ම පිළිබඳ විස්තරත් ලියකියවිලි, 
invoice සහිතට හා සභාගත කරන්නම්. මකත් ම ආකාරශයන්හ 
සිදු වුම් හතා පරිහාණශේ හගඩියේ විතරයි.   විශ ේෂශයන්හ ශම් 
අගක තතඩු ටගචාට ගැන, ශම් විධියට ශටන්ංර් හාරු කශළේ ඇයි 

කියන එක පිළිබඳට පැතැදිලි  කිරීහේ කරන්න කියා හා 
ඔබතුහාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා.  ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara. 

You have eight minutes.  

 
[අ.භා. 1.,,] 
 

ගුණ පාලිත රසනග බණ්ඩාර ෙහතා ිනිපුහතා සසවර්ධාන හා 
වෘත්තීය පුහුු  රාජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு பாலித ரங்சக பண்டார - திறன் அபிவிருத்தி 

மற்றும் ததாைில்பயிற்சி  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, රටට ටැංොයක, ලලොයක ම 

ටාශේහ හතනනතාටට සෘජුටහ බලපාන අහාතයාග  ශෙකේ ටන 
ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය සත ප්රටාතන තා සිවිල් 
ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ශේත් ටැය ශීර්ෂ යටශත් කථා කරන්න 

හට පුගචි ශටලාටේ තහයි ලැබී තිසශබන්ශන්.  

පළමුට හහ ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය ගැන කථා 
කරන්නම්. ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය ඉතාහ අහාරු 

අටධියක පුබටන ශහොශතොතක තහයි ටර්තහාන අහාතයතුහාට එය 

1615 1616 



පාර්ලිශම්න්තුට 

භාර ගන්න සිදු වුශණ්. රුපියල් මිලියන 200,1,9ක ණය බරකුත් 
එේක තහයි ගරු අහාතයතුහා ඇතුළු කණ්ංායහට ශහහ 
අහාතයාග ය භාරශගන ටැංකටයුතු කරන්න සිේධ ශටලා 

තිසශබන්ශන්. එහි හාසික ණය ටාරිකය රුපියල් මිලියන 10,8 1ේ 
ශටනටා.  

එහි ශපොලිය පහණේ රුපියල් මිලියන ,,080ේ. ශම් ටාශේ 
අතිසවි ාල ණය කන්ෙේ එේක තහයි ශම් අහාතයාග ය ඉදිරියට 
ශගන යන්න ශටලා තිසශබන්ශන්. ප්රතිසලල ශකොශතොහ ශටතත්, 

තම්බන්ශතොට ටරාය ඉදි කිරීහට ටැය වූ සහස්ත මුෙශලන් සියයට 
,7ේහ අධික ශපොලියට ගත් ණය. එශතහ නම්, ම ණය බර 
ෙරාශගන අෙ ශකොළඹ ටරාය තුළින් උපයා ගන්නා මුෙල්ටලින් 

තම්බන්ශතොට ටරායත් ඇෙශගන යන්න සිේධ ශටලා තිසශබනටා. 
බදුලු ශකෝච්චියට නම් හඟදී තට engine එකේ සවි කරලා double 
engines ටලින් ධාටනය කරනටා.  නමුත්  ටරාය තා නාවික 

කටයුතු ඇහතිසතුහාට ෙැන් තනි engine එකකින්  ශම් ශෙකහ -
ටරායන් ශෙකහ- අදින්න සිදු ශටලා තිසශබනටා. එශතහ නම්, ශම් 
කටයුත්ත ශකොපහණ අහාරු කටයුත්තේෙ කියලා ශම්ශකන් 

හිතාගන්න පුළුටන්කහ ලැශබනටා.  

ෙැන් ටරාය අධිකාරිශේ ශබොශතෝ ශේටල් අලුත් කරන්නට  
නවීකරණය කරන්නට සිේධ ශටලා තිසශබනටා. ඉදිරි කාල 
පරිච්ශදෙශේදී ශම් අාචශයෝගය නයග්රතණය කිරීහට ගරු 
ඇහතිසතුහාට, නිශයෝනය ඇහතිසතුහාට, කාර්ය හණ්ංලයට ශලොකු 

ටග කීහේ තිසශබනටා. ශපෞේගලික අග ශේ  නැටි, පර්යන්ත අෙ ශ්රී 
ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ පර්යන්තටලට ටංා ශේගටත්ට ටැං 
කරන සථ්ාන බටට පත් ශටලා තිසශබනටා. ශහොකෙ, අලුත් උපාගග 

සවි ශනොකර කාලාන්තරයේ තිසස්ශසේ පැරණි උපාගගටලින් 
්රියාත්හක වීහ නිසා  ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ පර්යන්තටල 
ලලොයීතාට අෙ ටිකේ අඩු ශටලා තිසශබනටා. එශතහ නම්, ශම්ටා 

ශපෞේගලික අග ය අාචභටා යන තැනට ශගන එන්න සිේධ ශටලා 
තිසශබනටා. ශම් සඳතා ගරු ඇහතිසතුහාටත්, නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහාටත් වි ාල කාර්ය භාරයේ තිසශබනටා කියලා හහ 
සඳතන් කශළේ මකයි, ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි. 

අර්ජුන රණතුගග අහාතයටරයා කියන්ශන් අාචශයෝග භාර ගත් 
අහාතයටරශයේ. එතුහා අහාතය ධුර ෙරන කාලශේදී පහණේ 
ශනොශටයි, ශේ පාලනයට ප්රථහ ශිෂයශයකු ට ශයන් සිටි 
යුගශේත්, ්රීංකශයකු ට ශයන් සිටි යුගශේත් අාචශයෝග නය ගත් 

ශකශනේ. එතුහා 1989 අවුරුේශේ ශ්රී ලගකා ්රිකට් කණ්ංායශම් 
Captain බටට පත් වුණා. ශකටි කාලයකදී එතුහාට 
නායකත්ටශයන් නැටත ඉටත් කළා. 1991දී  ්රිකට් ශලෝක 
කුසලානයට - Cricket World Cup එකට - ඉදිරිපත් ටනශකොට 

එතුහා ්රිකට් කණ්ංායශම් නායකශයකු ට ශයන් ශනොශටයි, 
්රීංකශයකු ට ශයු යි සිටිශේ.  

ශ්රී ලගකා ්රිකට් කණ්ංායහට ම තරගාටලිශේ පළමුශටනි 
ටටශේදීහ පරානය උරුහ කර ගන්න සිදු වුණා. නැටත 1991දී 
පැටැතිස Cricket World Cup එශකන් පසශ්සේ අර්ජුන රණතුගග 

හතතාට නාතිසක ්රිකට් කණ්ංායශම් Captain ට ශයන් පත් කළා. 
එතැන ඉඳලා 199, අවුරුේෙ ටනශකොට, අවුරුදු  ේ ටාශේ ශකටි 
කාලයේ තුළදී ශලෝක කුසලානය දිනාශගන ලගකාටට විශ ේෂ 

ආශිර්ටාෙයේ, ප්රසිේධියේ ශගනැල්ලා ශෙන්න අර්ජුන රණතුගග 
හතතා සහත් වුණා.  

 
ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ඔබතුහාට තට විනාඩි  ේ තිසශබනටා. 

ගුණ පාලිත රසනග බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்சக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
Thank you.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, පුබ ණුය අවුරුේශේ තහයි ටරාය 
තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය අර්ජුන රණතුගග හැතිසතුහාට භාර 

ගන්න සිේධ වුශණ්. එතශකොට තටහ ගත ශටලා තිසශබන්ශන් 
අවුරුේෙයි. එශතහ නම්, තට අවුරුදු ,ේ එතුහාට ශම් අහාතයාග ය 
ඉදිරියට ශගන යන්න තිසශබනටා  ටැං කරන්න තිසශබනටා. ටැටිලා 

තිසබුම් නාතිසක ්රිකට් කණ්ංායහ Cricket World Cup එක 
දිනන්න පුළුටන් හට්ටහට  අවුරුදු  ේ ඇතුළත ශගනාටා ටාශේ,  
ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියත්, විශ ේෂශයන්හ අපට ආොයහේ නැතිසට 

තනි ශටලා තිසශබන තම්බන්ශතොට ටරායත් ශලෝකශේ කුහන ශතෝ 
රටක ටයාපාරිකශයෝ අල්ලා ශගන රානය - ශපෞේගලික 
ටයාපාරයේ විධියට තරි  ේතිසහත් කරලා ඉදිරියට ශගන යන්න 

අර්ජුන රණතුගග හැතිසතුහාට තැකියාට තිසශබනටාය කියන එක 
අශේ වි ට්ාසයයි.  

ශම් රශට් ඉතාහත් ටැෙගත් තැනේ, ආර්ථික හර්හසථ්ානයේ 
ටන ටරාය  ේතිසහත් කරන්න අර්ජුන රණතුගග හැතිසතුහාට තට 

තට  ේතිසය තා වධර්යය ලැශබන්න කියලා හහ විශ ේෂශයන්හ 
ුබබ පතනටා, ආශිර්ටාෙ කරනටා. ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, 
හට ටැඩි කාලයේ නැතිස නිසා හහ ටරාය තා නාවික කටයුතු 

අහාතයාග ය පිළිබඳට ටැඩිපුර යහේ කථා කරන්න යන්ශන් 
නැතැ.  

ඊළඟට, ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ය 

පිළිබඳටත් ටචන කීපයේ කථා කරන්න හා බලාශපොශරොත්තු 
ටනටා. විශ ේෂශයන්හ ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා අහාතයතුහනි, 
ගරු අශ ෝේ අශේසිගත නිශයෝනය අහාතයතුහනි, ඔබ ශෙශෙනාශේ 

ශතොඳ සගකලනයකින් යුේතට ශම් අහාතයාග ශේ ටැං කටයුතු 
රාශියේ සිේධ ටනටා. ශම් අහාතයාග ය තුළ විවිධ කටයුතු 
අලුශතන් ආරම්භ කිරීහට ඔබ ශෙපළ සහත් ශටලා තිසශබනටා.  

ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා හැතිසතුහාත්, අපත් එේකාුබ 
ශටලා පුත්තලහ, පාලවිය ුවටන් ශතොටුශපොළ අභයන්තර - 
domestic - ුවටන් ශතොටුශපොළේ විධියට ටැඩිදියුම් කරන්න පුබ 
ණුය ටසශර්දී අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. ම සඳතා සියලු කටයුතු 

ූ ොනම් කළත්, ුවටන් තමුොශේ විරුේධත්ටයේ නිසා ගරු 
අහාතයතුහාට ම පිම්හ පැන ගන්න තැකියාටේ ලැබුශණ් නැතැ.  

ශකොශතොහ වුණත් ඉදිරිශේදී අපි ම පිළිබඳට අටධානය ශයොමු 

කළ යුතුයි  කියන කාරණය කියනටා. ශහොකෙ, ශම් ප්රශේ ය 
සගචාරක ටයාපාරය  දියුම් කළ තැකි ප්රශේ යේ  දියුම් කරන්න 
තිසශබන ප්රශේ යේ. ම ටාශේහ ූෂපත් වි ාල ප්රහාණයේ තිසශබන 

එකහ ප්රශේ ය කල්පිටිය, පුත්තලහ නිසා ශම් අටස්ථාට අපි  ඉතා 
ඉේහනින් උො කර ගත යුතුයි කියන එක ගරු ඇහතිසතුහනි, හහ 
ඔබතුහාට  සිහිපත් කරනටා. ම ටාශේහ පාලවිය සිට හතට ෙේටා 

දුම්රිය හාර්ගය ෙැනටහත් ශයෝනනා ශටලා තිසශබනටා. ෙැනටහත් 
ඔබතුහන්ලා ම පිළිබඳට අටධානය ශයොමු කර තිසශබනටා කියන 
කාරණය හහ ශපෞේගලිකට ෙන්නටා. පාලවිය සිට හතට ෙේටා 
ටන දුම්රිය හාර්ගශේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීහ ටටිනටා. 

ශහොකෙ, ත්රිකුණාහලශේ ඉඳලා කල්පිටිය ශනොශරොච්ශචෝශල් ගල් 
අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු ශගශනන්ශන් ශලොරිටලින්. අනිේ 
පැත්ශතන් ගල් අඟුරු ශගශනන්ශන් නැශටන්. නමුත් ටාරකන් 

කාලයට මුහුශේ තිසශබන කැළඹිලිකාරී තත්ත්ටයත් එේක 
කල්පිටිය ශනොශරොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු 
ශගශනන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. ම අු ට අපට තිසශබන පතුබහ 

ක්රහය තහයි  ත්රිකුණාහලශේ ඉඳලා දුම්රිය හඟින්  ගල් අඟුරු 
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ප්රටාතනය කිරීහ. නමුත් බාධාටේ ට ශයන් තිසශබන්ශන් හතට 

ඉඳලා පාලවියට තිසශබන ශකටි දුර සම්බන්ධ ශටන  දුම්රිය 
හාර්ගයේ ශනොහැතිසකහයි.  

ශම් පිළිබඳට විශ ේෂ අටධානය ශයොමු කරලා ශම් ටැංසටතන 
පුළුටන් තරම් කඩිනම් කරන ශලස ඔබතුහාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා.  

ඊට අට ය සතශයෝගය ලබා දීහට ප්රශේ ශේ ශේ පාලනඥයන් 
ට ශයන් අපි නිරතුරුට කැපවී සිටින බටත් සිහිපත් කරනටා. 
 ශහොකෙ, ශහය ඉදි කර ගත්ශතොත් අපට ගල් අඟුරු ප්රටාතනයට 

පතුබ ටනටා. ම ටාශේහ ලගකාශේ ප්රධානතහ සිශහන්තිස කම්තල 
ශතෝල්සිම් සහාගහ පිහිටා තිසශබන්ශන් පුත්තලශම් නිසා සිශහන්තිස 
ප්රටාතනයටත් එය පතුබ ටනටා. ම ටාශේහ තම්බන්ශතොට සත 

පුත්තලහ ලගකාශේ ලුම් නිෂප්ාෙනය කරන ප්රශේ  ශෙකේ. එයින් 
පුත්තලහ ප්රශේ ශේ සිට ලුම් ප්රටාතනයට ෙ එහ දුම්රිය හාර්ගය 
ශයොොගත තැකි ටනටා. ම නිසා ගරු ඇහතිසතුහනි,  රටට අට ය 

සම්පත් ටර්ග තුනේ ප්රටාතනය කිරීහට ශම් දුම්රිය හාර්ගය කඩිනම් 
කිරීහ කියන කාරණය අතිස ය ටැෙගත් ටන බට හා ඔබතුහාට  
සිහිපත් කරනටා.  

 ගරු ඇහතිසතුහනි, හහ විශ ේෂ කාරණයේ ඔබතුහාට සිහිපත් 

කරන්න කැහැතිසයි,  ෙං මුෙල් ටැඩි කිරීහ පිළිබඳට අෙ විවිධ හත 
තිසශබනටා. මුෙල් අහාතයාග යට කියනටා  එශතහ නැත්නම් 
ප්රටාතන අහාතයාග යට කියනටා.  

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
ගරු රානය අහාතයතුහා. ඔබතුහාට ලබා දුන් කාලය අටසානයි. 

 

ගුණ පාලිත රසනග බණ්ඩාර ෙහතා  
(மாண்புமிகு பாலித  ரங்சக  பண்டார) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, විනාඩියකින් අටසාන 

කරන්නම්.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, එශතහ නැත්නම් රනශේ ආොයහ ටැඩි කර 
ගන්න එශසේ කළා කියා කියනටා. නමුත් රනශේ මුෙල් ටැඩි කර 
ගැනීහට ශනොශටයි, ෙං මුෙල් ටැඩි කශළේ.  ප්රටාතනය ශතේතුශටන් 

ෙටසකට අටහ ට ශයන් පුේගලයන් 8 ශෙශනකුටත් මිය යනටා. ම 
ටාශේහ පුේගලයන් 20-00කට ටැඩි ප්රහාණයකශේ අත පය 
කැඩිලා අහිමි ශටනටා. ම උෙවිය ආරේෂා කර ගැනීහ සඳතා නීතිස 
පැනවීහට මිස එශතහ නැතුට බදු මුෙල් අය කර ගැනීහ සඳතා 

ශනොශටයි, ෙං මුෙල් ටැඩි කශළේ.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් කාරණයත් ඔබතුහාට සිහිපත් කරමින් 
හහ කථාට අටසන් කරන්න බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  ත්රීශරෝෙ රථ 

සගඛ්යාට අෙ පතශලොස් ලේෂය ඉේහටා ණුහින් තිසශබනටා.  
පතශලොස ් ලේෂයක තරුණ ශ්රහයේ ත්රීශරෝෙ රථ ධාටනය සඳතා 
ශයොො තිසශබනටා. හහ  ඔබතුහාශේ අටධානයට ශයොමු කරනටා,  

හගී ප්රටාතන ත්රීශරෝෙ රථ සඳතා රියදුරු බලප්ය ලබා දීශම්දී ම 
පිළිබඳට විශ ේෂ අටධානය ශයොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියලා. 
ටයස් ීමහාට අවුරුදු ,0 ෙේටා ඉදිරියට ශගන යන්න.  පවුශල් 

ප්රටාතන කටයුතු සඳතා පාවිච්චි කරන  ත්රීශරෝෙ රථයට පැරණි 
නීතිසය එශසේහ ්රියාත්හක කරේදී හඟී ප්රටාතන ත්රීශරෝෙ රථ - taxi - 
සඳතා  රියදුරු බලප් ලබාදීශම්දී එය ටයස අවුරුදු ,0 ීමහාටට 
ශේන්න. එතශකොට තරුණ නටය රශට් ශ්රහ බලකායට එකතු කර 

ගන්න පුළුටන් ටනටා. ම ටාශේහ සිදුටන අනතුරු ප්රහාණය අඩු 
කර ගන්නත් පුළුටන් ටනටා. ම ටාශේහ  ේෙ විකා න යන්් සවි 
කරශගන කරන  ේෙ ූෂෂණය ටළේටා ගැනීශම් එක උපක්රහයේ 

බටටත් එය පත් කරගත තැකියි.  

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි,  ගරු ඇහතිසතුහන්ලා ශෙපළශේ 

අටධානයට ශම් කරුම් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීහ පිළිබෙට හා 
ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. ම ටාශේහ එතුහන්ලාශේ විශ ේෂ අටධානය 
ශම් කාරණා ශකශරහි ශයොමු කර ඉදිරි ටසශර් කටයුතු කරයි  කියා 
හහ වි ට්ාස කරනටා. ශබොශතොහ සත්ුතිසයි. 

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is, the Hon. Chamal Rajapaksa. You 

have 20 minutes.  
 
[අ.භා. 1. ,] 
 

ගුණ චෙේ රාජපෂණ  ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ගරු නිශයෝනය සභාපතිසතුහනි, ටරාය තා නාවික කටයුතු 

අහාතයාග ශේත්, ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ශේත් 
ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳට කාරක සභා අටසථ්ාශේදී අෙතස් කිහිපයේ 
ප්රකා  කිරීහට හා බලාශපොශරොත්තු ටනටා. 

 

ගුණ නිනයෝජය සභාපතිුරො 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

will now take the Chair.   
 
අනුරුණව නිනයෝජය කාරක සභාපතිුරො  මූලාසනනයන් ඉවත් 

වුනයන්, ගුණ ශ්රියානි විනේවික්රෙ ෙහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி 

விசஜவிக்கிரம  அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள்.  
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 
the Chair 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහා, කථා කරන්න. 

 
ගුණ චෙේ රාජපෂණ  ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, විපේෂශේ කාර්යභාරය අෙ 

ශේග පන්දු යැවීහ, ෙඟ පන්දු යැවීහ. අශේ ටරාය තා නාවික කටයුතු 
අහාතයාග ය භාර ඇහතිසතුහාට නම් ශතොඳට bat  කරන්න  පතර 
ශෙන්න පුළුටන්. නමුත් ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහනි, 

ඔබතුහාට  wicket keep  කරන්න පහණයි පුළුටන් ටන්ශන්.  

ගරු අර්ජුන රණතුගග ඇහතිසතුහාශේ අහාතයාග ය පිළිබඳට 
කරුම් ෙේටන්න ප්රවි ්ට ශටන්න ඉස්ශසල්ලා විශ ේෂශයන්හ 
සඳතන් කළ යුතු කාරණයේ තිසශබනටා. ඔබතුහාශේ පියාණන්, 

ගරු ශරජි රණතුගග හැතිසතුහා ටරාය සගටර්ධන, පුනරුත්ථාපන සත 
ප්රතිසසගසක්රණ අහාතයාග ශේ නිශයෝනය අහාතය ධුරය ෙැරුටා. ම 
ටාශේහ හට හතකයි, එතුහා 198 දී මුල්කිරිගල අතුරු 

හැතිසටරණය ශටලාශේ හාස 0ක පහණ කාලයේ පේෂය 
ශටු ශටන් කැපශටලා ඡන්ෙය ෙටශසේ ඡන්ෙ ශපොළට ණුයා. එතුහාට 
පතර දීලා, ඡන්ෙ ශපොශළන් එළටලා තහයි එො ඡන්ෙය ෙහාගත්ශත්. 

මක ඉතිසතාසය. අෙ ශේ පාලනශේ සොකාලික මිතුශරොත් නැතැ, 

1619 1620 



පාර්ලිශම්න්තුට 

තතුශරොත් නැතැ. මක නිසා ඔබතුහා ඔය පැත්ශත් ඉන්නටා, අනිත් 
සශතෝෙරයා ශම් පැත්ශත් ඉන්නටා. ශකොශතොහ වුණත්, ශම් 
අහාතයාග ශේ කටයුතු කරශගන යන්න  අපි ඔබතුහාට ආශිර්ටාෙ 

කරනටා. 

ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහාශේ අහාතයාග ය 

පිළිබඳටත් හහ ශකටියන් ටචන සට්ල්පයේ කථා කරනටා. තැබැයි, 

ටරාය ගැන තහයි ටැඩිශයන් කථා කරන්ශන්. 2000 අවුරුේශේ 

ශරොනී ෙ හැල් හතත්හයා ටරාය සගටර්ධන තා ෙේිකණ සගටර්ධන 
අහාතයාග ශේ ඇහතිසටරයා ට ශයන් කටයුතු කළා. ම අවුරුේශේ 

හහ එහ අහාතයාග ශේ නිශයෝනය ඇහතිස. ම කාලශේත් කරන්න 

තෙපු ශේටල්, කථා කරපු ශේටල් කරන්න එතුහන්ලාටත් බැරි 

වුණා. 2007 සිට 2010 ෙේටා ටරාය තා ුවටන් ශසේටා ඇහතිසටරයා 

තැටියට කටයුතු කරන්න හට අටස්ථාට ලැබුණා. හහ එහ 

අහාතයාග ය භාරගන්න ශටලාශේ එො රශට් තිසබුම් තත්ත්ටය 

ශටනස්.  යුේධය තා ්ස්තටාෙය නිසා ටරායත්, ුවටන් ශතොටුපළත් 
තහයි හරහසථ්ාන ශටලා තිසබුශණ්. එහ ස්ථාන තහයි ශකොටින්ශේ 

ප්රතාරක ඉලේක ශටලා තිසබුශණ්. මටා ආරේෂා කරගැනීහ තහයි 

එො ප්රධාන කාර්ය වුශණ්. අපි ෙන්නටා, ුවටන් ශතොටුපළට ගතපු 

ශටලාශේ ශකෝටි ,,000ක විතර පාඩුටේ වුණ බට. ටරාය 

ශබොශතොහ අහාරුශටන් තහයි ආරේෂා කරගත්ශත්. ආරේෂක 

ශතේතූන් නිසා ටරාශේ උතුරු පිවිුබහ සම්පූර්ණශයන්හ ටතන්න 

සිේධ වුණා. ම ටාශේහ ්ස්තටාෙශයන් ශේරාගන්න අටොනම් 
කලාපයේ ට ශයන් නම් කරලා තිසබුණා. එහ නිසා නැේ 

මනන්තටරුන්ට වි ාල රේෂණ භාරයේ ශගටන්න සිේධ වුණා. ම 

කාලශේ ටරාශේ ආොයහ වි ාල ට ශයන් අඩු වුණා. 201, 

විගණකාධිපතිසටරයාශේ ටාර්තාට බලන්න. හට ශපර කථා කළ 

හන්ත්රීටරයාත් ම පිළිබඳට ප්රකා  කළා. ආොයහ අඩුශටලා 

තිසශබනටා. නමුත් 2010 සිට ක්රහාු කූලට handle කරන 
containers ප්රහාණය ටැඩිවීහ නිසා ආොයහ ටැඩිශටලා තිසශබනටා. 

්ස්තටාෙය නිසා රටට සිදුවුම් අලාභය, පාඩුට, ම කාලශේ 

ණය ගත් ප්රහාණය ගැන හුඟ ශෙශනේ කථා කරන්ශන් නැතැ. ම 

කාලශේ බිලියන 200කට ටැඩි ප්රහාණයේ ණය අරශගන 

තිසශබනටා. අපි අෙ කථා කරන්ශන් බිලියන 1ේ, 2ේ ට ශයන් ගත් 

ණය ගැනයි. 2009න් පස්ශසේ ්ස්තටාෙය සම්පූර්ණශයන් නතර 

වුණා. ම මුෙල් අශනේ සගටර්ධන කටයුතු සඳතා ඉතිසරිශටලා 
තිසබුණා. එො අය ටැය ශල්ඛ්නයේ ඉදිරිපත් කළාහ, එහි ටැයටලින් 

සියයට 00කටත් ටැඩිය වියෙම් කරන්ශන් යුේධයට අට ය අවි 

ආයුධ ගැනීහ සඳතායි. අෙ එටැනි තත්ත්ටයේ නැතැ. ම නිසා අෙ 

ශතොඳ ටාතාටරණයේ තිසශබනටා. අෙ ටැං කටයුතු ශතොඳින් 

කරශගන යන්න පුළුටන්. ම ටාශේහ 2007 සිට 2010 ෙේටා හහ 

ශම් අහාතයාග ශේ අහාතයධුරය ෙැරුටා. 200  
නනාධිපතිසටරණශේදී නනතාටටත්, රටටත් බලාශපොශරොත්තු 

රාශියේ දුන්නා. මටා ඉටු කිරීහ ම අහාතයටරයාශේ සත 

අහාතයාග ශේ ටග කීහේ වුණා. අපි මක තැකි පහණින් ඉටු කරලා 

තිසශබනටා. ගරු හන්ත්රීතුහන්ලා ඔලුවිල් ටරාය ගැන කථා කළා. 

1999දී, දිටගගත එම්.එච්.එම්. අෂ්ර ් අහාතයතුහාශේ 

කාලශේදී, එතුහා තහයි ඔලුවිල් ටරාය සඳතා  කයතා 

අධයයනයේ සිදු කර තිසශබන්ශන්. ම ටාශේහ ම අධයයනශයන් 
පසශ්සේ -200, ටර්ෂශේදී- ඔලුවිල් ටරාය ඉදිකිරීහ සඳතා ශටන්ංර් 

කැඳටලා තිසබුණා.  ඊට පස්ශසේ ම ශටන්ංරය ලබා දුන්නා. මකත් 

ශංන්හාර්ක රනශයන් ගත් mixed credit ණයේ. මටා කරන්න 

බැරි බාධාටන් කිහිපයේ තිසබුණා. ම ප්රශේ ශේ ධීටරයන් සහඟ 

ඇතිස වුම් ප්ර න්, ඉංම් අත් පත් කරගැනීශම් ප්ර න් ටාශේහ ගල් 

ශකොරියේ පිළිබඳ ප්ර න්යකුත් ඇතිසශටලා තිසබුණා. 

ම ටාශේ ප්ර න් නිසා ම කටයුත්ත ප්රහාෙ වුණා. නමුත් එතුහා 

ඔලුවිල් ටරාය ධීටර ටරායකින් තා ශටශළඳ ටරායකින් සහන්විත 
ශටන ආකාරයට තෙන්න තහයි කටයුතු කශළේ.  

එතුහාශේ කාලශේදීහ එතුහා කල්මුශණ් lighthouse එකේ 

තෙලා තිසශබනටා. හතශපොළ වි ාල පුහුම් හධයස්ථානයේ තෙලා 

තිසශබනටා. ඊට කලින් අඩු සැලකිල්ලේ ෙේටා තිසබුම් නිසා එතුහා 

විශ ේෂශයන්හ නැ ශඟනහිර පළාත ගැන කල්පනා කර බලන්න 

ඇතිස. ම කාලශේ නැ ශඟනහිර පළාශත් තරුණ තරුණියන් 
තාරෙතසකට විතර ඔලුවිල් ටරාශේ රේෂා ලබා ගන්න අටසථ්ාට 

ලැබුණා. එතුහා සේභාටශයන් ම ටැශඩ් කරන්න ඇතිස. එතුහාට 

කරන්න බැරි වුම් ශේ කරන්න හට පුළුටන්කහ ලැබුණා, අොළ 

ඇහතිසටරයා ට ශයන් කටයුතු කළ කාලශේදී. ම ප්ර ්න 

විසඳාශගන ටැං කටයුතු ආරම්භ කරන්න හට පුළුටන්කහ 

ලැබුණා. විශ ේෂශයන්හ ඔලුවිල් ටරාශේ ධීටර ටරාය ආ්රිතට 
කර්හාන්ත පිහිටුටා නැවුම් හත්සයයින් ඉතා ඉේහනින් හත්තල 

ුවටන් ශතොටුශපොළ තරතා විශේ  රටටලට අපනයනය කිරීහටත්, 

එහඟින් වි ාල විශේ  විනිහයේ අත්පත් කර ගැනීහටත්, ධීටර 

කර්හාන්තය ඉතළ නැගවීශහන් එහ ප්ර ශේ ශේ ජීටත් ටන 

නනතාටශේ ජීටන තත්ත්ටය ඉතළ ෙැමීහටත් එහඟින් අශේේෂා 

කළා. මක තහයි ඔලුවිල් ටරාශේ තත්ත්ටය.  

ඊළඟට, තම්බන්ශතොට ටරාය ගැන කියන්න ඕනෑ. මක ගැන 
ශන් තැහ එේ ශකනාහ කථා කරන්ශන්  තැහ එේ ශකනාහ 

ශෙෝෂාශරෝපණය කරන්ශන්. ම ගැනත් 200  ටසශර් හැතිසටරණ 

ශපොශරොන්දුටල තිසබුණා. ගරු ඇහතිසතුහනි, හට හතක තැටියට 

200  ටසශර් ඔබතුහා අශේ පාර් ්ටශේයි හිටිශේ. ඉතිසන් එො පේෂ 

00ේ විතර එකතු ශටලා කාශේත් එකඟතාශටන් තහයි ම 

හැතිසටරණ ප්රකා නය තැදුශේ. හට හතකයි, 1999 

නනාධිපතිසටරණයට නනතා විමුේතිස ශපරමුශණන් නන්ෙන 
ුවණතිසලක හතත්හයා තරග කළා. රූපටාහිනී සගටාෙයකදී -

එතුහාශේ කථාශේදී- එතුහා පැතැදිලිට කිේටා, එතුහාට රට භාර 

දුන්ශනොත් ශම් රශට් ආර්ථිකය ශගොං නඟන්න, රැකී රේෂා ඇතිස 

කරන්න තම්බන්ශතොට, ශහොණරාගල, අම්පාර දිසත්්රිේක ශීරශයන් 

දියුම් කරන්න, තම්බන්ශතොට ටරාය තෙනටා කියලා. එතුහා 

එශතහ ප්රකා  කළා.  

හා ෙන්ශන් නැතැ, අෙ තිසශබන්ශන් ශහොන ප්රතිසපත්තිසයෙ කියලා. 

නමුත් එො එශතහ කිේටා. ඉතිසන් මක වි ට්ාස කරලා අපිත් ටිකේ 

ම ගැන අධයයනය කළා, ශකොශතොහෙ මක තෙන්ශන්  අපට 

මශකන් ටාසියේ ලැශබයිෙ කියලා. එශතහ බලන්ශන් නැතුට 

නිකම්හ තැදුශේත් නැතැ. 199, ටසශර්දී චන්ද්රිකා බණ්ංාරනායක 

කුහාරතුගග හැතිසනිය බලයට පත් වුණාට පස්ශසේ එතුමියශේ 

ප්රතිසපත්තිස අු ට, ටැං පිළිශටළ අු ට ගාල්ල, හාතර, 
තම්බන්ශතොට, ශහොණරාගල, ඇඹිලිපිටිය ටාශේ ප්රශේ ටල වි ාල 

ටයාපෘතිස ඇතිස කරන්න කටයුතු කළා. නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා 

ඇහතිසතුහාටත් හතක ඇතිස, හටත් හතකයි, 'ෙේිකණ සගටර්ධන 

අධිකාරිය' කියලා අලුත් අධිකාරියේ තැදුටා. ම අධිකාරිය විවිධ 

ටයාපෘතිස පිළිබඳට අධයයනය කළා.  එහි සභාපතිස ට ශයන් හිටිශේ 

නවීන් ුවණරත්න හතත්හයා. Master Divers  එශේ ආරියීමලි 

වික්රහනායක හතත්හයා, නැේ අයිතිස අය, ම ේශෂේ්ශේ ටැං කරපු 
හුඟේ ශෙශනේ -ඔබතුහාත් කිේටාෙ ෙන්ශන් නැතැ- තම්බන්ශතොට 

ටරායේ තෙන්න ඕනෑ කියලා ශයෝනනා කළා. ශතොඳ  කයතා 

අධයයනයේ කරලා, විහර් නයේ කරලා, ෙැන් තෙලා තිසශබන 

තැන තම්බන්ශතොට ටරාය තෙන්න නිර්ශේ  වුණා. එත ශකොට 

ුවටන් ශතොටුශපොළත් ම ආසන්නශේහ තෙන්න ශයෝනනා වුණා. ම 

පිළිබඳට ශපොත් මිටි ගණන් තිසශබනටා. අතස ් යා්ා ශගොං 
බසට්නටා, නැේ එනටා  පින්තූරත් තිසශබනටා. ම ඔේශකෝහ අය 

හතා වි ාල campaign එකේ ශගන ණුයා.  
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ඊළඟට, 2001 ටසශර්දී රවු ් තකීම් හැතිසතුහා ටරාය භාර 

ඇහතිසතුහා ට ශයන් පත් වුණා. එතශකොට අශේ තම්බන්ශතොට 
දිස්ත්රිේකශේ හිටිශේ ආනන්ෙ කුලරත්න හන්ත්රීතුහා. ශේවීපී එශේ 
විජිත රණවීර හන්ත්රීතුහා හිටියා. ම සියලු ශෙනාටහ අට ය වුණා, ම 
ටරාය තෙටන්න. 2002 ටසශර්දී යූඑන්පී ආණ්ඩුට බලයට පත් 

වුණාහ එක පාරටහ ඔය තම්බන්ශතොට ටරාය තෙපු සථ්ානය -ම 
කළපුට- කුරුලු අභය භූමියේ බටට පත් කළා.  එො රෑ 12ට ගැසට් 
කළා. පුබටො උශේ පාර්ලිශම්න්තුටට ඉදිරිපත් කරලා කථා කළා. 

එවිට ආනන්ෙ කුලරත්න හතත්හයායි, හහයි ණුහිල්ලා ටර්තහාන 
අගහැතිසතුහාට කථා කළා. අගහැතිසතුහා ඉතාහ සාටධානට ඇහුම් 
කන් දීලා, එහ ගැසට් නිශේෙනය අටලගුව කරන්න එශටශල්හ 

නිශයෝග කළා. තැබැයි, එහ ගැසට් නිශේෙනය අටලගුව ශනොකළා 
නම්, අෙත් ම ගැන කථා කරන්න ටනටා. එතැන ටරායේ 
තැශෙන්ශන් නැතැ. මක ශගොංබිහ තුළ තෙපු විශ ේිකත ටරායේ. ම 

ගැන අපි අගහැතිසතුහාටත් ස්තුතිසටන්ත ශටන්න ඕනෑ. එතැන ඊට 
පසශ්සේ ටරායේ තැදුටා. අෙ එතුහාට විකුණ ගන්නත් තැකි ශටලා 
තිසශබන්ශන් එො ටරාය තෙපු නිසා. තැබැයි, ම ටරාය සාධාරණට 
විකුම්ටාට කහේ නැතැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, තම්බන්ශතොට ටරාය ඉදි 
කිරීශම් ටයාපෘතිසය අදියර ශෙකකින් නිහ කිරීහට ශයෝනනා කළා. 
ශෙටැනි අදියශර් අරමුණ වූශේ, තම්බන්ශතොට ටරාය නාතයන්තර 

ශේන්ද්රස්ථානයේ ශලස  ශකොළඹ ටරායට  ේතිසයේ ටන්නට 
අතිසශර්ක ටරායේ ට ශයන් ශගොං නැඟීහ තා ශ්රී ලගකාට ෙකුම් 
ආසියාශේ බතලුම් ශේන්ද්රස්ථානයේ ශලස සථ්ාපනය කිරීහයි. ම 

ටාශේහ තම්බන්ශතොට ටරාශේ පළමු අදියර සාර්ථක ශලස නිහ 
කළා. එහ ටරාශේ ප්රධාන ලේෂණයේ ටන්ශන්, එය ශගොංබිශම් 
ඉදිකරන ලෙ ටරායේ වීහයි. තම්බන්ශතොට ටරාය ප්රධාන ඊ ාන දිග 

නාතයන්තර ගහන් හාර්ගයට ඉතා ආසන්නට පිහිටි ුබවිශ ේෂ ගැුණරු 
නල ප්රශේ යකින් පිහිටි නවීන කාර්යේෂහ ටරායේ ස්ථාපිත කිරීහ 
සඳතා ශයෝගය ස්ටාභාවික අගග ලේෂණටලින් සහන්විත ශටනටා.  

මීට සහගාමීට හත්තල ුවටන් යානා අගගණයේ ස්ථාපනය 
කිරීශහන් තම්බන්ශතොට මුහුදු තා ුවටන් ශේන්ද්රසථ්ානයේ - sea-
air hub එකේ- ශලස දියුම් කිරීහට සැලුබම් කර තිසබුණා. 
තම්බන්ශතොට ටරාශේ පිහිටිශම් ඇතිස ටාසිොයක තත්ත්ටය රශට් 

ආර්ථික සගටර්ධනශයහිලා උපශයෝණු කර ගනිමින් ටරාය තා ුවටන් 
ශසේටා ආ්රිත ටයාපෘතිස දියුම් කිරීහ ශහහ ටයාපාරශේ තටත් 
අරමුණේ වුණා.  

ශතල් සැපයීශම් පතුබකහ ශටු ශටන් තම්බන්ශතොට ටරාශේ 
ශතල් අගගණය සැකුබටා. ශම් තැහ ටයාපෘතිසයකටහ ණය අරශගන 
තිසශබනටා. නැේ ශතල් සැපයීහ අධික ප්රාේධනයේ පෙනම් කර ගත් 

ටයාපාරයේ ටන අතර, ටැඩි පරිහාටේ විකිණීහ තුළින් පහණේ 
ලාභ ඉපයීහ කළ තැකිය. ආසියාු  රටටල ශීර ආර්ථික ටර්ධනය 
තමුශේ තම්බන්ශතොට ටරාශේ ශේන්ද්රීය පිහිටීහ ශතේතුශකොටශගන 

ශ්රී ලගකාශේ ෙකුම් තීරු තරතා වෙනිකට ගහන් කරන 200කට 
අධික ශනෞකාටලට ශතල් සැපයීහ හඟින් වි ාල ආර්ථික ටාසියේ 
ලබා ගත තැක. 

 ම විතරේ ශනොශටයි. Suez Canal එක ටාශේ තායිලන්තය 

තරතා Kra Canal එක කැපීශහන් තම්බන්ශතොට ශසේෙ හාටතේ 
එේක එේකහු ටනටා. ම ගැන සාකච්ඡා ටනටා  සැලුබම් සකස ්
කරලා තිසශබනටා. එතශකොට චීනය, තායිටානය, නපානය, 

වියට්නාහය ටැනි රටටලට තහ නිෂ්පාෙන නැ ශඟනහිරට ශගනි 
යන්න ශටන්ශන් ශම් හාර්ගශයන්. තායිලන්තය තරතා Kra Canal 
එක කැපුටාහ එතැන ඉඳන් තම්බන්ශතොට ටරායට තිසශබන්ශන් 

නාවික සැතපුම් 1,2 0යි. එතශකොට යුශරෝපයට යන ශකොට නාවික 
සැතපුම් 1,2 0ක විතර දුරේ අඩුශටනටා. බලන්න ආර්ථික ටාසිය. 
අනාගතශේදී ශම් සැලුබම් ්රියාත්හක ශේවි. ඉතිසන්, අපිත් 

අනාගතය දිතා බලලා  ශම් කටයුතු සැලුබම් කරන්න ඕනෑ. එශතහ 

නැතුට විශේචනය කළාටහ හදි. තැබැයි, ටැරදි ශේටල් විශේචනය 
කරන්නත් ඕනෑ  ශපන්ටලා ශෙන්නත් ඕනෑ. ටැරදි ශපන්ටලා 
දුන්නාහ තො ගන්න එක ම අයශේ යුතුකහ. හහ දීර්ා ට ශයන් 
තම්බන්ශතොට ටරාය ගැන කියන්ශන් නැතැ. තට කාරණා ටිකේ 

විතරේ කියන්නම්.  

ඉන්දියාශේ ටල්ලපංම් ටරාය තෙලා අවුරුදු ශෙකේ ණුයා, එක 
නැටේ එන්න. තම්බන්ශතොට එශතහ ශනොශටයි ශන්. 

තම්බන්ශතොට ටරාය තෙලා අවුරුදු තුනේ ටන ශකොට හාසයකට 
නැේ 70ේ විතර ආටා. තරි ශන්ෙ, ඇහතිසතුහා? ශතල් ගතගන්නත් 
නැේ ආටා. හහ හිතන විධියට ශතල් ගතගන්න නැේ ,8ේ විතර 

ආටා. හහ තරියට ගණන නම් ෙන්ශන් නැතැ.  තැබැයි, නනටාරි 
08ටැනි ොයින් පස්ශසේ ගත්ත තීන්දුට තරතා නම් ශපබරටාරි ටන 
ශකොට ඇවිල්ලා තිසශබන්ශන් නැේ ශෙකයි. ශම්ශේ ශටන ශටන අඩු 

පාඩු තිසශබන්න ඇතිස.  

අහාතයාග ශේ 201  ප්රගතිස ටාර්තාශේ තම්බන්ශතොටට ආපු 
නැේ -ship arrivals-  ගණන සඳතන්ට තිසශබනටා. 201,දී ඇවිත් 
තිසශබනටා, නැේ 00 ේ. 201 දී  ඇවිත් තිසශබනටා, නැේ 29 ේ.  

ඊළඟට, 200, bunkering ආරම්භ කළාට පසශ්සේ ආොයහ 
කීයෙ බලන්න. ආොයහ ගණන් බැලුටාෙ, ආොයහ ෙන්නටාෙ 
ශකොච්චරෙ කියලා.   

අනිේ කාරණය තහයි,  ශම්ක නිෙතස ්  ටරායේ බටට පත් 
කරලා තිසබුණා. 2011 ටනශකොට ආශයෝනකයන් කැඳටා තිසබුණා. - 
ශම් හහ  ෙන්නා  ශතොරතුරු.  2010  විතර ටනකම් විතරයි හහ  

හිටිශේ. ඊටපුබ ම ගැන ටැඩිය ෙන්ශන් නැතැ.- 201,දී එයින්  
11ශෙශනේ ශතෝරාශගන තිසබුණා. එයින්   ශෙශනේ සහඟ 
ණුවිුබම්ගත ශටලා තිසබුම් බට හහ ෙන්නටා. ශහොකෙ, ශම්ක ආරම්භ 

කරන්න මුල් ගල තිසයන්නත් ම කාලශේ  ලෑස්තිස ශටලායි හිටිශේ. 

ෙැන් හහ ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ීමහේ කරනටා, එො  අත්සන් 
කරපු ණුවිුබම් කරන්න පුළුටන්ෙ, මටා  ශතොඳෙ, මටායින් ටාසිෙ කියා 

  ටිකේ  බලන්නය කියා. කර්හාන්ත  ඇතිස  කරන්න ශන් ශම්  
තම්බන්ශතොටින් අේකර 1 ,000ේ විකුණන්න තෙන්ශන්. මක 
කරන්න යන්ශන්  සේභාටශයන් ශටන්න පුළුටන්. රැකියා ෙස 
ලේෂයේ සපයන්න කර්හාන්ත ාලා ඇතිස කරන්න ඕනැ ශන්. 

එතශකොට ශගොවි බිම්ටලට   ශහොනටාෙ ශටන්ශන් කියන එකත් 
ශසොයන්න ශටනටා. අශේ මිනිුබන්  පුරුදු කැත්ත, උෙැල්ලට ශන්. 
ම මිනිුබන්ශේ ඉංම් ටික   ගන්නශකොට ටිකේ අු කම්පා සතගතට 

බලන්න ඕනෑ. ශම් සඳතා ුබදුුබ බිම් තිසශබනටා. තැබැයි ඉතිසන් ම 
ුබදුුබ  බිම් තිසශබන්ශන් ශකොශතේෙ?   

අගහැතිසතුහාහ කියනටා, විශ ේෂශයන්හ ෙකුම් පළාශත් 

සගචාරක ේශෂේ්ය දියුම් කරන්න ඕනෑය කියා. තිසසස්හතාරාහශේ 
පහණේ ශතෝටල් 000ේ විතර තිසශබනටා. ශම් එන අයට යාල 
විතරෙ, බලන්න තිසශබන්ශන්? ශම් අයට තට entertainment ඕනැ 

ශන්. එතශකොට ශන් ෙටසේ ශෙකේ ම ප්රශේ ශේ ගත කරලා ම 
අයශේ මුෙල් වියෙම් කරන්ශන්.  එතශකොට ගශම් ඉන්න කෘික 
කර්හාන්තශයන් ජීටත් ශටන අනිේ අයටත් ම ආොයම් ශබදී 
යනටා. අධිශේගී හාර්ගය තැදුටාහ කතරගහ යනටා එනටා මිසේ  

ම අය නටතිසන්ශන් නැතැ. ම, බලන්න ශෙයේ නැතිස නිසා.  

ඊශේ  නිටාස තා ඉදිකිරීම් ඇහතිසතුහා කිේටා, නිටාස තෙන්න 
racecourse එශේ අේකර 100ේ ශබො ශෙනටාය කියා. 

අගහැතිසතුහා ෙකින ශම් සිහිනය සැබෑ ශටන්ශන් ශකොශතොහෙ, ම 
ප්රශේ ටල ඉන්න ඇහතිසටරුන්ට මක ශත්ශරන්ශන් නැත්නම්?  
ඉතිසන් ශම්ටා ගැන හිතන්න ශටනටා.  ටන ටගාටන් ශපශනන්න 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

බැතැ. මටා ශංෝසර් කරනටා. මිනිුබන්ශේ සහාන ප්ර ්න, සහාන 
අට යතාටන් තිසශබනටා. මටාත් ඉෂ්ට  කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
ශම්ටාට ුබදුුබ බිම් තිසශබනටා. ඉතිසන් ශම්ටා ශකොශතොහෙ කරන්ශන්? 

ගරු ඇහතිසතුහනි, හහ ඔබතුහාට විශ ේෂශයන්හ කියනටා,  
සගචාරක  ේශෂේ්ය දියුම් කරන්න ඕනැ නම්,  කර්හාන්ත ාලා 
ඇතිස කරන්න නම් ශම්ටාත් තිසශබන්න  ඕනෑ කියන එක.  ශම්ටා 

විනා  කරන්න ශෙන්නත් එපා. ශම්ටා ගැනත් බලන්න. ශම් ණුවිුබම් 
ගැන බලන්න. ම ටාශේහ ශම් විකුණන සම්පත්ටලට ටාණින 
තේශසේරුටේ ශෙන්නය කියා හහ ගරු ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනටා.   
 

ගුණ ෙලිෂණ සෙරවික්රෙ ෙහතා  ිසසවර්ධාන උපාය ොර්ග හා 
ජාතයන්තර නවනළඳ අොතයුරො  
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம - அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் 

மற்றும் சர்வசதச வர்த்தக அகமச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 

තිසශබන ශෙයේ විකුණන්ශන් නැතැ, හන්ත්රීතුහනි. 

 

ගුණ චෙේ රාජපෂණ  ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

විකුම්ටත් කහේ නැතැ. මක  ඔබතුහන්ලාශේ  ප්රතිසපත්තිසය 
ශන්.  

 
ගුණ ෙලිෂණ සෙරවික්රෙ ෙහතා   
(மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

විකුණන්ශන් නැතැ, හන්ත්රීතුහනි.  
 

ගුණ චෙේ රාජපෂණ  ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

ශතොඳයි, ශබොශතොහ ශතොඳයි.  

SAGT, CICT කළා ටාශේ කළාට නම් ප්ර ්නයේ  නැතැ. 
ටාණින තේශසේරුටේ කරලා තිසශබනටාෙ  කියා මුලින් බලන්න.  
ශහොකෙ, ශහතැන ඉ ශේහ ඇතිස ශටච්ච ූෂපතේ තිසශබනටා.  ම 
කාලශේ  ආශයෝනකශයේ ශම් ූෂපත මිලියන ,00කට ඉල්ලුටා.  

ෙන්ශන් නැේෙ, අශේ මිනිස්ුබ අරටා ශම්ටා හිත හිතා ඉන්නටා ශන්.  
ටරායට  නි ච්ිත ට ශයන්  ලැශබන ටාර්ිකක royalty  එක, ඉංහට 
ලැශබන බිම් කුලිය ගැනත් බලන්න ඕනෑ. එක පාරටහ දීලා 

ෙැම්ශහොත් එශතහ -හහ ෙන්නටා, ඔබතුහා එශතහ කරන්ශන් නැතිස 
බට. ශම් outright  විකිණීහ ශකශරන්ශන්  නැතැ  කියන වි ට්ාසය 
අප තුළ තිසශබනටා. ම ටාශේහ ටරාශේ container terminal  එකේ 

තිසබුණා.  චීන සහාගහේ සහඟ තවුල් ටයාපාරයකට ම 
සම්බන්ධශයන් ණුවිුබම්ගත ශටලා තිසබුණා. එහි සියයට 0 ේ 
අපටත්,  සියයට , ේ ම සහාගහටත් ට ශයු යි ශපොශරොන්දු 

ශටලා තිසබුශණ්. මකට ශහොනටා ශටලාෙ කියා හහ ෙන්ශන් නැතැ. ම 
ගැන ටිකේ බලන්න. එතශකොට ශම්ටා විකුණන්න ඕනැත් නැතැ. 
බලන්න,  SAGT එශකන් සත CICT එශකන් ටරාය අධිකාරියට 

රුපියල් බිලියන තතක විතර ආොයහේ එනටා ශන්.  CICT 
එශකන් ණුය අවුරුේශේ රුපියල් බිලියන තතරක විතර ආොයහේ 
ලැබී තිසබුණා. ෙැනට තිසශබන විධියට තම්බන්ශතොට ටරාශේ නැේ 
12ේ විතර ශහශතයටන්න පුළුටන්.  

අටසානශේදී නැේ 0,ේ විතර එක විට ශහශතයටන්න 
තැකිටන තත්ත්ටයකට තෙන්නයි බලාශපොශරොත්තු වුශණ්. එකටර 
නැේ තතරේ තරටන්න පුළුටන් බතලු පර්යන්තයේ එහි තිසශබනටා. 

සම්ප්රොයික බඩු ශහශතයුම් පර්යන්තශේ නැේ තුනේ එක ටර 

ශහශතයටන්න පුළුටන්. ටාතන ශහශතයටන පර්යන්තශේ නැේ 
තුනේ එක ටර ශහශතයටන්න පුළුටන්.   

නැේ සඳතා ඉන්ධන සැපයීශම් පර්යන්තශේ නැේ ශෙකේ 
තරටන්න පුළුටන්. ඉතිසන් ශම්ටාශයන්හ ආොයහ ශසොයාගන්න 

පුළුටන් ශන්. ණය ුබළු ගණනේ ශන්. යුේධයට වියෙම් කරපු 
රුපියල් බිලියන 200 දිතා බලනශකොට, 1.0 ේ කියන්ශන් ුබළු 
ප්රහාණයේ. ශම්ටා ගැන ගරු ඇහතිසතුහාශේ අටධානය ශයොමු 

කරටනටා.  

කර්හාන්ත ඇතිස කරන්න ණුවිසගත් ණුවිුබම් අු ටහ විතරේ 
මශේ ටටිනාකහ -විකුණන්න තෙන මුෙල- ශංොලර් බිලියන 

1,100යි. සේභාටශයන් කටයුතු කරන්න. අශේ රශට් සම්පත් 
ආරේෂා කරන්න. අනාගත පරම්පරාටට ශම්ටා අහිමි ශටන්න 
ශෙන්න එපා. අපි ශම් රශට් භාරකාරශයෝ පහණයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හට ශටන්කරපු කාලය 
අටසන්ෙ? 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ටැඩිපුරත් දීලා තිසශබනටා. 

 

ගුණ චෙේ රාජපෂණ  ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksaa) 

එශතහ නම් ශබොශතොහ කනගාටුයි. ගරු ඇහතිසතුහනි, ශම් 

ආයතන විකුණන්න ඕනෑහෙ කියා ඔබතුහා නැටත ශසොයා 
බලන්න. ඔබතුහා එශතහ කරන්ශන් නැතැයි කියන එක අපට 
වි ට්ාසයි. ගරු ඇහතිසතුහනි, හා ඔබතුහාට ුබබ ප්රාර්ථනා කරනටා. 

ඔබතුහා අශේ මි්යකුශේ පුශතේ  අශේ හිත මි්ශයේ  
ශපෞේගලික මි්ශයේ. ඔය පැත්ශත් තිසශබන අෙතස් තා ප්රතිසපත්තිස 
ශහොනටා වුණත්, ඔබතුහා මුලින් ෙැරූ ප්රතිසපත්තිස හතහ පිහිටා ටැං 

කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් හා නටතිසනටා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

ඊළඟට, ගරු සිසිර කුහාර අශේශසේකර හන්ත්රීතුහා.  
 
[අ.භා. 2.19] 
 

ගුණ සිසිර කුොර අනේනසේකර ෙහතා 
(மாண்புமிகு சிசிர குமார அசபசசகர) 

(The Hon. Sisira Kumara Abeysekara) 

ස්තුතිසයි, මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි.  

2017 අය ටැය කාරක සභා අටසථ්ාශේදී අෙ දිනට නියමිත 
ප්රටාතන  තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ 
සම්බන්ධශයන් ටචන ස්ටල්පයේ කථා කරන්න අටස්ථාට ලබාදීහ 
ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිසටන්ත ශටනටා.  

අශේ හිටපු කථානායක, ගරු චහල් රානපේෂ හැතිසතුහා 
තම්බන්ශතොට ටරාය ගැන යම් යම් ශේටල් ප්රකා  කළා. එතුහාශේ 
එහ ප්රකා ශයන් අපට තැඟුශණ්, තම්බන්ශතොට ටරාය තා හත්තල 

ුවටන් ශතොටුශපොළ අපි අදියශරන් අදියර විනා යට පත් කරන 
බටට ලකුම් පතළ ශටලා තිසශබනටාය කියන එකයි. ගරු 

1625 1626 

[ගරු චහල් රානපේෂ හතතා] 
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හන්ත්රීතුහනි, එශතහ ශෙයේ ශටන්ශන් නැතැ. [බාධා කිරීහේ] 

ඔබතුහා ප්රකා  කළා, 201, ටර්ෂශේදී පැමිණි නැේ සගඛ්යාට තා 
201  ටර්ෂශේදී පැමිණි නැේ සගඛ්යට ගැන. එතැනදීහ ඔබතුහා 
කිේටා, ශම්ශේ ශහොකේ ශතෝ අභයන්තර ශෙයේ තිසශබන්න ඕනෑය 
කියා. ශපොදු පාලනයේ ශගනයන රනශයන් කිසිශසේත්හ ම විධිශේ 

ශෙයේ ශටන්ශන් නැතැ. ශහොකෙ, අපි ෙන්නටා, ශම් ටරාය 
අනිටර්ශත් වියෙම් කරලා ණය ශටලා තැදුටත්, රනයේ තැටියට 
ශම්ටා ටැඩිදියුම් කරන්න අශේ අගහැතිසතුහාට තා නනාධිපතිසතුහාට 

අට ය ශටලා තිසශබනටාය කියන එක. අපිට ම ගැන හිතන්න 
පුළුටන්.  

ෙැනට සතිස ශෙකකට කලින් අපි තම්බන්ශතොට ණුහින් 

අධීේෂණය කර බැලුටා. චීන සහාගහකට අේකර 1 ,000ේ දීලා, 
එතැනට එන ආශයෝනන ක්රහ තුළින් ශම් ටරාය දියුම් කරන්නත්, 
ශම් ුවටන් ශතොටුශපොළ දියුම් කරන්නත් අට ය කටයුතු ෙැන් 

කරශගන යනටා. ශම් රනය කටොටත් කිසිහ තැනක ඉදි කළ 
ශෙයේ නැතිස කරන්න කටයුතු කරලා නැතැ. එශතහ ප්රතිසපත්තිසයේ 
ශම් රනයට නැතැ. ශම් රනශේ එකහ ප්රතිසපත්තිසය තහයි, කවුරු 
තැදුටත්, කවුරු ශකරුටත් භාශගට මක නටත්ටන්න ශතොඳ නැතැයි 

කියන එක. ශහොන ටැරැේෙ කර තිසබුණත් මටා නිටැරදි කරශගන 
එහ කටයුතු සාර්ථකට ඉදිරියට ශගන යෑශම් ශච්තනාට තහයි ශම් 
යත පාලන රනයට තිසශබන්ශන්.  

අපි ප්රටාතන ේශෂේ්ය සම්බන්ධට ටිකේ සාකච්ඡා කරමු. 
ප්රටාතන ේශෂේ්ය ගැන බලන විට 2012 සිට 201, ෙේටා කාලය 
තුළ ටසරින් ටසරට වි ාල පාඩුටේ ෙරා ශගන එන බටේ අපට 

ශපශනනටා. ශහහ පාඩුට තැහ ආයතනයකහ ෙකින්න තිසශබනටා. 
ශ්රී ලගකා දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට, හාර්ගසථ් හගී ප්රටාතන 

අධිකාරිය, නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාව කියන ශම් තැහ 

ආයතනයකහ තැහ අවුරුේශේහ ආොයහ ටිශකන්-ටික අඩු වී ණුහින් 
ආොයම් ශනොලබන තත්ත්ටයකට පත්ශටලා තිසශබනටා. අපිට මක 
ශපනී යනටා. නමුත් අපට අට ය ශටන්ශන්, එකතුශටලා ශම්ටා 

දියුම් කරන්නයි. අශේ ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා 
කිේටා, ශම් රශට් තහයි කිසිහ පරිපාලනයකින් ශතොරට ප්රටාතන 
කටයුතු ්රියාත්හක ශටන්ශන් කියලා. නමුත් 201, - 201  කාල 

පරිච්ශදෙය දිතා බැලුටාහ අපට ශපශනනටා, ටර්ධනයේ සිදුවී 
තිසශබන බට. ශම් සම්බන්ධට නීතිස හාලාටේ සකස් කරමින් 
සිටිනටා. ශහහි යම්කිසි ප්රගතිසයේ තිසශබනටා. අපි නීතයු කූලට 
ටිශකන්-ටික ප්රගතිසය කරා ගහන් කරන්න ඕනෑ.  

ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා ෙං මුෙල් සම්බන්ධටත් 
සඳතන් කළා. බීහත්කමින් රිය පැෙවීහ සම්බන්ධට ෙං මුෙලේ අය 
කළාට කහේ නැතැ. ම ටාශේහ ඉරි කපන එකට, high speed යන 

එකට ෙං මුෙලේ අය කරනටා. අහිගසක රියැදුරන් රුපියල් 
2 ,000ේ ශතෝ 00,000ේ ටැනි ටැටුපේ තහයි ලබන්ශන්. ම නිසා 
ම ෙං මුෙල සගශ ෝධනය කරලා -ෙංයේ ශනොගතන්න ශනොශටයි- 

සාධාරණ ෙංයකට යටත් කරන්නය කියලා රනශයු ත්, 
ඇහතිසතුහාශගු ත් ඉල්ීමහේ කරනටා. එහි සාධාරණත්ටයේ 
තිසශබනටා. 

 ත්රී වීලර් ගැන කථා කරනශකොට, අෙ අශේ රශට් ෙටසින්-ෙටස 
අපරාධ ටැඩි ශටන්ශන් ත්රී වීලර් නිසායි. පාලිත රගශග බණ්ංාර 
රානය ඇහතිසතුහා කිේටා ටාශේ ත්රී වීලර් ධාටනය කරන 

රියැදුරන්ශේ ටයස අනිටාර්යශයන්හ අවුරුදු ,0ට ටැඩි ශටන්න 
ඕනෑ.  අවුරුදු ,0 ශකශසේ ශටතත් අවුරුදු 00ේ කළාට කහේ 
නැතැ. අෙ නගරටල සිටින විට අපි ෙන්නටා, ශකොපහණ අපරාධ සිදු 
ශටනටාෙ කියලා. ශකොශතන් ශතෝ රුපියල් ලේෂ ශෙකේ ශතෝ 

රුපියල් ලේෂ තුනේ ශසොයා ගන්නටා. එශතහ නැත්නම් 
අරාබිකරයට ණුහින් රුපියල් ලේෂයේ ශතෝ රුපියල් ලේෂ ශෙකේ 
ශසොයාශගන එනටා. ඊට පසශ්සේ, finance companiesටලින් 

සියයට 90ේ ශගවීශම් පතුබකම් ලබා ශෙන නිසා ත්රී වීලර් රථයේ 

අරශගන, බෑේ එකකුත් කශර් ෙහාශගන ටවුශම් සැරිසරනටා. ශම් 
ශගොල්ලන්ශේ ආොයහ රුපියල් 700යි. අෙ ශටනශකොට ත්රී වීලර් 
රථ 1 ,000කට ටැඩි ප්රහාණයේ තිසශබනටා. ශම් උෙවිය තහයි ශම් 
සහානය ශකශලසන්ශන්. අපි ෙන්නටා, ශටන පළාතකට ණුහින් 

බැතැපු තැටිශේ හත්පැන් ශබෝතලයේ ගන්න ඕනෑ නම්, ත්රී වීලර් 
පාර්ේ එශේ ශකශනකුට තහයි කියන්ශන් හත්පැන් ශබෝතලයේ 
ශසොයා ශෙන්නය කියලා. ම ශගොල්ශලෝ මක ශසොයා ශෙනටා. ම 

ටාශේහ ගගනා  ුබරුට්ටුටේ ගන්න ඕනෑ නම්, එතැනට ණුහින් තහයි 
කියන්ශන්. ම ටාශේහ ගණිකා අග ය ගැනත් ශතොරතුරු ශසොයා 
ගන්ශන් එතැනට ණුහින් තහයි. ඔවුන් ම විධියට නගරශේ 

ජීටත්ටන එශකන් අෙ වි ාල විනා යේ සිේධ ශටනටා. ශම්ක අඩු  
ශටන්න ඕනෑ. එශතහ නම් අඩුහ තරශම් ටයස අවුරුදු 00කට ශතෝ 
0 කට ශතෝ ටැඩි රියැදුරන්ට තහයි ශම් අටස්ථාට ලබාදීහ තහයි 

ුබදුුබ ශටන්ශන්. අපි ගරු ඇහතිසතුහාට කියනටා, ශම්කට 
හැදිතත්ශටලා ශම් සම්බන්ධට ශම් ටැං කටයුතු කර ශෙන්නය 
කියලා.  

 නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිසහ ගැනත් යහේ කියන්න ඕනෑ. 

අපි ආණ්ඩු පේෂශේ හන්ත්රීටරු වුණත් කියන්න  ඕනෑ, එතැන 
ශලොකු ටැරදි සතගත ශේටල් සිේධශටලා තිසශබන බට. අපි ෙන්නටා, 
තුටේකුට ගැන. තුටේකුට කියන්ශන් මිනී හරන්න පුළුටන් 

ආයුධයේ. රනශේ  නීතිස-රීතිස අු ට ණුනි අවියේ වුණත් තාත්තාශේ 
තුටේකුට පුතාශේ නහට හාරු කරන්න පුළුටන්.  නමුත් බස ්
රථයේ මිල දී ගන්න ශකනකුට මක තහන්ශේ ෙරුටාශේ 

නහටටත් හාරු කරන්න බැතැ. එශතහ හාරු කරන්න නම් රුපියල් 
ලේෂ ගණනේ ඉල්ලනටා. එතශකොට ප්රනාතන්්ටාදී රනශේ 
තිසශබන ශම් ටැං කටයුතු ශහොනටාෙ? ගරු ඇහතිසතුහනි, යම්කිසි 

ශකශනේ බස් රථයේ මිල දී ගත්තත්, අු න්ශේ නහට තිසයාශගන 
ම බස් රථය ධාටනය කරනශකොට වි ාල ටගචා, ූෂෂණ සිේධ 
ශටනටා. අෙ එටැනි ශේටල් සිේධශටලා තිසශබනටා. අවුරුේෙේ, 

ශෙකේ ණුයාහ ම බස් රථය ශෙන්ශන් නැතිසට පැතැරශගන යන්න 
පුළුටන්. ම permit එකට ශටනහ බස ් රථයක අගකයේ ඇතුළත් 
කරලා තිසශබනටා. අපි ශම්ටා ෙැකලා තිසශබනටා. ශහටැනි 
්රියාහාර්ගටලට NTC එක උෙවු කරන එක නිටැරැදි ශෙයේ 

ශනොශටයි කියා හා හිතනටා. එටැනි අටස්ථාටලදී සෑශතන්න ූෂෂණ 
ඇතිස ශටලා තිසශබනටා.  

අෙ ටනශකොට සහතර තැන්ටල හාර්ග බලප්යේ ශෙනශකොට 

ශටන්ංර් කැඳටලා, රුපියල් ලේෂ විසිපතේ ශතෝ රුපියල් ලේෂ 
තිසතේ යනටා. බස් රථයකට රුපියල් 1,2 ,000ක ෆිනෑන්ස ්
ටාරිකයේ තිසශබනටා නම්, ශටන්ංරශයන් ගන්නා ටාරිකය 

රුපියල් 1,7 ,000ේ ශටලා තිසශබනටා. එතශකොට ම අයට ටැරදි 
කරන්න සිේධ ශටනටා. බස් රථශේ seats  සගඛ්යාටට  ශසනඟ 
ශගනයන්න කිේටාහ ආොයහේ ලබන්න බැරි නම්, ෆිනෑන්ස් එක 

ශගටන්න බැරි නම්, එතැන හිර කර ශගන ඉන්නටා නම් ම 
පුේගලයන්ට අනිටාර්යශයන්හ ටැරැදි කරන්න සිේධ ශටනටා. 
එශතහ නම් මූලික ටැරැේෙ සිේධශටලා තිසශබන්ශන් අශේ 
අහාතයාග ටලින්. මටා සගශ ෝධනය කරන්න ඕනෑ. නිෙතස ලබා 

ශෙන්න. ම නිලධාරින්ශේ හිතුහශත්ට ටැං කරන්න ඉං ශෙන්න 
එපා. තරිහ ප්ර ්නයේ තහයි ශටලා තිසශබන්ශන්. ම නිසා ශම් 
පිළිබඳට පුළුටන් තරම් තමුන්නාන්ශසේලාශේ අටධානය  ශයොමු 

කරලා, NTC එශේ තිසශබන නිලධාරි ශෙෝෂය තුරන් කරලා 
ශෙන්නය කියා ඉල්ලනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, තමුන්නාන්ශසේ, අපත් පිළිගන්නා ශතොඳ 

ඇහතිසටරශයේ. ම කාර්ය භාරය තරිතැටි ක රලා, ශම් ප්රටාතන 
ේශෂේ්ය දියුම් කරන්න කටයුතු කරන්න. මුළු ශලෝකශයන්හ 
අඩුහ බස ්ගාස්තුටේ තිසශබන්ශන් අශේ රශට්. ම නිසා බස් ගාස්තු 

ටැඩි වුණාය කියා ෙඟලලා ටැංේ නැතැ. එක එක සභාපතිසටරු 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ගැන ශම් සභාශේ සාකච්ඡාටට භානන වුණා. ම ශගොල්ලු ත් 
ටගචනික උෙවිය. ආණ්ඩු පේෂශේ හන්ත්රීටරශයේ තැටියට හට ම 
බට ශකළින්හ කියන්න පුළුටන්. ම උෙවියශේ අෙතස් උෙතස් නැතිසට 

තමුන්නාන්ශසේශේ අෙතස ් උෙතස් අු ට රශට්  නනතාටශේ 
ුබබසිේධිය සඳතා සාධාරණ ගහනාන්තයේ ෙේටා යන්න 
ක්රහශේෙයේ තෙන්නය කියා අපි ඉල්ලනටා.  

 
[අ.භා. 2.27] 
 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හා පළමුශටන්හ ශම් 

කාරණය කියන්න කැහැතිසයි. පහුණුය ෙටසට්ල යාල්ශේවී දුම්රිය 
වි ාල අනතුරකට භානන ශටන්න ණුයා. ම අටස්ථාශේ ආබාධිත 
ශෙෙරු පිශයේ තහයි  ම  සිදුශටන්න ණුය විපතිසන් ශේරා ගත්ශත්. 

අශේ ප්රටාතන ඇහතිසතුහා ම ගැන ෙන්නටා ඇතිස. හා හිතන තැටියට 
එයට යම්කිසි ඇගැයීහේ කළ යුතුයි. ඔහු අවුරුදු ,7ක ආබාධිත 
පිශයේ. ශම් ශටන්න ණුය විනා ය නටත්ටන්න එතුහා කටයුතු 
කළා. ම නිසා හා ඉල්ලා සිටිනටා, එතුහා යම්කිසි ඇගැයීහකට ලේ 

කරන්න කියලා.  

අශනේ කාරණය ශම්කයි. හා නිශයෝනනය කරන කළුතර 
දිස්ත්රිේකශේ ටසක්ඩුට කියන ගශම් ඊශේ දුම්රිය තරස් හාර්ගශේදී 

ටාතනයේ තැපිලා පස ්ශෙශනේ ජීවිතේෂයට පත් වුණා. අෙ හා ම 
ගැනත් කනගාටුට ප්රකා  කරනටා. විශ ේෂශයන්හ කළුතර 
දිස්ත්රිේකශේ ටාසය කරන ශකශනකු තැටියටත්, අශේ මකාබේධ 

විපේෂය ශටු ශටු ත්, ඊශේ  සිදු වූ අනතුරු සම්බන්ධශයන් ම 
පවුල්ටල සියලු ශෙනාටහ හශේ කනගාටුට සත ශ ෝකය ප්රකා  
කරනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, දුම්රිය තරස් හාර්ගටලට 
ශේට්ටු ෙහන එක, එක පාරටහ කරන්න පුළුටන් ටැංේ ශනොශටයි. 
කාලයේ තිසසශ්සේ තැහ  තැනකටම් ශම් ශේට්ටු ොන්න හුඟේ 

උත්සාත ගත්තා. නමුත් මක ටිශකන් ටික, ටිශකන් ටික තහයි 
ශකරුශණ්. හට ෙැන ගන්න ලැබිලා තිසශබන  විධියට දුම්රිය බම්බු 
ශේට්ටුටලට සවි කරන්න ශගනාපු "Bell and Light" තැටේ විතර 
තිසශබනටා. නමුත්, මටා තටහ සවි කරලා නැතැ. කාලයේ තිසස්ශසේ 

මටා ශගනැත් තිසශබනටා. මටා තාේෂණ නිලධාරින්ට කියලා  මටා 
සවි කරලා තිසබුණා නම්, ශහටැනි අනතුරු යම්කිසි දුරකට ශතෝ 
නටත්ටන්න පුළුන්කහ තිසශබනටා.  

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට ගැන කථා කරන ශකොට 
විශ ේෂශයන්හ ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුට සතුට ඉංම් ශගොංේ තිසශබනටා.  හහ හිතන 

විධියට ලගකාශේ ටැඩිශයන්හ ඉංම් හිමි ශෙපාර්තශම්න්තුටේ  
තහයි දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට. හට ලැබිලා තිසශබන ආරගචිය 
අු ට, දුම්රිය සාහානයාධිකාරිශේ ඉංම් බලතල අහාතය හණ්ංල 

අු හැතිසයකින් ප්රටාතන අහාතයාග යට පටරා ශගන දුම්රිය ඉංම් 
ශබො දීහ ආරම්භ කර තිසශබනටාය   කියනටා. මක ඇත්තෙ, 
ශබොරුෙ කියලා හහ ෙන්ශන් නැතැ. හට ලැබුම් ආරගචියයි හහ 
කියන්ශන්. 

 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ශම් ඉංම් තාටකාලිකට පටරා ගන්නා ශලස අපට නිශයෝගයේ 
කළා. එහ නිශයෝගය අපට පැතැර තරින්න ක්රහයේ නැතැ. මක 
තාටකාලික ්රියාටලියේ පහණයි. 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි, ගරු ඇහතිසතුහා.  

පාර්ලිශම්න්තු පනතකින් තැර, ම දුම්රිය සාහානයාධිකාරීශේ 
බලතල ශටන කාටටත් පටරන්න බැතැ. ම පිළිබඳට ගරු 

ඇහතිසතුහාශේ විශ ේෂ අටධානය ශයොමු කරන්න. ශහොකෙ, අපට 
තිසශබන්ශන් ශම් දුම්රිය ඉංම් ටික විතරයි. තදිසිශේටත් ශම් ඉංම් 
පිටට දුන්ශනොත්,  ඉදිරිශේදී දුම්රිය හාර්ග expand කරන්න තම්බ 

ශටන්ශන් නැතැ. ශහොකෙ, ඉංම් නැතැ ශන්. 

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, නීතිසපතිසතුහාශේත් උපශෙස් විහසලා තහයි 
අපි ම ටැශඩ් ක ශළේ.  විශ ේෂ නනාධිපතිස විහර් න ශකොමිෂන් 
සභාශටන් ම නිශයෝගය ආටාට පස්ශසේයි ශම්ක සිේධ වුශණ්.  

නීතිසපතිසතුහාශේ ම interpretation එශකන් අපි බැඳිලා ඉන්නටා. 

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා හටත් ටංා ශතොඳින් ශම් ගැන 

ෙන්නටා. නමුත්, පාර්ලිශම්න්තු පනතකින් නැතිසට නීතිසපතිසතුහා 
කිේටාය කියලා ශම් ඉංම් ශෙන්න පුළුටන්ෙ කියන එක හහ 

ෙන්ශන් නැතැ. ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා ශම් සම්බන්ධශයන් 
අටධානය ශයොමු කරන්න. ශහොකෙ, ශම්ටා අනාගත පරම්පරාටට 
තිසශබන ඉංම්.  

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, නීතිසපතිස උපශෙස් විහසලා තාටකාලිකටයි 

ශම්ටා අරශගන තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
''තාටකාලික'' අටසන් ශටනශකොට ශම් ඉංම් ටික දීලා ඉටරයි. 

හහ ම කරුණ කිේශේ ඔබතුහාට ෙැනගන්නයි.  

ඊට අහතරට, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට තුළ වි ාල පළිගැනීම් 

සිදුශටලා තිසශබනටා. ප්රධාන ඉගජිශන්රුටාශේ සිට පතළහ 
කම්කරුටා ෙේටා තාංන-පීංනටලට ලේශටලා තිසශබනටා. දුම්රිය 
හාර්ග ඉගජිශන්රුටරයා, ටාණින අධිකාරිටරයා, ආරේෂක 

අධිකාරිටරයා කිසිදු ශතේතුටේ නැතිසට තනතුරුටලින් ඉටත් කර 
තිසශබනටා. ම ශටු ට ට කනිෂ්ඨ නිලධාරින් පත් කර තිසශබනටා. 
ශම් ගැන  ඇහතිසතුහා ෙන්නටාෙ, නැේෙ කියන්න හහ ෙන්ශන් 

නැතැ. ශබොශතෝ විට ඇහතිසතුහා ෙන්ශන් නැතිසට ඇතිස.   ශම් 
ශසේටකයන්ශේ දුක කියන්න තටහ කවුරුටත් ඉදිරිපත් ශටලා 
නැතැ.  

මුහුදුබං දුම්රිය හාර්ගශේ තෙබෙය අඩු කරන්න ෙකුම් කළුතර 
සිට ෙකුම් පයාගල ෙේටා කිශලෝමීටර් ,ේ ේවිත්ට දුම්රිය 
හාර්ගයේ ඉදිකිරීශම් කටයුතු 2010දී ආරම්භ කළා. මක තටහ 
අටසන් කරන්න බැරි ශටලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ, ීමූෂට-

කටුනායක ේවිත්ට දුම්රිය හාර්ගශේ ඉදිකිරීශම් කටයුතු තටහත් 
අටසන් කරලා නැතැ.  

1629 1630 

[ගරු සිසිර කුහාර අශේශසේකර හතතා] 
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ශබල්ජියම් රශටන් සතන ණය මුෙලට ශගනාපු යකං පාලම් 

තටහ සවි කරන්න බැරි ශටලා තිසශබනටා. 2015 ශටන ශකොට සවි 

කරලා තිසශබන්ශන් පාලම් තුනයි. අශනේ පාලම් තය සවි කරන්න 

තට කාලයේ යයි. මටා සවි කරන්න තිසශබන්ශන්, ශකොළඹ- ු ටර 

සත ශකොළඹ -හාතර හර්ගටල.  සවි කරන්න යන ශකොට ශබොශතෝ 

දුරට  ම පාලම් ටික  දිරලා තිසශයයි. ම නිසා, ම ගැනත් අටධානය 

ශයොමු කරන්න කියලා හහ ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා.  

හිටපු නනාධිපතිසතුමිය -චන්ද්රිකා කුහාරතුගග හැතිසනිය- කාලශේ 

M9 කියන දුම්රිය එන්ජින්  ෙතයේ ප්රග ශයන් ශගනාටා. මටා 

ඉතාහ ශතොඳ එන්ජින්.   නමුත් යම් කාර්මික ශෙෝෂ තිසබුණා. 

මටායින් ෙැන් තුනයි භාවිතයට ගන්ශන්. එක එන්ජිහේ ණුනි 

අරශගන තිසශබනටා. ඉතිසරි මටා තෙන්න පුළුටන්.  හහ ප්රටාතන 

අහාතයටරයා තැටියට හිටිය කාලශේ ශහොරටුට වි ්ටවිෙයාලශේ 

සතශයෝගය අරශගන ම ටැං කටයුතු කරන්න තැදුටා. ම "Alstom" 

කියන engine එශේ control system එක විතරයි තෙන්න 

තිසශබන්ශන්. ශහොනටා වුණත්, කවුරු විශේචනය කළත්, ම එන්ජිහ 

ඉතාහ ශතොඳ, බර අදින්න පුළුටන් එන්ජිහේ කියන එකත් හහ ශම් 

අටස්ථාශේදී කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට 

උපශේ ක කමිටුටේ පත් කර තිසශබනටාය කියලා ආරගචියේ 

තිසශබනටා. ම උපශේ ක කමිටුටට පත් කරලා තිසශබන්ශන් ටයාපාර 

කරන අය.  විගණකාධිපතිසතුහාත් ෙන්ටලා තිසශබනටා, ම කමිටුශේ 

සිටින ශකශනේ රුපියල් මිලියන තයේ දුම්රිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශගටන්න තිසශබනටා  කියලා. දුම්රිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුටත් එේක කරපු ගු ශෙු ටලදී ම පුේගලයා 

රුපියල් මිලියන තයේ ශගටන්න තිසශබනටා. විගණකාධිපතිස 

ටාර්තාශේ පැතැදිලිට එය කියලා තිසශබනටා. තැබැයි, තටහ ම  

සල්ලි ශගටලා නැතැ. නමුත්, තටහත් උපශේ ක කාරක සභාශේ ම 

පුේගලයා ඉන්නටා.   යතපාලන ආණ්ඩුට තැටියට ශහය  ''අයතපත් 

ශෙයේ'' කියලා තහයි හහ හිතන්ශන්.  

කැලණිටැලි දුම්රිය හාර්ගය ටැඩි දියුම් කරන්න රුපියල් 

මිලියන 1, 00ේ පුබ ණුය ටසශර් අය ටැශේදී ශටන් වුණා. මක   

ඔබතුහා ෙන්නටා. හා ෙන්නා තැටියට ෙැනට මශකන් රුපියල් 

මිලියන සියයේ පහණයි ටැය කරලා තිසශබන්ශන්. කැලණිටැලි 

දුම්රිය හාර්ගය තෙන එක හුඟේ ශතොඳයි. රත්නපුර ෙේටා ම 

හාර්ගය  ශගන යනටා කියලා ශහටර අය ටැය ශයෝනනාශේත් 

තිසශබනටා. මක ඉතාහ ශතොඳ ටයාපෘතිසයේ. තැබැයි, ම හාර්ගශේ 

ටගුව ශගොංේ තිසශබනටා. ම ටගුව අඩු කරන්න  ඕනෑ. ටගුව අඩු 

කශළේ නැත්නම් ගරු ඇහතිසතුහනි, ම හාර්ගශේ speed  කරලා 

යන්න බැතැ. එශතහ වුශණොත්, දුම්රියට  කලින්  private buses  

යනටා. ම   නිසා හුඟේ අය private buses ටල යනටා. ම නිසා එහ 

හාර්ගශේ ටගුව අඩු කරන්න ශටනටා.  නමුත් මක ශල්සි ශෙයේ 

ශනොශටයි. ශහොකෙ, ම  පදිගචිකරුටන්ට සෑශතන ටන්දි මුෙලේ 

ශගටන්න  ශටන නිසා.  

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ම හාර්ගශේ අනටසර පදිගචිකරුටන් තයෙතස ්

පන්සියයේ ඉන්නටා. ෙැන් අපි ම පිළිබඳ විශ ේෂ survey එකේ කර 

ශගන යනටා. ම අයට ශගටල් තෙලා දීලා ඉටත් කරන්න  ඕනෑ. 

එශතහ ශනොකශළොත් double line එකේ ෙහන්න පුළුටන්කහේ 

නැතැ. ම සඳතා යම් කාලයේ ගත ටනටා. නමුත් අපි ම ටැං 

කටයුතු අපි ආරම්භ කරලා තිසශබනටා. 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුහා කියන එක තරි. හහ මක පිළිගන්නටා. ම අනටසර 

පදිගචිකරුටන් තයෙතස ් ගණනේ ඉන්නටා. ම අය  ඉටත් කරන 
එක ශල්සි නැතැ.  ඉටත් කශළොත් ම ඔේශකෝහ පාරට බහියි. ම 

නිසා මක ශල්සි නැතැ. ම ශගොල්ලන්ට පදිගචියට තැන් ශෙන්න 
ශටනටා. ම ගැනත් හහ ශම් අටසථ්ාශේදී හතේ කරනටා. 

Indian credit line එශකන් ලැබුම් රුපියල් මිලියන 

තාරසියයේ ඉතිසරි ශටලා තිසබුණා.  හා හිතන තැටියට ම රුපියල් 

මිලියන තාරසියය තටහත් තිසශබනටා. පුබ ණුය කාලශේ Indian 

credit line එශකන් railway engines ශගනැල්ලා, දුම්රිය හාර්ගත් 

ුබළු ශකොටසේ   තො ගත්තා. එයින් රුපියල් මිලියන තාරසියයේ 

ඉතිසරි ශටලා තිසශබනටා. ම මුෙල තටහ ප්රශයෝනනයට අරශගන 

නැතැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශම් අය ටැශේ තිසශබන අඩු 

පාඩුකම් කිේටා ටාශේහ, ශතොඳ ශයෝනනා ගැනත් අපි කියන්න 

එපායැ. දුම්රිය ගැන තිසශබන ශතොඳ කරුම් ටිකත් කියන්න ඕනෑ. 

එහිදී ශේයන්ශගොං සිට පානදුර ෙේටා විදුලි දුම්රියේ ෙැමීහට  ෙැන් 

feasibility study එකේ කර ශගන යනටා. මකට මුෙල් ADB 

යටශත්යි ලැශබන්ශන්. මක ඉතාහ ශතොඳ ශයෝනනාටේ. අශේ 

කාලශේත් ශම්   feasibility study  එක කළා. ම හාර්ගය පානදුර 

ෙේටා පහණේ ශගන යන්ශන් නැතිසට කළුතරටහ ශගශනන්න  

කියලා  ම කාලශේ හාත් ශයෝනනා කළා. ශම් ශතොඳ ශයෝනනාට 

ඔබතුහාශේ සැලකිල්ලට ගන්න  කියලා හහ ඉල්ලා සිටිනටා.  

Megapolis transport plan එක යටශත් LRT එක සත 

මකාබේධ ප්රටාතන හධයස්ථානය සම්බන්ධශයන්අධයයනයේ කර 

ශගන යනටා. ශම් කාර්යශේදී CGR එක සත ලගගහත් තවුල් 

කරගන්න කියලා හහ විශ ේෂශයන්හ ගරු ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනටා. 

ම ටාශේහ ශපොල්ගතශටල සිට කුරුණෑගල ෙේටා ේවිත්ට 

හාර්ගයේ ඉදි කිරීහ අතයට යයි. මුෙල් රුපියල් මිලියන 1000ේ 

ශටන් කර ගැනීහ  ගැනත් හහ සන්ශතෝෂ ශටනටා. ශහොකෙ, 

ශපොල්ගතශටල සිට කුරුණෑගල ෙේටා දුම්රිය හාර්ගය අතයාට ය 

දුම්රිය හාර්ගයේ.  KV හාර්ගය  ගැන හා තමුන්නාන්ශසේ ට කිේටා. 

හා ම ගැන කථා  කරන්න යන්ශන් නැතැ.  

ලගගහ ගැන කථා කරනවිට  හා  ඔබතුහාට විශ ේෂශයන් 

ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. ශහොකෙ ඔබතුහා EPF, ETF  ශගේටා ශන්. ම 

කාලශේ ශගටන්නට තිසබුණා, රුපියල් මිලියන  120ේ. මක 

සම්පූර්ණශයන්හ ශගටා තිසශබනටා. ම ගැන හශේ ස්තුතිසය හා ශම් 

අටස්ථාශේදී ඔබතුහාට පිරිනහනටා. හාත් ශපොඩ්ංේ ම කාලශේ 

මකට ොයකත්ටය දුන්නා. මකත් ශම් අටස්ථාශේදී  හා හතේ 

කරන්නට ඕනෑ. ශසේටක අර්ථ සාධක අරමුෙලට  ශ්රී ලගකහය විසින් 

ශගවිය යුතු සමුච්චිත හිඟ ොයක මුෙල් ශගවීහ සම්බන්ධට  

201,.10.28 ටන දින හා කැබිනට් පත්රිකාටේ ඉදිරිපත් කළා.  

තමුන්නාන්ශසේලාත් ෙන්නටා ඇතිස, ලගගහය ඉංම් අර ශගන 

තිසබුණා, ශටන ශටන ටයාපෘතිසටලට. ශකොතලාටල  රානය ආරේෂක 

වි ට් විෙයාල ශිේෂණ ශරෝතල සඳතා ලබා ගත් ශ්රී ලගගහශේ   

ශේරතැර ඉංහ  අේකර ,7ේ. රුපියල් මිලියන   07,ේ ටටිනටා.  

සාහානයශයන්  ම ගණනට තේශසේරු කර  බලා තිසශබනටා.  නා 

ඇල, හතරගහ,  තලාතුඔය ටාශේ හුඟේ තැන්ටලින් ගත්   ලගගහය 

සතු ඉංම් තිසශබනටා.  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

එකහ ඉංහේටත් ලගගහයට අයිතිස මටා ශනොශටයි. ශහොකෙ 
මටා ශේ අයිතිසය ලගගහයට පටරා තිසබුශණ් නැතැ. ටර්තහාන 
නනාධිපතිසතුහාට හහ කියලා,  ශම් ළඟදී තහයි  ම ටික ලගගහයට 

පටරාගත්ශත්.  ම ප්ර න්ය තිසබුණා.  

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

හා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්රිකාශේ  අශේේිකත මුෙල රුපියල්  
මිලියන  789යි. ශම් රුපියල් මිලියන  789  ලබා ශෙන්නය කියා  
කැබිනට් පත්රිකාටේ ඉදිරිපත් කර  තිසබුණා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  හන්ත්රීතුහාට තට විනාඩි   තුනක කාලයේ තිසශබනටා.  

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුහා ම ගැන ටිකේ ශසොයා බලන්නය කියලා  හහ 

සිටිනටා. ම ටාශේහ තට ශපොඩි ප්ර න්යේ ගැන කියන්න 

තිසශබනටා. තමුන්නාන්ශසේත් ශම් ගැන  ෙන්නටා.  අපි ශ්රී ලගගහය 

භාර ගන්නා අටස්ථාශේ දී ආයතනශේ  රථ ඇණිශේ බස්රථ 
,000යි අඩු ශටලා තිස බුශණ්. එහ බස්රථ  ෙටල් 12 ටනවිට  repairs 

ටලට ඇතුළට  එනටා. ආොයහ තිසබුශණ් මිලියන තතළිතත්, 
මිලියන පණතත් අතර ප්රහාණයේ. එහ නිසා අපි තීරණය කළා,   

බස්රථ 2200ේ ශගවීශම් පෙනහ හත මිල දී ගන්න.  එහ නිසා  
රුපියල් මිලියන ,  සිට 70 ෙේටා එහ  ආොයම්  මුෙල ටැඩි  

කරගන්න  පුළුටන්කහ  ලැබුණා. 

හා ගරු ඇහතිසතුහාට  හතේ කරන්නට කැහතිසයි,  ඔබතුහා 
විපේෂ නායකටරයා ට ශයන් සිටි කාලශේ සභාට ආහන්්ණය 

කරමින් ඔබතුහා කිේටා,  ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය තුළ  ශ්රී 
ලගකා නිෙතස් පාේිකකයින්  ඉලේක කර ගනිමින් ශේ පාලන 

පළිගැනීම් සිදු කරන  බට. හා ෙන්නා තරමින්  ඔබතුහා එශතහ 
ප්රකා යේ කළා.  නමුත් අෙ ටනතුරුත් ශම් අගතිසයට පත් වූ 

ශසේටකයන්ට සාධාරණයේ ඉටු කරන්න එේසත් නාතිසක 

පාේිකකයන්ශගන්  ඇහතිසතුහාට  තටහත් ඉං ලැබිලා නැතැ.  

ඔබතුහා ළඟ සිටියත් හා  එය කියන්නට ඕනෑ. තටහ ම 

කටයුත්ත  සිදු ශටලා නැතැ.  ම ටාශේහ ශ්රී ලගගහය ප්රතිසටයුතගත 
කළ යුතු බටත්, සියලු තනතුරු   සම්මුඛ් පරීේෂණ පැටැත්වීශහන් 

පුබට  ලබා දිය යුතු බටත් ආණ්ඩුට ප්රකා  කර තිසශබනටා. එශසේ 

වුටත් හහියගගනය සත හතරගහ ඩිශපෝටලට ඩිශපෝ 
කළහනාකරුටන් පත් කිරිහට ඉල්ලුම් පත් කැඳවී ශහන් පුබට,  

හහියගගන  ඩිශපෝශේ ඩිශපෝ කළහනාකරු ට ශයන්  ලියනශේ 
හතත්හයා පත්වුණා.  හහ හිතන විධියට අශේ ඇහතිසතුහාත් ශතොඳට 

ෙන්නටා,  ලියනශේ හතත්හයාට.  හතරගහ  ඩිශපෝටට පත් වුම්  
අයටත්, ලියනශේ හතත්හයාටත් අෙ ශටනතුරු එහි ටැං භාර 

ගන්න ඉංදීලා නැතැ. ශම් ශහොශතොත ටන තුරුහ ම අයට ටැං භාර 

ගන්න ඉං දීලා නැතැ. ශහොකෙ ම කට්ටිය ශ්රී ලගකා නිෙතස ්
පේෂයට පේෂ අය නිසා. ශම් ගැන විශ ේෂශයන් සලකා බලන්නය 

කියා හා ගරු ඇහතිසතුහාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා.  ඔබතුහා ශලොකු 
ප්ර න්ටලට  හැදිශටලා  සිටින බට  හා ෙන්නටා.  ඔබතුහා ටැඩිකල් 

යන්න ඉස්ශසල්ලා ශම් පැත්තට එයි කියා හා  ප්රාර්ථනා කරනටා.  

ගුණ ෙන්ත්රීවරනයෂණ 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔබතුහා එන්න.  

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

නැතැ. හහ එන්ශන් නැතැ. හා තහයි පළමුශටන්හ 

නනාධිපතිසතුහාට කිේශේ,  හහ ශ්රී ලගකා නිෙතස්  පේෂය සත 
එේසත් නාතිසක පේෂයත් එේක තවුල් ආණ්ඩුටකට එන්ශන් නැතැ 
කියලා.   අශේ ඇහතිසතුහාශගන් අතන්න. 

ම ප්රතිසපත්තිසශේ හහ අෙත් ඉන්නටා. තැබැයි, ම ශටු ශටන් හහ 

අෙ දුේ විඳිනටා. ශහොකෙ, ශටඩි ටදින්ශන් නැතිස කාර් ශතොයාශගන 
හශේ ටත්ත පරීේෂා කරන්න ආටා ශන්. ම කියපු කථාට නිසා 
ශටඩි ටදින්ශන් නැතිස කාර් ශතොයාශගන ශපොීමසිශයන් ,0ේ විතර 

හශේ ටත්තට ආටා. ඇවිල්ලා මූළු ටත්තහ පීරුටා. ම, හහ එක 
ප්රතිසපත්තිසයක ඉන්න නිසයි. හහ ම කාරණය ගැනත් ශම් 
අටස්ථාශේ දී තමුන්නාන්ශසේට ප්රකා  කරනටා. ශම් කාරණය 

ශහතැනට අොළ නැතිස වුණත් විශ ේෂශයන් හහ ශම් ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. ෙැන් ත්රී වීලර් ගැන කථා කරනටා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කාලය අටසානයි, ගරු හන්ත්රීතුහා. ශකටිශයන් කථා කර 

අටසන් කරන්න. 

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
විනාඩියේ හට ලබා ශෙන්න. ත්රී වීලර් එකකට රුපියල් 

 0,000ේ ටැඩිශයන් බදු ගතලා තිසශබනටා. ත්රී වීලර් එකක මිල 

ෙැන් රුපියල්  0,000කින් ටැඩියි. Finance facility ගන්න ණුයාහ 
සියයට 70 සිට සියයට 2  ෙේටා අඩු කරලා තිසශබනටා. ශම්ටා 
ශපොඩි මිනිතාශේ ටාතන ශන්. යතුරු පැදියට රුපියල් 00,000ේ 

ටැඩි කරලා තිසශබනටා.  ශම් ශෙශකන්හ  වි ාල සගඛ්යාටේ - ලේෂ 
පතේ පහණ - අවුරුේෙකට ලියාපදිගචි ටනටා.  ඩීශහෝ බට්ටා 
ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ශටොන් ශෙකකට ටංා අඩු ට්රේ රථටලට 

රුපියල් ලේෂයක අටහ බේෙේ නියහ කිරීහ කිසිශසේත් ඇෙහිය 
ශනොතැකියි. උොතරණයේ ට ශයන් රුපියල් ලේෂ 9ට අශළවි 
වුම් ඩීශහෝ බට්ටා ටැනි ටාතනයේ බදු ටැඩි වීහත් සහඟ රුපියල් 
ලේෂ 1,ේ ෙේටා ටැඩිශටලා තිසශබනටා. ශම් ඩීශහෝ බට්ටා 

එළටන්ශන් ඔබතුහා සත හහෙ? නැතැ. අහිගසක, දුේපත් මිනිස්ුබ 
තහයි ඩීශහෝ බට්ටා එළටන්ශන්.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහා, කාලය අටසානයි. ඔබතුහා කාලය ටැඩිපුර 

අරශගන තිසශබනටා. 

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශම්ටා ටැරැදි ්රියාටන්. ශහොකෙ, ශම්ටා ශපොඩි මිනිතාශේ 

ටාතන. ශලොකු මිනිුබන්ශේ ටාතන ශනොශටයි. ශලොකු මිනිුබන්ශේ 
ටාතනටල මිල අඩු කරලා තිසශබනටා. Rolls-Royce එකේ ඕනෑ 
නම්  ෙැන් ශගශනන්න පුළුටන්. Rolls-Royce එකේ,   Mercedes-
Benz ඕනෑ එකේ ශගශනන්න පුළුටන්. 
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ගුණ අනශ්ෝෂණ අනේසිසහ ෙහතා ිප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන් 
නසේවා නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க - சபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் சசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 
ඔබතුහාටත් ශගශනන්න පුළුටන් ශන්. 

 
ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
හට ශගශනන්න පුළුටන්. හහ ම ටාශේ පවුලක ඉපදිච්ච 

ශකශනේ. මක මුළු ලගකාටහ ෙන්නටා. ම නිසා තහයි 
තමුන්නාන්ශසේලා හශේ ටත්ත පරීේෂා කරන්න එේශේ. ම ගැන 

ශනොශටයි හහ කියන්ශන්. ශම් කටයුත්ත ඉතාහ අසාධාරණයි ශන්. 
දුේපත් මිනිතා ශටු ශටන් ශන් අපි ඔේශකොහ කථා කරන්ශන්. 
අශ ෝේ අශේසිගත නිශයෝනය ඇහතිසතුහනි, තමුන්නාන්ශසේ කථා 
කරන්ශන්ත් දුේපත් මිනිතා ශටු ශටන් ශන්.  ෙැන් කෑ ගතනටා,  ත්රී 

වීලර් එශකන් ශම් ූෂෂණ සිදු ශටනටා ටැඩියි කියලා. ත්රී වීලර් 
එශකන් විතරෙ ශම් ූෂෂණ සිදු ශටන්ශන්? නැතැ ශන්. ශම් රශට් 
ූෂෂණ සිදු ශටන්ශන් ත්රී වීලර් එශකන් විතරෙ? ෙැන් කිේටා, ත්රී වීලර් 

එශකන් හත් පැන් ශබෝතලය ගන්න යනටාය කියලා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහා, ඔබතුහා විනාඩි ශෙකේ ටැඩිපුර අරශගන 

තිසශබනටා. 

 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගණිකාටන් ශතොයන්න යනටා, කුඩු ශගශනන්න ශම් ත්රී වීලර් 

එශකන්  යනටාය කියලා කිේටා. ශම්ටා මීට ඉස්ශස ල්ලා සිදු වුශණ් 
නැේෙ? [බාධා කිරීහේ] තමුන්නාන්ශසේ ඕටා කියන්න එපා. 

ශහොකෙ, තමුන්නාන්ශසේත් නැට්ටට ගතන මිනිශතේ. ම නිසා 
ශබොරු කියන්න එපා. [බාධා කිරීහේ] තමුන්නාන්ශසේ ශතොඳට 
ගතන මිනිශතේ. ශම්ටා  ගතන මිනිස්ුබ  ඔේශකොහ අෙ හත් පැන් 

ශබෝතලය ගැන කථා කරනටා. හට නම් ශබොරුටට කථා කරන්න 
ඕනෑ නැතැ. හහ නම් කාලේ ගතලා නිො ගන්ශන්. ම නිසා හට ම 
ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නැතැ. නමුත් ඔය ටාශේ ශබොරු කතන්ෙර 

කියන්න එපා.  

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ෙැන් අටසන් කරන්න, ගරු හන්ත්රීතුහා. 

 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශම් අය ටැශයන් ගතලා තිසශබන්ශන් ශපොඩි මිනිතාට. ශපොඩි 

මිනිතාට බදු ගතන එක නටත්ටන්න. ශහොකෙ, ශලොකු මිනිුබන්ට 
ශහටර අය ටැශයන් සතන දීලා තිසශබනටා. [බාධා කිරීහේ] 
තමුන්නාන්ශසේ අරේකු ශබොන්ශන් නැතැ ශන්. තමුන්නාන්ශසේ 

විසක්ි ශබොන්ශන්. නමුත් ශපොඩි මිනිතා ශබොන්ශන් අරේකු. ඌට 
කාලේ ගතන්න - [බාධා කිරීහේ]  ත්රී වීලර් එශකන් විතරේ 
ශනොශටයි, ූෂෂණ සිදු ශටන්ශන්. ත්රී වීලර් එශකු ත් යම්කිසි ශෙයේ  

සිදු ශටනටා ඇතිස. හහ නැතැ කියලා කියන්ශන් නැතැ.  [බාධා 
කිරීහේ]  ශම්ශගොල්ලන්ශේ පැටිකිරිය ගැනයි ශතොයන්න ඕනෑ, 
අසරණයන් ගැන ශනොශටයි.  

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහා, කාලය අටසානයි.  ෙැන් ඔබතුහාශේ කථාට 

අටසන් කරන්න.  

 

ගුණ කුොර නවේගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 හශේ කථාට අටසන් කරනටා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

හන්ත්රීතුමියනි.  ශබොශතොහ සත්ුතිසයි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි, ගරු හන්ත්රීතුහා.  

 
මීළඟට ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහා. 
 

[අ.භා. 2.,,] 
 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා ිප්රවාහන  හා සිවිේ 
ගුවන් නසේවා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - சபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவகள் அகமச்சர்) 

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

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ දින විශ ේෂශයන්හ 

හාශේ අහාතයාග ය පිළිබඳට ශකශරන ශම් විටාෙශේදී කරුම් 
ඉදිරිපත් කළ සියලුහ හන්ත්රීතුහන්ලාට, ඇහතිසතුහන්ලාට ශම් 
අටස්ථාශේ දී  හශේ සත්ුතිසය  ප්රකා  කරනටා. ගරු කුහාර 

ශටල්ගහ හන්ත්රීතුහා ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය ගැන කියලා 
කථාට අටසන් කළ නිසා හහ එතැනින් පටන් ගැනීහ ශතොඳයි 
කියලා හිතනටා.  

හා ශහහ ඇහතිස ධූරය භාරගත් දිනශේ සිට ශම් ෙේටා කිසිදු 

හිඟවීහකින් ශතොරට ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ  අර්ථ 
සාධක අරමුෙල් ශගටලා තිසශබනටා  ETF ශගටලා තිසශබනටා. 
එශසේහ රුපියල් බිලියන 11ේ පහණ තිසබුම් හිඟ මුෙල රුපියල් 

බිලියන 7.2ේ ෙේටා අඩු කරලා වි ාල මුෙල් ප්රහාණයේ 
අර්ථසාධක ට ශයන් ශගටලා තිසශබනටා.  එශසේ කටයුතු කිරීහට 
තැකිවීහ සම්බන්ධශයන් හා ඉතාහ සන්ශතෝෂ ටනටා. 

විශ ේෂශයන්හ පාරිශතෝිකක දීහනා පිළිබඳට නඩු  1,800 ගණනේ 
තිසබුණා. ම සියලුහ පාරිශතෝිකක මුෙල් ශගටලා ශසේටකයන්ට සතන 
සලසා දීලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ අහතර ශකොටස් සම්බන්ධශයන්  

තිසබුම් හිඟ මුෙල් වි ාල ප්රහාණයේ ශගටලා තිසශබනටා. අහතර 
බස් රථ 270ේ repair කරලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ, ticket 
machines  තිසබුශණ් නැතැ. ශම් නිසා හුඟාේ අයථා ශේටල් සිදු 

වුණා. ශම් ටනශකොට  ticket machines 3800ේ අරශගන 
තිසශබනටා   තටත්  ,00ේ ගන්න බලාශපොශරොත්තු ශටනටා.    

නනටාරි හාසය ටනශකොට තැහ බස ් රථයකටහ ticket 
machine එකේ තිසශබන තත්ත්ටයකට ශගන මහට අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. ම ටාශේහ, සියලු ආොයම් 
පරිගණකගත කිරීහ සඳතා පරිගණක යන්් 100ේ ෙැනට මිල  
ශගන දී තිසශබනටා. ශපර ශගවුම් පත්  කාඩ් පතේ සෑදීහ සඳතා 

අට ය කටයුතු කරශගන යනටා. GPS තාේෂණය හඟින් බස ්
නියාහනය කිරීහට අපි ෙැන් කටයුතු කරශගන යනටා. මුෙල් 
අහාතයතුහා ඉතාහ මි්ශීීම ශලස හා ශටත කුංා බස් රථ 2 0ේ 

ගන්නත්, ශලොකු බස් රථ 1000ේ ගැනීහටත් අට ය මුෙල් සපයා 
ශෙන බටට ශපොශරොන්දු ශටලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ ඉටත් කළ 

1635 1636 



පාර්ලිශම්න්තුට 

බස් රථ  00ේ සඳතා නට එන්ජින් කට්ටල  00ේ ඉන්දියාු  ණය 
සතන පෙනහ හත ලබා ගැනීහට කටයුතු සම්පාෙනය කර 
තිසශබනටා.  

ලගකාගහනා ගහන හණ්ංලශේ තිසබුම් ප්ර න්යේ තහයි, සෑහ 
රනයේහ  අට ය ශසේටක සගඛ්යාට  පිළිබඳට තැකීහේ නැතිසට බඳටා 
ගැනීම් සිදු කිරීහ.  ම නිසා එය වි ාල  ප්ර න්යේ ශටලා තිසශබනටා. 

අනාගතශේදී එටැනි තත්ත්ටයේ ඇතිස ශනොවීහ සඳතා  ෙැනටහත් 
අපි අොළ අග  සහඟ සාකච්ඡා කර බඳටා ගැනීශම් පටිපාටිය සකස ්
කර අටසානයි. ඉදිරිශේදී බඳටා ගැනීශම් පටිපාටිය, උසස් කිරීශම් 

පටිපාටිය නීතයු කූල ශලස නිසි ආකාරශයන් කරලා  අනාගතශේ 
නිසි පරිදි  එහි පරිපාලනය ශගන යාහට පුළුටන් ටන ආකාරශේ  
ටාතාටරණයේ අපි සකස් කරනටා. ෙැන් එක  ලගගහ  බස ්

රථයකට ශසේටකයින් , ශෙශනේ, 7 ශෙශනේ පහණ ඉන්නටා. එය  
කිසිශසේත් ෙරා ගන්නට පුළුටන්කහේ නැතැ. ම නිසා හහ රවි 
කරුණානායක මුෙල් ඇහතිසතුහාටත්, අගහැතිසතුහාටත්, 
නනාධිපතිසතුහාටත් සත්ුතිසටන්ත ශටනටා, සශ්ේච්ඡා විශ්රාහ ක්රහය 

පණ ගැන්වීහ සඳතා එතුහන්ලා බිලියන පතක පහණේ මුෙලේ 
දුන්ු  එක ගැන. ම අු ට ශසේටකයින් 0900ක පහණ ප්රහාණයකට 
වි ාල ටන්දි මුෙලේ අරශගන ඔවුන්ශේ කැහැත්ශතන්  විශ්රාහ 

යාහට ඉං දීලා තිසශබනටා.  

ශේ පාලන පළිගැනීම්  ගැන කිේටා. ශේ පාලන පළිගැනීම් 
පිළිබඳට රනය හඟින් පත් කළ කමිටුශේ ටාර්තාට ෙැන්  සකස ්

ශටලා අටසානයි.  දුම්රිය ටාර්තාට ෙැනටහත් කැබිනට් හණ්ංලයට 
ඉදිරිපත් කර තිසශබනටා. ලගගහ  ටාර්තාට  ලබන හාසය ඇතුළතදී 
ඉදිරිපත් කරනටා. එතැන ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශේ 

පළිගැනීම්ටලට ලේ වුම් අයත්, එේසත් නාතිසක පේෂශේ  
පළිගැනීම්ටලට ලේ වුම් අයත් ට ශයන් සෑහ පේෂයකහ අයට 
ඉතාහ සට්ාධීන  සලසන රානය  නිලධාරින් විසින් පරීේෂණ කරලා   

නිර්ශේ  ඉදිරිපත් කර තිසශබනටා. ඉදිරි කාලශේදී හහ මටා 
්රියාත්හක කිරීහට බලාශපොශරොත්තු ටන බට  ප්රකා  කරන්න 
කැහැතිසයි.  

ලගකා දුම්රිය ශසේටාශේ හානට සම්පත්  පිළිබඳට තිසබුම් අඩු 

පාඩුකම් නැතිස කරලා තිසශබනටා. අට ය ප්රහාණයට දුම්රිය  
රියැදුරන් සිටිශේ නැතැ. හහ ආටායින් පුබට රියැදුරන් 12  
ශෙශනේ බඳටා ගත්තා. දුම්රිය සථ්ානාධිපතිසටරුන් 200ේ බඳටා 

ගත්තා. ගාඩ්ටරුන් 200ේ බඳටා ගත්තා. ශම්ටා සියල්ලහ තරග 
විභාගටලින්, ඉතාහ  පාරෙෘ යභාටයකින් යුතුටයි  සිදු කශළේ. ම 
ටාශේහ ටෘත්තීය  සමිතිස  අතර   ප්ර න් රාශියේ තිසබුණා. ශෙන්න 

පුළුටන් උසසව්ීම් සියල්ල ලබා දුන්නා. ශේ පාලන පළිගැනීම් 
කමිටුශේ ටැං කටයුතු අටසන් කළා. දුම්රිය හඟින් භාණ්ං 
ප්රටාතනය ටංාත් පුළුල් කරමින්, ත්රිකුණාහලශේ සිට පුත්තලහ 

ෙේටා  ගල් අඟුරු ප්රටාතනය ආරම්භ කරලා වි ාල ආොයහේ ලබා 
ශගන පරිසර සගරේෂණයකුත් ඇතිස කළා.  

 අශේ  හිටපු අහාතය  කුහාර ශටල්ගහ  හැතිසතුහා කිේටා ටාශේ,  
ශකොළඹ සත  තොසන්න කලාපය තුළ දුම්රිය  ශසේටාට ටැඩිදියුම් 

කිරීශම්  කයතා අධයයනය කිරීහට ආසියාු  සගටර්ධන බැගකුට 
සහඟ ටැං කටයුතු කරශගන යනටා. ම ටාශේහ, electrification 
පිළිබඳට ටැං කටයුතු කර ශගන යනටා. කැලණිටැලි  දුම්රිය 

හාර්ගය පුනරුත්ථාපන කටයුතු ෙැනටහත්  පටන් ශගන තිසශබනටා, 
stations තතරක. සිල්පර ශකොටන්  20000ේ පහණ ෙැනටහත් මිල 
දී ශගන තිසශබනටා. තට හාසයකින් විතර  ම සිල්පර ශකොටන් 

ලගකාටට  ළඟා වීහට නියමිතයි. එතශකොට අපට ඔය  කළුතර  
ේවිත්ට හාර්ගශේත්ත්, අනිකුත්  දුම්රිය  හාර්ගටලත් අඩුපාඩුකම් 
සපුරා ලන්නට  පුළුටන්  ශටනටා.   

ඊළඟට, ශබල්ජියම් ණය ක්රහය යටශත් අපට ලැබුම් ම 

පාලම්ටලින් ෙැනට පාලම් ගණනාටේ සවි කරලා තිසශබනටා. ඉතිසරි 
පාලම් ඉතා ඉේහනින්හ අපි සවි කර ශගන යනටා. ''ඇයි අපි 
චීනයට යන්ශන්? ඇයි අපි ශම් ඉන්දියාටට යන්ශන්?'' කියා ුබනිල් 
තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා ඇහුටා. අපට ඕනෑ තරම් සල්ලි 

තිසශබනටා නම් චීනයට යන්න ඕනැත් නැතැ  ඉන්දියාටට යන්න 
ඕනැත් නැතැ. අපට සල්ලි නැතිස නිසා තහයි චීනශයන්, 
ඉන්දියාශටන් ණය අරශගන ශම් ටැං කටයුතු කරන්ශන්. එශතහ 

නම් එතුහාට ශම්ක අරශගන  කරන්නය කියන්න ඕනෑ.  
චීනශයන්, ඉන්දියාශටන් පිටරටටලින් සල්ලි ගන්ශන් නැතිසට 
ශකොයි රශටන් අරශගනෙ ශම්ටා තෙන්ශන්?  උතුරු හාර්ගය අපි 

තැදුටා.  

ඉන්දියාු  ණය සතනොයක ක්රහය යටශත් බලශේග කට්ටල 
,ේ, දුම්රිය එන්ජින් 10ේ, උංරට දුම්රිය හාර්ගය සඳතා එන්ජින් 

12ේ තා හැදිරි, හඟී හැදිරි 1,0ේ, ශතල් ටැගකි 00ේ,  container 
flat wagons 20ේ තා ආරේෂක දුම්රිය තරස් හාර්ග පේධතිස මිල දී 
ගැනීහට අපි ෙැන් කටයුතු කර ශගන යනටා. හාතර - ශබලිඅත්ත 
දුම්රිය හාර්ගශේ කටයුතු ගැනත් කිේටා. එය පුබ ණුය අශේ රනය 

හඟින් ආරම්භ කරන ලෙ ටයාපෘතිසයේ.  

එහි යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිසබුණත් එය ලබන ටර්ෂශේ හැෙ 
ටන විට අටසන් කිරීහට කටයුතු කරනටා. ෙැන් ශහහිදී කිේටා 

signal lights සවි කර නැතැයි කියලා. මටා දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශටන් කරන්න පුළුටන් කිේටා. දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ඉගජිශන්රු හිඟයේ තිසශබනටා  තාේෂණ 

නිලධාරින්ශේ හිඟයේ තිසශබනටා. ෙැන් තිසශබන පඩි නඩිටලට 
තාේෂණ නිලධාරින් රානය ශසේටයට එන්ශන් නැතැ  
ඉගජිශන්රුටරු එන්ශන් නැතැ. ම නිසා අපි ම ටැං පිටතිසන් කර ගත 

යුතුට තිසශබනටා.  ශම් ටාශේ ප්රාශයෝණුක ශේටල් ගැන කල්පනා 
කරන්ශන් නැතිසට කථා කළාට ටැංේ නැතැ. අපි ශකොශතොහ තරි 
හාතර - ශබලිඅත්ත දුම්රිය හාර්ගශේ ම ශකොටශසේ ටැං අටසන්  

කරලා, එහ දුම්රිය හාර්ගය කතරගහ ෙේටා ශගන යාහට තහයි 
කල්පනා කරන්ශන්. ම ටාශේහ කුරුණෑගල - තබරණ දුම්රිය 
හාර්ගයත් අපි  ලබන ටර්ෂශේදී පටන් ගැනීහට කටයුතු කර ශගන 
යනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, සහතර තැන්ටලින් අය විය 
යුතු  මුෙල් අය කර ශගන නැතැයි කිේටා. මක ටැරදියි. අය විය යුතු 
මුෙල් අය කර ශගන තිසශබනටා. නමුත් යම් ආකාරශේ  disputes 

තිසශබන මටා  අපි ශේරුම් අධිකරණටලට - arbitrationsටලට - 
ශයොමු කර තිසශබනටා.  

ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුට පිළිබඳට කථා 

කරනටා නම්, ෙ ක ගණනාටේ තිසසශ්සේ ලේෂ ,0කට අධික 
ලිපිශගොු  ක්රහටත්ට අුබරා තැබීහ සඳතා ශහෝටර් රථ ප්රටාතන 
ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශගොංනැඟිල්ලේ තිසබුශණ් නැතැ. ෙැන් අපි ම 

ශගොංනැඟිල්ල තෙලා ඉටරයි. ෙැන් තිසශබන්ශන් රාේක ගතලා මටා 
තැන්පත් කරන්නයි. ම සඳතා අට ය කටයුතු කර තිසශබනටා. 
ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සිදු ටන අක්රමිකතාටන් 
ටැළැේවීහ සඳතාත්, නනතාටට ටංාත් සමීප ශසේටාටේ ලබා දීහ 

සෙතාත් e-Motoring  ටයාපෘතිසය ්රියාත්හක කරනටා. ම පිළිබඳට 
Technical Evaluation Committee එශේ ටැං කටයුතු 
අටසානයි. ෙැන් ම පිළිබඳට අෙතස ්ප්රකා  කිරීහට - expression of 

interest සඳතා - අටස්ථාට දීලා ෙැනට ශයෝනනා තයේ ඇවිල්ලා 
තිසශබනටා. අපි ඉතා ඉේහනින් මක evaluate කරලා ම ටයාපෘතිසය 
්රියාත්හක කරනටා.  

ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුට පිළිබඳට ''ශකෝේ'' 
එශකන් ශපන්ටා දුන්නා, දීර්ා කාලයේ තිසසශ්සේ ශහහ 
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ශෙපාර්තශම්න්තුශේ රැඳී සිටිමින් ස්ථාන හාරු ශනොබලා සිටින නිසා 

ූෂෂණ ටගචා ටැඩියි කියලා. ම නිසා හහ තීරණයේ අර ශගන කියලා 
තිසශබනටා, අවුරුදු පතකට ටැඩි කාලයේ ශහහ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 
සිටින අය ශෙපාර්තශම්න්තුශටන් පිටතට, එශතහ නැත්නම් ඈත 
ප්රශේ ටලට හාරු කරලා යටලා, ඈත ප්රශේ ටල ශසේටය කරන අය 

ශහතාට ශගන්ටන්න කියලා. ම ටාශේහ ශකළින්හ ශහහ 
ශෙපාර්තශම්න්තුටට බඳටා ගත් අය 000ේ පහණ ඉන්නටා. ම අය 
රානය ශසේටයට අු යුේත කිරීහ සඳතා අට ය කැබිනට් අටසරය 

ඉල්ලා තිසශබනටා. එතශකොට අපට ශම් ප්ර ්නය යම්තාේ දුරකට 
විසඳා ගන්න පුළුටන් ශටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, නාතිසක ප්රටාතන වටෙය 

ආයතනශේ  online ශසේටාට ආරම්භ කර තිසශබනටා. ම ආයතනය 
සඳතා අලුතිසන් ඉං කංම් ලබා දීලා අලුතිසන් ශගොංනැඟිලි සෑදීශම්  
ටැං කටයුතු අපි කර ශගන යනටා. ම ටාශේහ ලේදිට ඉගජිශන්රු 

ආයතනය පාඩු ලැබූ ආයතනයේ. ෙැන් එය ලාභ ලබනටා. ෙැන් 
එහ ආයතනය බස් ශබොඩි සැකීමශහන් ඔේබට යමින් දුම්රිය හාර්ග 
නංත්තුටට අට ය ශහටලම් කට්ටල් ඉතා අඩු මුෙලකට 
නිෂප්ාෙනය කර දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට ලබා දීහට කටයුතු කර 

තිසශබනටා. හාර්ග ආරේෂාට පිළිබඳ නාතිසක සභාට ශලෝක ශසෞඛ්ය 
සගවිධානය තා එේට හාර්ග අනතුරු අටහ කිරීහ සඳතා නට 
නිර්හාණාත්හක ටැං පිළිශටළටල් රාශියේ ්රියාත්හක කර 

තිසශබනටා.  

නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාට  පිළිබඳට යම් යම් 
විශේචන ඇතිස වුණා. නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාට විසින් 

route permits ලබා දීහ පිළිබඳට විශ ේෂශයන්හ කියන්න ඕනෑ. 
ශම් පිළිබඳට ඉතා පැතැදිලි නියාහනයේ නාතිසක ගහනාගහන 
ශකොමිෂන් සභා පනශත් තිසශබනටා. ම පනත අු ට තහයි අපි 

ශටන්ංර් කරලා ශෙන්ශන්. මකට විරුේධටත් ෙැනට නඩු තතරේ 
උසාවිශේ තිසශබනටා. ම නිසා  ශකොයි විධියට ෙ route permits 
ශෙන්න ඕනෑ කියලා ශශ්රේෂඨ්ාධිකරණය තීරණය කරයි. 

ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණය කියන විධියට මටා ලබා ශෙනටා මිසේ එයින් 
පරිබාහිරට ලබා දීහට පුළුටන්කහේ නැතැ. අපි ටේනියාට නගරශේ 
නවීන පතුබකම් සහිතට බස් නැටතුම්ශපොළ තෙලා ශෙටැනි 
අදියශර්ත් ටැං නිහ කර තිසශබනටා. ඉතා ඉේහනින් එය නනතා 

අයිතිසයට පටරා ශෙනටා. යාපනය බස් නැටතුම්ශපොළ සෑදීහ 
සඳතාත් අට ය ටැං කටයුතු කර ශගන යනටා.  

විශ ේෂශයන්හ කටුනායක සත රත්හලාන ුවටන් 

ශතොටුශපොළටල් පරිපාලනය  කරන්ශන් ුවටන් ශතොටුශපොළ තා 
ුවටන් ශසේටා සහාගශහු යි. ඔබතුහන්ලා ෙන්නටා, කටුනායක 
ුවටන් ශතොටුශපොශළේ අවුරුදු 28ේ පැරණි ධාටන පථය නවීකරණය 

කර තිසබුශණ් නැතිස බට. ශම් ධාටන පථයට තට අවුරුේෙකට ටැඩි 
කාලයේ අතස් යා්ා බස්සන්න බැතැ. අන්තර් නාතිසක නීතිස රීතිස 
අු ට එශතහ බසස්න්න අටසර ශෙන්ශන් නැතැ.  තට අවුරුේෙේ 

ඇතුළත ශම් ුවටන් පථය repair  කශළේ නැත්නම් කිසිහ ුවටන් 
යානයේ ශගොං බස්සන්න බැතැ. Insurance එකේ ශෙන්ශන් 
නැතැ. ම බරත් අපටයි කරගතන්න සිදු වුශණ්.  

ම සඳතා අපි රුපියල් මිලියන 7, 00ේ ශටන් කරලා ම  

ඉදිකිරීශම් ශකොන්්ාත්තුට ෙැනටහ ප්රොනය කරලා තිසශබනටා. 
ෙටසකට පැය 8ේ ශහහ ධාටන පථය ටසා තිසයලා ම තුළදී ශම් ටැං 
කටයුතු කරලා හාස තුනකින් ශහය නිහ කිරීහට බලාශපොශරොත්තු 

ටනටා. කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ තෙලා තිසශබන්ශන්, ුවටන් 
හගීන් මිලියන ,කට පහණ ශසේටය සැපයීහ සඳතායි. නමුත්, ෙැනට 
ුවටන් හගීන් මිලියන  9කට, මිලියන 10කට ශසේටය සපයනටා. 

ඉදිරිශේදී, කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළට පැමිශණන ුවටන් 
හගීන් මිලියන 20 ෙේටා ටැඩි ශේවි. ශහහ අටස්ථාටට මුහුණ දීහ 
සඳතා ශහහ ුවටන් ශතොටුශපොශළේ ශෙටැනි පර්යන්ත ශගොංනැඟිල්ල 

නපානශේ නයිකා ආයතනශයන් රුපියල් බිලියන ,8ක සතන 

ණයේ ලබා ගැනීශහන් ඉදි කිරීහට අට ය කටයුතු ෙැනට කරමින් 
පටතිසනටා. ෙැනට පළමුටන apron එශේ ශටන්ංර් එක අපි අටසන් 
කරලා තිසශබනටා.   

ශෙටැනි අදියර අපි ලබන අවුරුේශේ ශපබරටාරි හාසශේ 

අටසන් කරනටා. අපි හාර්තු හාසශේදී ම ශගොංනැඟිල්ල ඉදිකිරීශම් 
කටයුතු  සිදු කරශගන යනටා. ුවටන් ශතොටුශපොශළටල ආොයශම් 
ටර්ධනයේ සිදු කරලා තිසශබනටා. අපි කටුනායක ුවටන් 

ශතොටුශපොශළන් ශතොයන සල්ලිටලින් හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ 
සඳතා රුපියල් බිලියන 2. ේ  පහණ ණය මුෙල් ට ශයන් 
ශගටනටා. ශහොකෙ, හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොශළන් ආොයහේ 

ලැශබන්ශන් නැතැ. එහ නිසා, ශපෞේගලික අග යත්, රනයත් සහඟ 
එකතු ශටලා හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ යම් ආකාරයකට 
පාලනය කිරීහ සඳතා,  ණය බර පියවීහ සඳතා ක්රහශේෙයේ අපි 

ෙැන් සකස් කරමින් පටතිසනටා.  

සිවිල් ුවටන් ශසේටා අධිකාරිය පටත්ටා ශගන ණුශේ ටැඩි කුීම 
මුෙලේ දුන් ශගොංනැඟිල්ලකයි. එහ නිසා, සිවිල් ුවටන් ශසේටා 
අධිකාරියට කටුනායකට ආසන්නශේ ස්ථීර ශගොංනැඟිල්ලේ  

ලබා දීහ සඳතා  රුපියල් මිලියන 900ක පහණ වියෙහකින් යුතුට ම 
ශගොංනැඟිල්ල සාොශගන යනටා. ෙැන්, එහි ටැං කටයුතු ශබොශතෝ 
දුරට අටසානයි. ලබන අවුරුේශේදී අපි එය අටසන් කිරීහට 

බලාශපොශරොත්තු ටනටා. නාතයන්තර ුවටන් ගහන් ටර්ධනය සඳතා 
නට විශේශීය ුවටන් ශහශතයුම් සහාගම්  ේ සඳතා ුවටන් 
ශහශතයුම් සතතිසක ප් නිකුත් කළා. ශ්රී ලගකාට තුළ අභයන්තර 

ුවටන් ගහන් ටංාත්  ේතිසහත් කිරීහ සඳතා හංකලපු ුවටන් 
ශතොටුශපොළ රුපියල් මිලියන 1,000ක පහණ වියෙමින් 
ප්රතිසසගසක්රණය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශහහ ටැං කටයුතු හශේ 
ආයතන හඟින් සිදු කරලා තිසශබනටා කියලා හහ කියන්න 
කැහැතිසයි. ෙැන් ශහතැන  ප්ර න් කිහිපයේ හතු වුණා. එයින් එකේ 

තහයි ශ්රීලගගහ සත ශපෞේගලික බස් හිමියන් අතර ප්ර න්ය. ශහහ 
එකාබේධ කාලසටතන ්රියාත්හක කිරීහට අපි විවිධ ශටර ටෑයම් 
ෙරනටා. නමුත්, ශෙපාර් ටශේහ තිසශබන ප්ර න් තා ගැටලු නිසා 
ශම්ක කිරීහට අහාරුයි. ශකශසේ ශතෝ ශම් ටර්ෂය තුළදී ශම් 

කටයුත්ත කිරීහටයි අප බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්හ, ත්රී වීලර් පිළිබඳට කථා කළා. අශේ 
ගහනාගහන ේශෂේ්ශේ තිසශබන අශනකුත් ප්රතිසපත්තිසහය ප්ර ්න 

පිළිබඳට කථා කළා. ශම් රශට් තිසශබන  ත්රී වීලර් ප්රහාණය ටැඩියි 
කියලා හහ පිළිගන්නටා. ම පිළිබඳ යම් නියාහනයේ ඇතිස කළ 
යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ම පිළිබඳට මීට ටංා 

පුළුල් ශලස සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියලා හහ ශයෝනනා කරන්න 
කැහැතිසයි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අහාතයතුහනි, තට විනාඩි  ක කාලයේ පහණයි 

ඔබතුහාට තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ශතොඳයි. කථා කරන්නට ශගොංාේ කරුම් තිසශබනටා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි. අපි ශපෞේගලික අග ශේ බස ්

ප්රහාණය ටැඩි කරන්න ශතොඳ නැතැ. ශහොකෙ, ශබොශතෝ 
ශපෞේගලික බස් හිමියන් ශහහ තරගකාරී ටාතාටරණයට ඇවිල්ලා 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

තිසශබන්ශන් ඕනෑටට ටැඩිය බස් තිසශබන නිසායි. බස් එකේ 
අබලන් වුණාහ ම ශටු ටට බස් එකේ ගන්නටා මිසේ, අලුශතන් 
බස් ශගන මහ නතර කිරීහ ුබදුුබයි කියලා හහ ශයෝනනා කරන්න 

කැහැතිසයි. ත්රී වීලර් පිළිබඳටත් ම තත්ත්ටයහයි. රියදුරු බලප් 
ලබා ගැනීශම් නිර්ණායකයන් අප විසින් ශටනස් කළ යුතුයි. ම 
ටාශේහ low-floor buses පිළිබඳට ටංාත් අපි කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ. ෙං මුෙල් පිළිබඳට අෙ ශබොශතෝ ශසේ කථා වුණා.  

ඇත්ත ට ශයන්හ ෙං මුෙල් ලබා ගැනීශහන් බලාශපොශරොත්තු 
වුශණ්, ආොයම් ලබා ගැනීහ ශනොශටයි. ආොයහේ ලැශබන්නට 

පුළුටන්. නමුත්, අපි ශම් රශට් සිදු ශටලා තිසශබන අනතුරු දිතා 
බැලුශටොත්,  ටැඩිශයන්හ අනතුරු සිදු ශටලා තිසශබන්ශන් ටශහන් 
ඉසස්ර කිරීහ නිසායි. ම පිළිබඳ අට ය ෙත්ත ශල්ඛ්නගතට හා ළඟ 

තිසශබනටා. නමුත්, මටා ඔේශකෝහ කියටන්න ශටලාටේ නැතැ. ම 
ටාශේහ බීහත්ට රිය පැෙවීම් සිදු කරනටා.  

අපි ශසොයා ගත්ත නිර්ණායකයන්ට අු ට බලන විට, ශම් 
කාරණා නිසා ශබොශතෝ හරණ සත අනතුරු රාශියේ සිදු ශටලා 

තිසශබනටා. ශහටර අය ටැය ශල්ඛ්නශේ ඇතුළත් කළා, දුම්රිය තරස ්
ශේට්ටුටකදී ශනොසැලකිලිහත් විධියට රියේ ෙැම්ශහොත් රුපියල් 
2 ,000ක ෙංයේ අය කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙැන් බලන්න ඊශේ 

ශහොකෙ වුශණ්? කුහාර ශටල්ගහ හැතිසතුහා කිේට ආකාරයට එතැන 
ශහොකෙ වුශණ්? එතැන හිටපු ශේට්ටු මුරකරු යන්න එපා කියේදිත් 
ටාතනය ෙැම්හා. ඉතිසන්, රුපියල් 2 ,000ේ ගතන්ශන් නැතිසට 

පුළුටන්ෙ? රුපියල් 2 ,000ේ ශනොශටයි, ලේෂ 10ේ ගතන්න ඕනෑ. 
එශතහ නැත්නම්, අවුරුදු ,කට,  කට හිශර් යටන්න ඕනෑ. ශහොකෙ, 
අනතුරේ වුණාට පුබට අපි කනගාටුට ප්රකා  කරනටා මිසේ, 

ශහටැනි අයට ෙැඩි ෙඩුටම් දීශම් ්රියාටලියේ නැතැ. එහ නිසා හහ 
මක ඇතුළත් කශළේ, අශේ සහාන අට යතාට ගැන කල්පනා 
කරලායි. බීහත්ට රිය පැෙවීශම්දී මකට නිෙතසේ ලබා ශෙන්න අපට 

පුළුටන්ෙ? එතශකොට driving licence එකත් නැතිස ශකශනකුට රිය  
පැෙවීහට නිෙතසේ  අපිට ලබා ශෙන්න පුළුටන්ෙ?  

රේෂණ ආටරණයේ නැතිස ශකශනකු ශහටැනි අනතුරකින් 
හැරුශණොත් එයා ශටු ශටන් ටන්දි මුෙලේ ගන්න පුළුටන්කහේ 

නැතැ. ම නිසා අපි ශම් සියලු ේශෂේ් ගැන කල්පනා කරලා තහයි 
ශම් කටයුත්ත කශළේ. නමුත්, ෙැන් සහතර  බස ්සගගම් විරුේධත්ටය 
ප්රකා  කර තිසශබනටා. මටා සගගම් සගගම් අතර ප්ර න්. නමුත්, හා 

කැහැතිසයි ම අය එේක සගටාෙයකට එන්න. හා එේක සගටාෙයකට 
එන්න කියලා හහ කිේටා.  එශතහ ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරලා, ම 
අෙතස් කැබිනට් හණ්ංලයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුටන්.  ටශහන් 

ඉසස්ර කශළොත් අය කරන ෙංය ටැඩියි කියලා කියනටා නම් 
අවුරුේෙක විතර ශපොඩි සතන කාලයේ ශෙමු මිනිස්ුබ තැශෙනටාෙ 
කියලා බලන්න. එශතහ මිනිසු්බ තැදිලා සිදු ටන අනතුරු ගණන 

අඩු කරනටාෙ කියලා බලන්න පුළුටන්. ම විධියට අශේ රනය 
සගටාෙයකට ඇවිල්ලා යම් සතනයේ ශෙන්නට ලැතැසත්ිස බට හා 
ප්රකා  කරන්න කැහැතිසයි.  

අපි ෙන්නටා, ශහෝටර් සයිකල්, ත්රී වීලර්, කුංා කාර් පාවිච්චිය 

ෙැන් ටැඩි ශටලා තිසශබන බට. ඇත්ත ට ශයන්හ මීට ටංා පුළුල් වූ 
ප්රටාතන ේශෂේ්යේ, public transport ශසේටාටේ අපට අට යයි. 
අපි මක ටැඩිදියුම් කරන්න ඕනෑ. තැබැයි, මටා ටැඩිදියුම් කරන 

ශකොට තුට්ටු ශෙකට බස්ටල යන්න පුළුටන්කහකුත් නැතැ. අෙ  
භාණ්ංාගාරශයන් හට වි ාල  ේතිසයේ ලබා ශෙනටා. ලගකා 
ගහනාගහන හණ්ංලය පටත්ටා ශගන යාහට තැහ හාසශේහ 

භාණ්ංාගාරශයන් හට රුපියල් බිලියන 1.0ේ   ලබා ශෙනටා. ම 
ටාශේහ දුම්රිය ශසේටශේ අවුරුේෙක පාඩුට බිලියන ,කට ටැඩියි. 
නමුත්, ම මුෙලුත් ලබා ශෙනටා. ම නිසා  ශහහ රනය ගහනාගහන 

ේශෂේ්ය සහාන ුබභසාධනයේ ට ශයන් සලකා තිසශබනටා. මක 

අපි ඉතාහ අගය කරන්නට ඕනෑ. ශහොකෙ, ශ්රී ලගකා නිෙතස ්
පේෂශේ අපි ආණ්ඩුටට ඇවිල්ලා ඉන්න එක ගැන ඔබතුහා -ගරු 

කුහාර ශටල්ගහ හන්ත්රීතුහා- කිේටා.  ශ්රී ලගකා නිෙතස ් පේෂශේ 

අපි ශම් ආණ්ඩුට තුළ  ඉන්ශන් ශම් ටාශේ ශසේටාටන් කරන්නයි.  
ලගගහයට සල්ලි ටික ගන්න, දුම්රිය ශසේටාටට අට ය සල්ලි ටික 
ගන්න, අශේ ශසේටකයින් ආරේෂා කර  ගන්න තහයි අපි ඉන්ශන්. 
ම නිසා අෙ වි ාල ශසේටාටේ ශම් රශට් සිදු ශටනටා. එක 

පැත්තකටහ යන්න ශෙන්ශන් නැතිසට පුළුටන් තරම් දුරට 
සහානටාදී, නනහිතටාදී ප්රතිසපත්තිස ශම් රනය තුළ ්රියාත්හක කිරීහ 
සඳතා ගරු වහත්රීපාල සිරිශසේන නනාධිපතිසතුහාත් අපිත් අත්ටැල් 

බැඳශගන ඉන්නටා. ශම්ක යුගශේ අට යතාටේ. ශහොකෙ, 
ශෙපිරිසේ ශෙපැත්තකට ශටලා ඉඳශගන ගතශගන ශම් ප්ර න්ය 
විසඳා ගන්න පුළුටන්කහේ නැතැ.  

ගරු කුහාර ශටල්ගහ අශේ හිටපු ඇහතිසතුහාට හා ස්තුතිසටන්ත 
ශටනටා. එතුහා ඉතා ශතොඳ ශයෝනනා ගණනාටේහ කළා. අපි 
කරන ටැං අගය කළා. හා හිතනටා, අන්න ම සගහිඳියාටයි අට ය 

ටන්ශන් කියලා. විශේචනය කළාට කහේ නැතැ. අපි කරන ශතොඳ 
ටැං, රනය කරන ශතොඳ ටැං ගැනත් ශපන්ටා දීහ ගැන හා එතුහාට 
ඉතාහ ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. ශහොකෙ, ශම් ේශෂේ්ය පතුබ 

ේශෂේ්යේ ශනොශටයි. ඉතාහ අහාරු ේශෂේ්යේ. ශම් අහාරු 
ේශෂේ්ය කළහනාකරණය කරශගන අපි ඉදිරියට යා යුතුයි. ම 
සඳතා තැශහෝශේහ සතශයෝගය ලබා ශෙන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් ශම් පිළිබඳට විවිධ අෙතස් ෙැේවූ සියලු ශෙනාටහ සත්ුතිසය 

පුෙ කරනටා. විශ ේෂශයන් අශේ ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස 
හැතිසතුහා ඇහුටා,  "ඇයි, ශම් චීන නාතිසකයන් ළඟට යන්ශන්. ඇයි, 
ශම් ඉන්දියන්කාරයින් ළඟට යන්ශන්." කියලා. නැත්නම් 

ශකොශතන්ෙ සල්ලි? ඉන්දියාු  ණය සතනොයි ක්රහය යටශත් තහයි 
ගරු කුහාර ශටල්ගහ හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාත් ම කාලශේ ශකෝච්චි 
ටික ශගනාශේ  දුම්රිය රිය හැදිරි ටික ශගනාශේ. එශතහ නැත්නම් 

තටහත් අපට ශකොට උං තහයි යන්න ශටන්ශන්. ශේවීපී එක 
කියන විධියට ටැං කරන්න ණුශයොත් ශකොට උං යනටා මිසේ ශම් 
රට ඉදිරියට නම් ශගන යන්න පුළුටන්කහේ නැතැ.  ශම් කථා 

ගැලරියට නම් ශතොඳයි. නමුත්, ප්රාශයෝණුකට ඔය කියන ශේටල් 
කරන්න බැතැ. ශගෝීමයකරණය වු ශලෝකය තුළ අශනේ රටටලින් 
ආධාර අරශගන අපි මටා ශතොඳින් පරිතරණය කරලා අශේ රට 
දියුම් කර ගන්න ඕනෑ බට ප්රකා  කරමින් හශේ කථාට අටසන් 

කරනටා. ශබොශතොහ සත්ුතිසයි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

මීළඟට, ගරු ංේලස් ශේටානන්ො හන්ත්රීතුහා. 

 
[பி.ப. 3.08] 

 

ගුණ ඩග්ලසන නද්වානන්දා ෙහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகளரவ சகபக்குத் தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கசள, நன்றி. இம்முகற வரவு தசலவுத் திட்டம் நாடாளு 

மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தவகுவாகப் 

சபசப்பட்டுவரும் ஒரு விடயமாக, சபாக்குவரத்து விதிககள 

மீறும் வாகனப் சபாக்குவரத்துத் ததாடர்பில் விதிக்கப்படு 

கின்ற அபராதங்களின் ததாகக அதிகாிக்கப்பட்ட விடயசம 

காணப்படுகின்றது. இந்த விடயம் ததாடர்பில் நாளாந்தம் பல 

கருத்துக்கள் எதிராகவும் சார்பாகவும் முன்கவக்கப்பட்டு 

1641 1642 

[ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා හතතා] 



2016  ශනොටැම්බර් 28  

வருகின்றன. எனசவ, இது ததாடர்பில் ஓர் உறுதியான 

நிகலப்பாடு எட்டப்படுவது அவசியமாகும். வீதிப் 

சபாக்குவரத்துச் சட்டவிதிககள மீறுசவாருக்கு எதிராகக் 

கடுகமயான நடவடிக்கககள் எடுக்கப்படசவண்டியது 

அவசியமாகும். இந்த வருடத்தில் கடந்த ஒக்சடாபர் மாதம் 

வகரயில் எமது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வீதி விபத்துக்கள் 

காரணமாகச் சுமார் 2,300 சபர் வகரயில் உயிாிைந்துள்ளனர் 

எனவும் கடந்த வருடம் இவ்வாறான விபத்துகள் காரணமாகச் 

சுமார் 2,500 சபர் வகரயில் உயிாிைந்துள்ளனர் என்றும் 

ததாியவருகின்றது. அபராதத் ததாககககள மாத்திரம் 

அதிகாிப்பதன்மூலம் இந்த விபத்துக்ககளத் தடுக்கமுடியுதமன 

எதிர்பார்த்து இந்த அபராதத் ததாககயிகன அதிகாிக்கின்ற 

நிகலயில், இதனால் அந்த இலக்கக அகடயமுடியுமா என்பது 

குறித்து ஒரு மீள்பாிசீலகனதசய்து, பின்னர் இது ததாடர்பில் 

ஒரு சாதகமான நடவடிக்கககய எடுக்க முடியுதமன நான் 

நம்புகின்சறன். 

அசதசநரம், இலங்ககயில் தபரும்பாலான புககயிரத 

நிகலயங்கள் தமிழ்தமாைி சபசும் மக்கள் அதிகளவில் வாழும் 

பகுதிகளிசலசய அகமந்துள்ளன. இந்நிகலயில், ஒரு 

புககயிரதம் புறப்படும் சநரம், அது தசல்லும் இடம், எந்த 

சமகடயில் அது  தாித்து நிற்கின்றது, தவளியிடங்களிலிருந்து 

குறித்த புககயிரத நிகலயத்திற்கு வந்துசசரும் புககயிரதம் 

எந்தப் புககயிரத நிகலயத்திலிருந்து புறப்பட்டது, அது 

எத்தகனயாம் சமகடக்கு என்ன சநரத்திற்கு வரும் என்ற 

விபரங்ககளயும் தாமதமாகப் புறப்படும் மற்றும் தாமதமாக 

வந்தகடயும் புககயிரதங்களின் விபரங்ககளயும் பயணிகளும் 

பயணிககள வைியனுப்ப வந்தவர்களும் ததாிந்திருக்க 

சவண்டியது அவசியமாகுதமன்சற கருதுகின்சறன். இந்த 

வககயில் பார்க்கும்சபாது, நாட்டின் பிரதான புககயிரத 

நிகலயமான தகாழும்புக் சகாட்கடப் புககயிரத நிகலயம் 

முதற்தகாண்டு பல புககயிரத நிகலயங்களில் தமிழ்தமாைி 

மூலமான அறிவிப்புகள் சபாதியளவில் இல்கல என்பதும், பல 

இடங்களில் அறசவ இல்கல என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

இதனால் தமிழ்தமாைி மாத்திரம் ததாிந்த பல பயணிகள் பாாிய 

சிரமங்ககள எதிர்சநாக்கி வருவதால், இவ்விடயம் ததாடர்பில் 

தகௌரவ சபாக்குவரத்து அகமச்சர் அவர்கள் சதகவயான 

நடவடிக்ககககள சமற்தகாள்ள சவண்டுதமனக் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். 

இசதசநரம், இன்கறய நிகலயில் புககயிரதத் திகணக் 

களத்திற்கு அதிக வருமானத்கத ஈட்டித் தருகின்ற வடக்கு 

மாகாணத்திற்குாிய சசகவயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள சாதாரண 

புககயிரதங்களில் மிகவும் பைகமயான தபட்டிகசள அதிகமாக 

இகணக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சுத்தத்கத காண 

முடிவதில்கல. நுளம்புத் ததால்கலகளும் மூட்கடப் பூச்சிகளின் 

ததால்கலகளும் அதிகாித்திருப்பதால் அவற்றில் பயணம் 

தசய்ய இயலாதுள்ளதாக பல பயணிகள் ததாடர்ந்தும் 

முகறயிட்டு வருகின்றனர். இதுகுறித்து உடனடியாக 

ஆராய்ந்து அந்தப் பயணிகளுக்குப் சபாதுமான வசதிககள 

சமற்தகாள்ள சவண்டும்.  

வடக்கிற்கான புககயிரதச் சசகவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

ஆரம்ப காலத்தில் பகளயிலிருந்து காங்சகசன்துகறக்கு ஒரு 

நகரப் புககயிரத சசகவ சமற்தகாள்ளப்பட்டிருந்தது. எனினும், 

அது ததாடர்பில் சபாதியளவு பிரச்சாரங்கள் சமற்தகாள்ளப் 

படாத நிகலயில், பயணிகள் குகறவு காரணமாக அந்தச் 

சசகவ இகடநிறுத்தப்பட்டது. எனினும், அச்சசகவ 

நடத்தப்பட்டசபாது அதன்மூலம் பாடசாகல மாணவர்கள், 

அரச ஊைியர்கள் என்சபார் அதிக பயகன அகடந்தன 

தரன்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்சபாது அந்தச் சசகவயின் 

சதகவ எமது மக்களிகடசய உணரப்பட்டு வருகின்ற 

நிகலயில், மீளவும் கிளிதநாச்சிக்கும் காங்சகசன்துகறக்கு 

மிகடயில் அதகன சமற்தகாள்வது பயனுள்ளதாக 

அகமயுதமனக் கருதுகின்சறன். இவ்வாறான ஒரு சசகவ 

ஏற்கனசவ ஆரம்ப காலத்திலிருந்தது என்பது 

குறிப்பிடத்தக்கது. எனசவ இது ததாடர்பில் ஆராய்ந்து 

தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் உாிய நடவடிக்கக எடுக்க 

சவண்டுதமனக் சகட்டுக் தகாள்கின்சறன்.  

அசதசநரம், இலங்கக முழுவதுமாக 687 பாதுகாப்பற்ற 

புககயிரதக் கடகவகள் இருப்பதாக அறிகின்சறன். இந்தப் 

புககயிரதக் கடகவகளில் பணியாற்றுகின்ற பணியாளர்கள் 

தங்களது ததாைில்சார் பிரச்சிகனகள் மற்றும் ஊதியப் 

பிரச்சிகனககள முன்கவத்து கடந்த காலத்தில் பல 

தடகவகள் பணிப்புறக்கணிப்புப் சபாராட்டங்களில் 

ஈடுபட்டனர். இவ்வாறான நிகலயில், ஒரு சில புககயிரதக் 

கடகவகளில் விபத்துக்களும் ஏற்பட்டு ஒரு சிலர் 

தகால்லப்பட்டகதயும் நாம் அறிசவாம். அந்த வககயில், 

இந்தப் பணியாளர்களது பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். அசதசநரம் நாட்டில் குறிப்பாக 

வடக்கில் பல புககயிரதக் கடகவகள் பாதுகாப்பற்ற 

நிகலயிசலசய இன்றும் காணப்படுகின்றன. இதனால் கடந்த 

காலங்களில் பல விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு பலர் 

தகால்லப்பட்டுள்ளனர். எனசவ, இந்தப் பாதுகாப்பற்ற 

கடகவகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுககள சமற்தகாள்வதற்குப் 

சபாக்குவரத்து அகமச்சு இப்சபாதாவது உாிய 

நடவடிக்ககககள எடுத்துள்ளதாதவன்பது பற்றி அறிய 

விரும்புகின்சறன். 

 அடுத்ததாக, வடக்கு மாகாணத்திலுள்ள சபருந்துச் 

சாகலகளில் பல பிரச்சிகனகள் மற்றும் சதகவகள் நிலவு 

கின்றன. அந்த வககயில், யாழ்ப்பாணச் சாகலகய 

எடுத்துக்தகாண்டால் அங்கு நிரந்தரமாக ஒரு தபாது முகாகம 

யாளர் நியமிக்கப்பட சவண்டும். தற்சபாகதய நிகலயில் 

புதிதாக சமலும் 10 சபரூந்துகளாவது அங்கு சதகவப்படு 

கின்றன. புதிதாக 30 சாரதிகள் மற்றும் 30 காப்பாளர்கள் 

சதகவப்படுகின்றனர். பதில் கடகம அடிப்பகடயிலுள்ள 

பணியாளர்களுக்கு பதவியுயர்வுகள் வைங்கப்பட சவண்டி 

யுள்ளது. சமலும், நிரந்தர நியமனங்கள் வைங்கப்படுவது 

ததாடர்பில் அவதானம் எடுக்கப்பட சவண்டும். பருத்தித்துகற, 

முல்கலத்தீவு, மன்னார், வவுனியா, கிளிதநாச்சி மற்றும் 

காகரநகர் சபான்ற ஏகனய சாகலகளுக்கும் தலா 5 புதிய 

சபருந்துகள் வீதம் சதகவப்படுவதுடன், தலா 10 சாரதிகள், 10 

காப்பாளர்கள் வீதமும் சதகவப்படுகின்றனர். அத்துடன் 

யாழ்ப்பாண சாகலயில் நிலவும் ஏகனய சதகவகள் மற்றும் 

பிரச்சிகனகசள வடக்கு பிராந்தியத்தின் ஏகனய 

சாகலகளிலும் காணப்படுகின்றன. எனசவ, இவ்விடயங்கள் 

ததாடர்பில் தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் தனது 

அவதானத்தில் எடுத்து உாிய நடவடிக்ககககள சமற்தகாள்ள 

முன்வரசவண்டுதமன்று நான் சகட்டுக் தகாள்கின்சறன். 

அத்துடன் யாழ். சாகலயின் மூலம் சசகவகள் 

நடத்தப்படுகின்ற பல வீதிகள் புனரகமக்கப்படசவண்டிய 

நிகலயில் உள்ளன. இதகனயும் சம்பந்தப்பட்ட அகமச்சர் 

கவனத்திற்தகாள்ள சவண்டும். 

 அடுத்ததாக, பலாலி விமான நிகலயம் ததாடர்பாக ஒரு 

விளக்கத்கத தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் சகட்கலாதமன 

நிகனக்கின்சறன். துரதிருஷ்டவசமாக சம்பந்தப்பட்ட 

அகமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சகபயில் இல்லாவிட்டாலும், 

பதிவுக்காக அந்த சகள்விகய முன்கவக்கின்சறன். பலாலி 

விமான நிகலய விஸ்தாிப்பு ததாடர்பில் பல்சவறு கருத்துகள் 

பலரால் முன்கவக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக 

ஏற்தகனசவ அதியுயர் பாதுகாப்பு வலயமாகப் பிரகடனப் 
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படுத்தப்பட்ட நிகலயில் எமது மக்களுக்குச் தசாந்தமான 

குடியிருப்புக் காணிகள், விவசாயக் காணிகள், மீன்பிடித் 

துகறமுகங்கள் அடங்கலான வளமான கடற்ககரப் பகுதிகள் 

என்பன பலாலி விமான நிகலயப் பகுதிக்குள் இருக்கின்ற 

நிகலயில் அகவ இதுவகரயில் எமது மக்களின் 

பயன்பாட்டுக்குக் ககயளிக்கப்படவில்கல. இந்த நிகலயில் 

பலாலி விமான நிகலய விஸ்தாிப்புப் பணிகளுக்காக அந்தக் 

காணிகள் சுவீகாிக்கப்படுதமன முன்பு ஒரு தசய்தி 

தவளிவந்திருந்த நிகலயில், ததல்லிப்பகள பிரசதச 

தசயலகத்தில் நகடதபற்ற அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்ட 

தமான்றின்சபாது, தமிழ் சதசியக் கூட்டகமப்பு நாடாளுமன்ற 

உறுப்பினர் தகௌரவ மாகவ. சசனாதிராஜா அவர்கள், "பலாலி 

விமான நிகலய விஸ்தாிப்புக்குப் தபாது மக்களது காணிகள் 

சுவீகாிக்கப்படமாட்டாது" என்று ததாிவித்திருந்தார். இந்த 

நிகலயில், பலாலி விமான நிகலயம் விஸ்தாிக்கப் 

படவுள்ளதாகவும் அதற்தகன எமது மக்களின் காணிகளில் 600 

ஏக்கர் காணி சுவீகாிக்கப்படுதமன்றும் கடந்த 19ஆம் திகதி 

ஊடகங்களில் தசய்திகள் தவளிவந்தன. எனசவ, இதன் 

உண்கமநிகல என்னதவன்று சபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் 

விமானப் சபாக்குவரத்து அகமச்சர் தகௌரவ நிமல் சிறிபால த 

சில்வா அவர்கள் ததளிவுபடுத்த சவண்டுதமன்று சகட்டுக் 

தகாள்கின்சறன். 

அடுத்ததாக, துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற 

அலுவல்கள் அகமச்சு ததாடர்பில் சில விடயங்ககள இங்கு 

முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். கடந்தகால யுத்தம் காரணமாகப் 

பாாியளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த காங்சகசன்துகற 

துகறமுகத்கதப் புனரகமக்கும் பணிகள் கடந்த 2013ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 19ஆம் திகதி இந்திய அரசின் 

உதவியுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத்துகறமுகம் அபிவிருத்தி  

தசய்யப்பட்டு, உள்நாட்டு வர்த்தகத்துகற மற்றும் 

மீன்பிடித்துகறயின் முன்சனற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்படு 

தமன்றும் அதன்மூலம் தபருமளவிலான ததாைில் 

வாய்ப்புககள வைங்கமுடியுதமன்றும் ததாிவிக்கப்பட்சட இந்த 

அபிவிருத்திப் பணிகள் முன்தனடுக்கப்பட்டன. இந்த 

நடவடிக்கககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்று மூன்று வருடங் 

களுக்கு சமலாகியும் காங்சகசன்துகறத் துகறமுகம் 

ததாடர்பில், அதன் இலக்குகள் எனக் கூறப்பட்ட எதுவும் 

எட்டப்படாத நிகலசய காணப்படுகின்றது. இத்துகறமுகப் 

பகுதிக்கு சநரடி விஜயம்தசய்து, அது ததாடர்பில் தகௌரவ 

அகமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்கள் ஆய்வு தசய்திருந்ததும் 

குறிப்பிடத்தக்கது. எனசவ, சமற்படி துகறமுகத்தின் இன்கறய 

நிகல என்ன என்பது குறித்தும் இதன்மூலமான பயன்ககள 

எமது மக்கள் தபறக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிட்டுமா என்பது 

குறித்தும் ஒலுவில் மற்றும் திருசகாணமகலத் துகறமுகங் 

களின் எதிர்கால இலக்குகள் என்ன என்பது குறித்தும் தகௌரவ 

அகமச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க அவர்களிடமிருந்து அறிய 

விரும்புகின்சறன்.  

இறுதியாக, நான் இங்கு ஏற்தகனசவ அவதானத்துக்குக் 

தகாண்டுவந்திருந்தகமக்கு இணங்க, தற்தபாழுது ஒலுவில் 

துகறமுகப் பகுதி ததாடர்பில் அவதானங்கள் சமற்தகாள் 

ளப்பட்டு வருகின்றன. அதற்காக தகளரவ அகமச்சர் அவர்க 

ளுக்கு எனது நன்றிகயத் ததாிவித்து, விகடதபறுகின்சறன். 

நன்றி. 
 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශබොශතොහ ස්තුතිසයි, ගරු හන්ත්රීතුහනි. ඊළඟට, ගරු කන ක 

ශතේරත් හන්ත්රීතුහා. 

[අ.භා. 0.19] 

 

ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ අහාතයාග  කිහිපයක 
ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳට විටාෙයට ගැශනන ශම් අටස්ථාශේදී ප්රටාතන 
තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ය යටශත් ටචන කිහිපයේ කථා 
කරන්න හා බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. විශ ේෂශයන්හ පුබණුය 

කාලටකටාු ට තුළදී සිවිල් ුවටන් ශසේටාට පිළිබඳ ටැංසටතන ශම් 
ගරු සභාටට පැතැදිලි කරන්න හා බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 
පුබණුය රනශේ නාතිසක සගටර්ධන උපාය හාර්ග යටශත් මූලික 

ශේන්ද්රස්ථානයේ බටට නාවික තා ුවටන් ශසේටා ශේන්ද්රස්ථානය 
පත් වුණා.  

ප්රාශේශීය හට්ටශම් සගටර්ධනයට ටාශේහ නාතිසක හට්ටශම් 

සගටර්ධනයටෙ භානන ටන සැලුබහට අු ට තහයි, එො 

තම්බන්ශතොට ටරාය, අධිශේගී හාර්ග, කර්හාන්තපුර, හත්තල 

ුවටන් ශතොටුශපොළ සගටර්ධනය කිරීහ සඳතා ටැං කටයුතු ආරම්භ 

කශළේ. ශටනොට සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ය එක 

අහාතයාග යේ තැටියට තිසබුණත්, අෙ එයට ප්රටාතන 
අහාතයාග යත් එකතු කරලා තිසශබනටා. සාහානයශයන් ශබොශතෝ 

රටටල ප්රටාතන අහාතයාග ය යටශත් තහයි සිවිල් ුවටන් ශසේටා 

අහාතයාග ය තිසශබන්ශන්. මක ටැෙගත් කාරණයේ. නමුත් අපි 

විශ ේෂශයන් ශම් කාරණයත් ෙැන ගන්න කැහැතිසයි. සිවිල් ුවටන් 

ශසේටා අහාතයාග ය යටශත් ීමහාසහිත ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් 

සහාගහ සත ීමහාසහිත මිහින් ලගකා (ශපෞේගලික); සහාගහ 

නැත්ශත් ඇයි කියන එකත් අපි ශම් අටසථ්ාශේ ෙැන ගන්න ආසයි. 
සිවිල් ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ය යටශත් ශම් ුවටන් සහාගම් 

නැත්ශත්, ම ුවටන් සහාගම් විකුණන්න බලාශපොශරොත්තු ශටන 

නිසාෙ කියන එක අෙ අපට පැතැදිලි නැතැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, නාතිසක සගටර්ධන උපාය 

හාර්ගයේ යටශත් වි ාල සැලැසහ්ේ තුළ තහයි ශම් හත්තල ුවටන් 

ශතොටුශපොළ තම්බන්ශතොට ප්රශේ ශේ ඉදිශටන්ශන්. ඉස්ශසල්ලා 
කථා කරපු අශේ හිටපු කථානායක චහල් රානපේෂ හැතිසතුහා 

පැතැදිලි කළ ආකාරයට මක හහින්ෙ රානපේෂ හැතිසතුහාශේ 

කාලශේ සැලුබම් කරපු එකේ ශනොශටයි. ඊට ටසර ගණනාටකට 

ඉසශ්සල්ලා සැලුබම් කරපු සැලැස්හකට අු ට තහයි, 

තම්බන්ශතොට ටරාය සත ුවටන් ශතොටුශපොළ සගටර්ධනය 

කරන්ශන්.  

යුශරෝපශේ ඉඳලා චීනයට යන නැේ හාර්ගය තිසශබන්ශන් 
තම්බන්ශතොට ටරාශේ ඉඳලා කිශලෝමීටර් 200ේ පහණ 

ආසන්නශයන්. අශේ ශකොළඹ ටරායට එන්ශන් නැතිස නැේටලට, 

තම්බන්ශතොට ටරාශයන් ශසේටාටන් සැපයීහට තැකියාට ලැශබයි 

කියන බලාශපොශරොත්තුට ඇතුට තහයි එො ම සැලුබම් ්රියාත්හක 

කශළේ. ම තුළින් ම නැේටලට පතුබකම් ලබා ශෙන්න, bunkering 

ශසේටාටන් ලබාශෙන්න, ම නැේටලට ආතාර ලබාශෙන්න තා 

ශසේටකයන් ප්රටාතනය කිරීහ සඳතා තහයි ම ප්රශේ ශේ ුවටන් 
ශතොටුශපොළේ ඉදිකිරීශම් අට යතාට හතුවුශණ්. 

ටරායේ තිසශබන නිසාහ එතැන ුවටන් ශතොටුශපොළේ ඉදිකිරීහ 

අොළ ශටන්ශන් නැතැ. චහල් රානපේෂ හැතිසතුහා ටරාය තා ුවටන් 

ශසේටා අහාතයටරයා ට ශයන් හිටපු කාලශේදී සැලුබම් කශළේ 

ුවටන් ශතොටුශපොළ වීරටල ආරම්භ කරන්නයි. එො ම ප්රශේ ශේ 

සිටි නනතාටශේ ඉල්ීමම් සත පරිසරශේදීන්ශේ ඉල්ීමම් නිසා තහයි 
එය ශටනස් කරලා ුවටන් ශතොටුශපොළ හත්තල ඉදිකරන්න 

සැලුබම් කශළේ.  

1645 1646 

[ගරු ංේලස් ශේටානන්ො හතතා] 
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අපි හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ සගටර්ධනය කරන්ශන්, 

නාතයන්තර ට ශයන් තටත් ුවටන් ශතොටුශපොළේ ශම් රශට් නැතිස 

නිසායි. නාතයන්තර ුවටන් ශතොටුශපොළේ තැටියට කටුනායක 

ුවටන් ශතොටුශපොළ තිසබුණත්, එහි තටත් ුවටන් පථයේ ඇතිස 

කරන්න තැකියාටේ නැතැ. කටුනායක ප්රශේ ශේ සිටින 

නනගතනය නිසාත්, BOI එක යටශත් කර්හාන්තපුර තිසශබන 

නිසාත්, ුවටන් තමුො කඳවුරේ තිසශබන නිසාත් අපට තටත් ුවටන් 

පථයේ සගටර්ධනය කරන්න බැතැ. ම නිසා තහයි අපට හත්තල 

ුවටන් ශතොටුශපොශළේ අට යතාට තිසශබන්ශන්. ශහොකෙ, 

ඔබතුහන්ලා සියලුශෙනාහ ෙන්නටා, 2001 ටර්ෂශේ ්සත් 

ප්රතාරශේදී අශේ ුවටන් ශතොටුශපොළ සතිසයේ ටසා තිසබුණාය කියා.  

එො අශේ ුවටන් ශතොටුශපොළට, අශේ රටට කිසිහ ශකශනකුට 

ුවටනින් එන්න බැරි වුණා. ම ුවටන් යානා සියල්ලහ ඉන්දියාටට 

තහයි තරටා යටන්න සිදු වුශණ්. එටැනි විශ ේෂ අටස්ථාටලදී, 

ුබනාමිය ටැනි ඕනෑහ තදිසි අටසථ්ාටකදී ුවටන් පථය කැඩී ණුශයොත් 

ම ුවටන් පථය පාවිච්චි කරන්න බැතැ. අෙ අපට තිසශබන එකහ 

ුවටන් පථය හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ බටට පත්ශටලා 

තිසශබනටා. පුබණුය කාලශේ හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොශළේ වී ගබංා 

කර තිසබියදීත්, තදිසි අටස්ථාටලදී එහ ුවටන් ශතොටුශපොළට ුවටන් 

යානා ශගොං බසස්ටන්න තැකියාටේ ලැබුණා. හහින්ෙ රානපේෂ 

හැතිසතුහාට ගතන්න ඕනෑ නිසා හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ සඳතා 

ඉදිරි ටැං පිළිශටළේ සැලුබම් කරන්ශන් නැතැ. මකට තහයි 

කුතකකහ කියන්ශන්. නමුත් ඇත්ත කථාට තහයි, තදිසි 

අටස්ථාටලදී හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ ශම් රටට ඉතාහ ටැෙගත් 

ටනටාය කියන එක. 

 ICAO ආයතනය ම ුවටන් ශතොටුශපොළ තො තිසශබන්ශන්, අශේ 

කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළටටත් නැතිස Code F කියන ුවටන් 

පථයේ තිසශබන ුවටන් ශතොටුශපොළේ ශලසයි. ශලෝකශේ තිසශබන 

නවීනතහ වි ාලහ ුවටන් යානය ටන A380 ුවටන් යානය ම ුවටන් 

ශතොටුශපොළට ශගොං බසස්ටන්න තැකියාටේ තිසශබනටා.   

අශේ ගරු අහාතයතුහා අෙ කිේටා, කටුනායක ුවටන් 

ශතොටුශපොළ සගටර්ධනය කිරීශම් කටයුතු ආරම්භ කර තිසශබනටාය 

කියලා; ුවටන් පථය resurface කරනටාය කියලා. එය ඉතාහත් 

ටැෙගත්. එො කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොශළේ පළමුටන අදියර 

ශලස ම terminal එක තො අටසන් වුණාහ, ශෙටන අදියර 2017 

ටර්ෂශේ ශතෝ 2018 ටර්ෂශේ ආරම්භ කරන්න නියමිතට තිසබුණා. 

එය ආරම්භ කිරීහ පිළිබඳට අපි සන්ශතෝෂ ශටනටා. එය ආරම්භ 

කළා ටාශේහ ශම් අටස්ථාශටන් උපරිහ ප්රශයෝනන ගන්නය කියාත් 

ගරු අහාතයතුහාශගන් හා ඉල්ලා සිටිනටා. ශහොකෙ, ශම්ක තහයි 

අපට තිසශබන ශතොඳහ අටසථ්ාට, හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ 

අශළවි කරන්න. අපට හත්තලට ුවටන් යානා ශගන මහට තිසශබන 

ශතොඳහ අටස්ථාට තහයි, ශහය. කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ පැය 

අටේ විතර ටසා තිසශබනටා නම්, ම කාලය තුළ ීමහාසහිත 

ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් සහාගශම් ුවටන් ගහන් නතර කරන්ශන් 

නැතිසට, ම ුවටන් ගහන් සියල්ලහ හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළට 

හාරු කරන්න පුළුටන්.  

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, අපි ම ගැන ෙන්ටා තිසශබනටා. නමුත් ුවටන් 

සහාගම් කැහැතිස නැතැ. අට ය යටිතල පතුබකම් -infrastructure- 
ම ප්රශේ ශේ නැතිස නිසා, ුවටන් හඟීන්ට බැතැලා යන්න එන්න බැරි 
නිසා එය කරන්න බැතැයි කියා කිේටා. අපි ම අයශගන් ම ඉල්ීමහ 

කරලායි තිසශබන්ශන්.   

ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

ගරු අහාතයතුහනි, හා කිේශේ ශටනත් ුවටන් සහාගම් ගැන 
ශනොශටයි. අශේ ීමහාසහිත ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් සහාගහට 

අටස්ථාටේ ශෙන්න තිසබුණා කියායි හා කිේශේ.  

 

ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா)  

(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ීමහාසහිත ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් සහාගහටත් කිේටා. ම 
අයත් කැහැතිස නැතැ.  

 
ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

අපි ඉදිරිශේදී එහ ුවටන් ශතොටුශපොශළන් ප්රශයෝනනයේ 

ගන්නටා නම් ම අට ය පතුබකම් ලබාශෙන්න තිසබුණා. අපි එොත් 
ශපන්ටා දුන්නා, ම අට යතාටන් සැලුබශටොත් -අට ය ප්රටාතන 
පතුබකම්, ශසෞඛ්ය සඳතා අට ය ශරෝතලේ ආදි සියල්ල තැදුශටොත්

- ඉදිරිශේදී ම ුවටන් ශතොටුශපොළ තුළින් වි ාල ප්රශයෝනනයේ 
ගන්න පුළුටන්ය කියා  ලාභයේ උපයන්න පුළුටන්ය කියා.  

ගරු අහාතයතුහනි, ීමහාසහිත ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් 

සහාගහ ඔබතුහා යටශත් නැතිස නිසා ඔබතුහාට ම පිළිබඳට 
ශකළින්හ පියටරේ ගන්න බැරි ශටයි. නමුත් ම පිළිබඳට 
ීමහාසහිත ශ්රීලන්කන් එයාර් ලයින් සහාගශහන් ඉල්ීමහේ 

කශළොත් ශතොඳයි. ශහොකෙ, ුවටන් ටාර ගණනාටේ නැතිස ශටලා 
අපට වි ාල පාඩුටේ සිදුශටලා තිසශබනටා. ම නිසා ම සියල්ල 
හත්තලට හාරු කශළොත් ම පාඩුශේ ප්රහාණය ශතෝ අඩු කරගන්න 
පුළුටන් ශටයි. ම ටාශේහ හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ අශළවි 

කරන්නත් පුළුටන් ශටයි.  

ගරු අහාතයතුහනි, අශනේ පැත්ශතන්, හත්තල ුවටන් 
ශතොටුශපොළ පිහිටා තිසශබන ප්රශේ යට යාබෙට පිහිටි පළාත්ටලින්, 

විශ ේෂශයන් ඔබතුහාශේ ප්රශේ ය ටන ඌට පළාත, සබරගමුට 
පළාත, හධයහ පළාත තා ෙකුම් පළාත කියන පළාත්ටලින් තහයි 
ටැඩිහ පිරිසේ හැෙ ශපරදිග රැකියාටලට යන්ශන්.  

ශ්රමිකයන්ශගන් සියයට , ේ   ේ ටාශේ පිරිසේ පිටරට  
යන්ශන් ම ප්රශේ ටලින්. ම ටාශේහ, නැ ශඟනහිර ප්රශේ ශයු ත් 
සෑශතන පිරිසේ යනටා.  එො හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොශළේ ුවටන් 

සහාගම් කිහිපයේ ්රියාත්හක වුණා, Air Dubai ඇතුළුට. ඌට, 
හධයහ, නැ ශඟනහිර ටාශේ පළාත්ටල නනතාට කටුනායක ුවටන් 
ශතොටුශපොළට එන්ශන් අහාරුශටන් ශලොකු මුෙලේ ශගටලා. නමුත් 

හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ තිසබුණා නම් ම අයට පතුබටේ 
ශටනටා.  

ගරු අහාතයතුහනි,  අටසාන කාලශේ ශම් ුවටන් ශතොටුශපොශළේ 
cargo  load එශකන් සියයට 90ේ තිසබුශණ් පිට රට යටන පලතුරු 

සත එළටලු.  ෙකුණ, බසන්ාහිර, ඌට සත හධයහ ටාශේ පළාත්ටල 
අලුත් කෘික නිෂප්ාෙන ම ුවටන් ශතොටුශපොළින් හාලදිටයිනට, 
ඩුබායිටලට යටන්න අටස්ථාට ලැබුණා. ඇශහරිකාු  ශංොලර් 

මිලියන 210ේ වියෙම් කරලා තෙපු ශම් ුවටන් ශතොටුශපොළ නිකම්හ 
ටතලා ොනටාට ටංා, මශකන් ප්රශයෝනනයේ ගත්තා නම් ශතොඳයි 
කියලා හහ හිතනටා.  

ශම් ුවටන් ශතොටුශපොශළේ තිසශබන ටැෙගත් කාරණය තහයි 
වි ාල භූමි ප්රහාණයක පිහිටා තිසබීහ. ගරු ඇහතිසතුහනි, එහ නිසා 
හහ ඔබතුහාට ශයෝනනා කරනටා, ශපෞේගලික අග යට ශතෝ 

ආරාධනා කරලා -හහ ෙන්ශන් නැතැ ශ්රීලන්කන් ුවටන් සහාගහ 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

විකුණයිෙ කියලා- ඉගජිශන්රු නංත්තු අග යේ, පුහුම් පාසලේ 
ආරම්භ කරලා අහතර ශකොටස් නිෂප්ාෙනය කරන්න කියලා. හතා 
අහතර ශකොටස ් ශනොශටයි, ශපොඩි අහතර ශකොටස ් නිෂප්ාෙනය 

කරන්ශන් ශපොඩි තැන්ටල. ම සඳතා ශහතැන ශතොඳ අටස්ථාටේ 
තිසශබනටා.  

ඊට අහතරට,  aircraft scrap කරන තැනේ, aircraft 

dismantle  කරන තැනේ -පරණ ුවටන් යානා ගලටන තැනේ- 
ඇතිස කරන්න පුළුටන්. ම ටාශේ අටස්ථා ශගොංේ තිසශබනටා. 
එශතහ අටසථ්ා තිසශයේදී හහ ෙන්ශන් නැතැ ඇයි ශම් ුවටන් 

ශතොටුශපොළ විකුණන්න  කටයුතු කරන්ශන් කියලා.   හහ ඊශේ රෑ 
සිවිල් ුවටන්ශසේටා පනත කියටලා බැලුටා, අශේ රශට් ුවටන් 
ශතොටුශපොළේ විකුණන්න පුළුටන්ෙ කියලා.  අග්රාහාතයතුහා 

කියලා තිසබුණා ුවටන් ශතොටුශපොළ විකුණනටා කියලා. සිවිල් 
ුවටන්ශසේටා පනශත් 8ශටනි ටගන්තිසය යටශත් ුවටන් 
ශතොටුශපොළේ  ප්රාශයෝණුකට විකුණන්න  බැතැ. 

 

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිනේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ගරු ඇහතිසතුහනි,  හට තට විනාඩි ශෙකයි තිසශබන්ශන්.  බාධා 

කරන්න එපා. 
 

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, ම ප්රකා ය ටැරදියි. අපි දීර්ා කාීමනට බදු 
ශෙනටා මිසේ කිසිහ ශෙයේ විකුණන්ශන් නැතැ. අපි විපේෂයට 

ශම් බට පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිහිප ටතාටේහ හතේ කරලා 
තිසශබනටා. කිසිහ ඉංහේ අපි විකුණන්ශන් නැතැ. තැහ එකේහ  
බදු ශෙනටා.  

 

ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 
ඔේ, මක එශතහ වුශණොත් ශතොඳයි. එශතහ නැතිසට, මක 

ප්රාශයෝණුකට විකුණන්න  බැතැ. සිවිල් ුවටන්ශසේටා පනශත් 9ශටනි 

ටගන්තිසය යටශත් එශතහ තිසශබනටා. එශතහ කශළොත්  ආරේෂාටට 
තර්නනයේ ශටන්න  පුළුටන්. ශකොටි ්ස්තටාදීන් ශතෝ  කවුරු 
්ස්තටාදී කණ්ංායහේ ුවටන් ශතොටුශපොළට  රිගගා ගත්ශතොත් මුළු 
රටහ ඉටරයි. ම නිසා ම පිළිබඳට ශසොයා බලන්න කියලා 

ඔබතුහාශගන් ඉල්ලා සිටිනටා.  

අෙ ශම් ුවටන් ශතොටුශපොළ ශම් ආකාරශයන් විකුණන්න ශතෝ 
පුළුටන් ශටලා තිසශබන්ශන් එො අපි ම සඳතා ආශයෝනනය කරලා 

තිසබුම් නිසායි. ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 210ේ වියෙම් කරලා 
තෙපු ුවටන් ශතොටුශපොළ ඇශහරිකාු  ශංොලර් බිලියන 1.1කට 
විකුණන්න  අෙ ශම් රනයට පුළුටන්කහ තිසශබනටා. ගරු නිහල් 

සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශේ 
ශනයෂ්ඨ නායකයකු තැටියට  අශේ ප්රතිසපත්තිසටලට අු ට මක 
විකිණීහට විරුේධ ශටන්න. යම් ටැංසටතනේ ්රියාත්හක කරලා  

ලාභ ලබන්න පුළුටන් ුවටන් ශතොටුශපොළේ බටට ශහය පත් 
කරන්න කියලා ශම් අටස්ථාශේදී හහ ඉල්ලා සිටිනටා.  

ම ටාශේහ, අශේ ශ්රීලන්කන් ුවටන් සහාගහ අෙ දින 

සාකච්ඡාටට  අොළ නැතැ. මක පුබ ණුය කාලශේ පාඩු ලැබූ 
ආයතනයේ. ශබොශතෝ ශෙනා ම පිළිබඳට කථා කළා. එහි තිසශබන 
ූෂෂණ පිළිබඳට කථා කළා, ටගචා පිළිබඳට කථා කළා.  ටසර 
ශෙකේ ගත වුණත් තටහ ශම් අලාභය අඩු කර ගන්න  බැරි ශටලා 

තිසශබනටා. ශලෝකශේ ුවටන් ශසේටා සඳතා සාහානයශයන් සියයට 
,0ක පහණ වියෙහේ යන්ශන් ඉන්ධන සඳතා. ඉන්ධන  මිල 
සියයට  0කින් අඩු ටන විටත්  අපට ශම් සහාගශම් අලාභය අඩු 

කර ගන්න  බැරි ශටලා තිසශබනටා. හහ හිතන විධියට ශම් අධයේෂ 
හණ්ංලය අසහත්. ම අය අසහත් නිසා තහයි ශම් සහාගහ 
විකුණන්න බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන්. ශම් ුවටන් සහාගහ 

විකිණීහ තුළිු ත් අලාභයේ ලබනටා. පුබ ණුය කාලශේ ශ්රීලන්කන් 
ුවටන් සහාගහ සඳතා ම-0 0 ුවටන් යානා 7ේ ඇණවුම් කරලා 
තිසබුණා. ම contract එක නැටැත්වීහ ශටු ශටන් අෙ මිලියන 

112ේ ශගටන්න  ශටලා තිසශබනටා.  

එපහණේ ශනොශටයි, ඊට අහතරට ම අය -AerCap කියන 
සහාගහ- කියනටා, පරණ ම-000 ටර්ගශේ ුවටන් යානා ,ේ 
තටදුරටත් තිසයාගන්න කියලා. මටාශේ කාලය තට ටසර තතරකට 

දීර්ා කරන්න කියනටා. ශම් contract එක ශටනස ්කශළොත්,  ම-
000 කියන ළඟදී ලබාගත් ුවටන් යානාටට ටංා පරණ ුවටන් 
යානාටේ ලබාගන්නත්  කියනටා. ම නිසා ශම් පිළිබඳට නැටතත් 

හිතා බලන්න, ගරු ඇහතිසතුහනි.  

පුබණුය කාලශේ අශේ පස් අවුරුදු සැලැස්හේ තිසබුණා. එය 
තුළින් බලාශපොශරොත්තු වුශණ් අශේ ුවටන් ශසේටය ආසියාු  

රටටලට පහණේ ්රියාත්හක කිරීහ ශනොශටයි. ඕසශ්ේලියාටට 
ශටන්න පුළුටන්, යුශරෝපා රටටලට ශටන්න පුළුටන් එටැනි දීර්ා 
ුවටන් ශසේටා ්රියාත්හක කරන්නයි අපි බලාශපොශරොත්තු වුශණ්.  

එො පැරීසිය, ශරෝහය, මිලාන් නගරය ටැනි ස්ථාන ෙේටා අශේ 
ුවටන් ගහන් තිසබුණා. නමුත්, අෙ ම සියල්ලේහ ඉටත් කර 
තිසශබනටා. අෙ ලන්ංන් ෙේටා පහණයි යන්ශන්. ම ගැන ශම් 

අටස්ථාශේදී අශේ කනගාටුට පළ කරනටා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාට නියමිත කාලය අටසානයි.  

 
ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு கனக சஹரத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

හට තට විනාඩියේ ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි. 

ගරු අහාතයතුහනි, ආණ්ඩු ශටනස් ශටන්න පුළුටන්. ම 
ටාශේහ, ආණ්ඩුට ඇතුශළේ ඉන්න අහාතයටරුත් ශටනස ්ශටනටා. 

නමුත් අපට තිසශබන අශේ නාතිසක නාතිසක ුවටන් ශසේටා ප්රතිසපත්තිසයට 
අු කූලට කටයුතු කරන්ශන් නැතිස එශේ ප්රතිසවිපාකටලට තහයි අෙ 
අපට මුහුණ ශෙන්න සිදු ශටලා තිසශබන්ශන්. ම නිසා ඔබතුහාටත්  
තරියට කටයුතු කරලා, ම නාතිසක ප්රතිසපත්තිසය ්රියාත්හක කරන්න 

කියලා හා ඉල්ලා සිටිනටා.  

ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශේ ශනයෂ්ඨ නායකයකු, අහාතයටරයකු 
තැටියට ඔබතුහා අශේ ටෘත්තීය සමිතිස ආරේෂා කරයි කියලි අපි 

හිතනටා. පුබණුය සතිසශේ ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශේ ුවටන් ශතොටු 
ශපොළ ටෘත්තීය සමිතිසශේ සභාපතිසටරයා  ටන මුතන්දිරම් 
හතත්හයාශේ ටැං තතනම් කර තිසශබනටා. එතුහා කරපු එකහ 

ටැරැේෙ තහයි, ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශේ හිටපු ශල්කම්, ගරු 
ධර්හසිරි ශසේනානායක ඇහතිසතුහාශේ පින්තූරයකට හල් හාලාටේ 
ෙහපු එක. ඔබතුහා ම ගැන ශතොයා බලන්න. ගරු ඇහතිසතුහනි, 

1649 1650 

[ගරු කනක ශතේරත් හතතා] 
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අශේ පේෂයට වි ාල ශසේටාටේ කළ  ශකනකු ටන එතුහා නැටත 

ශසේටශේ පිහිටුටන්න කියන ඉල්ීමහ ඔබතුහාශගන් කරමින්, හශේ 
කථාට අටසන් කරනටා.   

 

ගුණ අනශ්ෝෂණ අනේසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க )  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි.  හට කලින් කථා කරන්න 
තට කථිකශයෝ ඉන්නටාෙ?   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එච්.එම්.එම්. තරීස් නිශයෝනය ඇහතිසතුහා, ගරු අර්ජුන 
රණතුගග අහාතයතුහා, ගරු තරින් ප්රනාන්දු අහාතයතුහා තහයි 
ආණ්ඩු පේෂය ශටු ශටන් කථා කරන්න ඉන්ශන්.  

 

ගුණ අනශ්ෝෂණ අනේසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු අර්ජුන රණතුගග අහාතයතුහාට කථා කරන්න අටස්ථාට 

ශෙන්න.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශතොඳයි, එශතහ නම් ගරු අර්ජුන රණතුගග අහාතයතුහා කථා 
කරන්න. 

 
[අ.භා. 0.07] 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා ිවරාය හා නාවික ක යුුර 
අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හට  ශම් අටසථ්ාට ලබාදීහ 
ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිසටන්ත ශටනටා.  

පුබ ණුය ටසර ශෙකක කාලය තුළ අපට තිසබුම් ගැටලු සත 

ප්ර න් ගැන ටරාය තා නාවික කටයුතු  අහාතයටරයා තැටියට 
මුලින්හ ශම් සභාට ෙැු ටත් කරන්න කැහැතිසයි. හහ ටරාය තා 
නාවික කටයුතු අහාතයාග ය භාර ගන්න ශකොට තිසබුම් ප්රධානහ 

ප්ර න්  තහයි, ටරාශේ තිසබුම් ූෂෂණ සත අනට ය වියෙම්. ශම් 
ශතොරකම් නටත්ටන්න,  අනට ය වියෙම් අඩු කරන්න අප පුබ ණුය 
ටසර ශෙක තිසසශ්සේහ විශ ේෂ අටධානයේ ශයොමු කළා. අෙ සෑශතන 

දුරට එය සාර්ථක ශටලා තිසශබනටා. හශේ සශතෝෙර නි ාන්ත 
මුතුශතට්ටිගහශේ නිශයෝනය ඇහතිසතුහා හට ම සඳතා වි ාල 
සතශයෝගයේ ලබා දුන්නා. ම ටාශේහ, ශල්කම් නයම්පතිස හැතිසතුහා  

සත සියලු සභාපතිසටරුත්, අධයේෂ හණ්ංලයත්, ප්රධාන 
නිලධාරිු ත්, අපට අහතක කරන්න බැරි ශසේටකයන්  
සියලුශෙනාහත් අප සහඟ එකතු ශටලා ම සතශයෝගය ලබාදුන්නා.  

ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය ගැන අෙ හැතිස 

ඇහතිසටරු කීප ශෙශනේහ අෙතස් ෙැේවූටා. ම ගැන කියේදී 
විශ ේෂශයන්හ හහ ශම් කාරණය හතේ කරන්න ඕනෑ. අශේ චහල් 
රානපේෂ හිටපු අහාතයතුහා, හශේ පියාත් සහඟ එකට 

ශේ පාලනය කළ හශේ පියාශේ හිත මිතුරු අහාතයටරශයේ. 
එතුහා කියපු කාරණා සියල්ලහ හශේ අටධානයට ගන්නා බට හා 
එතුහාට කියන්න කැහැතිසයි.  

කවුරු ශහොනටා කිේටත්, අපි එකතු ශටලා  ආණ්ඩුටේ තෙපු 

එශකන් ශහොන ටාශේ ශේටල් සිදු වුණාෙ කියා හා ෙැන් ටගකීශහන් 
යුතුට කියන්නම්. විශ ේෂශයන්හ පුබ ණුය කාලශේ හහින්ෙ 
රානපේෂ හිටපු නනාධිපතිසතුහා,  නනාධිපතිසටරණශේ දී එතුහාශේ 
ප්රචාරක කටයුතු ශටු ශටන් සෑශතන ශසේටකයන් ප්රහාණයේ 

ශයොෙටා තිසබුම් බට අපි ෙැේකා. හහ අහාතයටරයා තැටියට 
එනශකොට වහත්රීපාල සිරිශසේන හැතිසතුහා නනාධිපතිස ශනොවුණා 
නම්, ම ටාශේහ තනි ආණ්ඩුටේ තිසබුණා නම්, සහතර ශටලාටට ම 

ශසේටකශයෝ සියලු ශෙනාටහ ශගෙර යන්න තිසබුණා. තැබැයි, 
අතිසගරු නනාධිපතිසතුහාත්, ම ටාශේහ ගරු අගහැතිසතුහාත් සහඟ අපි 
සාකච්ඡා කරලා ශේ පාලනයට ශයොෙටා ගත් ම සියලු ශසේටකයින් 

ෙැු ටත් කරලා නැටත ටරේ ම සියලු ශෙනාටහ රැකියා ලබා 
ශෙන්න අපට පුළුටන් වුණා. ම ටාශේහ තහයි තම්බන්ශතොට 
ටරාශේ ශසේටකශයෝ ප්රහාණයකුත් පුබණුය ආණ්ඩුට අන්තිසහ 

ශහොශතොශත් ශේ පාලනය සඳතා ශයොෙටා ශගන තිසබුණා. නමුත්, ම 
ශගොල්ලන්ට ස්ථිර රැකියාටන් ලබා දීලා තිසබුශණ් නැතැ.  

අෙ ටනශකොට ශම් ආණ්ඩුශටන්  සියලු ශෙනාටහ සථ්ිර රැකියා 
ලබා දීලා තිසශබනටා. මකට ප්රධානහ ශතේතුට තහයි, ශම් අය දිතා 

අපි ශේ පාලන ශකෝණයකින්  ශනොබැීමහ. අපි ශම් ශසේටකයන් 
සම්බන්ධශයන් නනාධිපතිසතුහාත්, අගහැතිසතුහාත් සහඟ සාකච්ඡා 
කළා. රශට් අට යතාටන් පිළිබඳට සලකා බලා, පේෂ ශේෙයකින් 

ශතොරට තීරණ ගන්නා නායකයන් ශෙශෙශනකු එේක  ටරාය තා 
නාවික කටයුතු අහාතයටරයා විධියට හට ටැං කරන්න තැකි 
ශටලා තිසශබනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ 
තිසශබන ණය පිළිබඳට ශම් සභාටත්, ශම් රටත් ෙැු ටත් කරන්න හා 
කැහැතිසයි. 201  ශෙසැම්බර් 01 දින අටසන් ටන ශකොට ශ්රී ලගකා 

ටරාය අධිකාරිශේ ණය ප්රහාණය රුපියල් මිලියන 200,1,9යි. ශම් 
සියලුහ ණය 201  ටර්ෂයට කලින් ගත් මටා. ම ටාශේහ ශම් 
ණශයන් සියයට ,7ේ අපට ශගටන්න ශටලා තිසශබන්ශන් 

තම්බන්ශතොට ටරාය ශටු ශටු යි. ශම් සම්පූර්ණ ණය සඳතා 201  
ටර්ෂශේදී ණය ටාරික ට ශයන් රුපියල් මිලියන 10,8 1ේෙ, 
ශපොලිය ට ශයන් රුපියල් මිලියන ,,080ේෙ ශගටා තිසශබනටා. ම 
ගණන් ශෙකහ එකතු කළාහ රුපියල් මිලියන 1,,90,ේ ටනටා. 

ඊට අහතරට 201, ටර්ෂශේ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ශගවිය යුතු 
ණය සත ශපොලිය රුපියල් මිලියන 20,11 ේ ටනටා. අපට ශම් 
ණය 2009 ටර්ෂය ටන ශතේ ශගටන්න සිේධ ටනටා.  

ශකොළඹ ටරාශේ පර්යන්ත තුනේ තිසශබනටා. එකේ, නය 
බතලු පර්යන්තය, මක තහයි ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට අයත්ට 
තිසශබන පර්යන්තය. ඊට අහතරට SAGT සත CICT කියලා 

ශපෞේගලික පර්යන්ත ශෙකේ තිසශබනටා. හහ අහාතයටරයා 
තැටියට මුලින්හ යනශකොට ශම් පර්යන්තටල තිසබුම් ප්ර න් දිතා 
බලන ශකොට අශේ පර්යන්තශේ ප්රධානහ ප්ර ්න කීපයේ තිසශබන 

බට හහ ෙැේකා. අෙ ටන ශතේ අපි පාවිච්චි කරන ශම් 
පර්යන්තටල තිසශබන ආම්පන්න ඉතාහත් පරණ ආම්පන්න බට 
හහ ෙැේකා.  

විශ ේෂශයන්හ ශම් පර්යන්තශයන් පැයකට තුබරුටන බතලු 

ප්රහාණය 1 ත් - 18ත් අතර ප්රහාණයේ වුණා. තැබැයි, පුබ ණුය 
කාලශේ ශපෞේගලික පර්යන්තටල ශම් ප්රහාණය 00කට ටැඩි 
වුණා. අපි සියලුහ ශෙනා සහඟ සාකච්ඡා කරලා අෙ ටනශකොට ම 

ප්රහාණය 27ත් - 00ත් අතරට ශගනැල්ලා තිසශබනටා. ම කටයුත්ත 
තනිකරහ කරලා තිසශබන්ශන් අශේ නිලධාරින්ශේ සත 
ශසේටකයින්ශේ කැප වීශහන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ම විතරේ ශනොශටයි.  
පුබණුය කාලශේ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ තිසශබන ණය බර 

1651 1652 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ශතේතුශටන් අපට සගටර්ධන කටයුතු හුඟේ දුරට නටත්ටන්න සිදු 
වුණා. ම ටාශේහ අපි ඉටු කරපු කටයුතු කීපයේ සම්බන්ධශයන්හ 
හහ ශම් ගරු සභාට ෙැු ටත් කළ යුතුයි. පුබණුය කාලශේ 

ණුන්ශනන් විනා  වූ CFS-1 ුවෙහ සඳතා රුපියල් මිලියන 110ේ වූ 
ඇස්තශම්න්තුගත මුෙලින් රුපියල් මිලියන 90ේ අපට ඉතිසරි කර 
ගන්න පුළුටන් වුණා. ම අශේ ශසේටකයින්ශේ තැකියාටත් එේකයි. 

ම ටාශේහ අපි අභයන්තර හාර්ග පේධතිසය සගටර්ධනය කිරීශම් 
ටයාපෘතිසය යටශත් රුපියල් මිලියන 219ක වියෙහකින් "තර්තාල්" 
නමින් තඳුන්ටන පාලහ පුළුල් කළා. අභයන්තර ප්රධාන හාර්ගය 

කිශලෝමීට ර් 1.,ේ සම්පූර්ණශයන් අලුත්ටැඩියා කිරීහට අපට තැකි 
වුණා. ම ටාශේහ බණ්ංාරනායක නැටි පාලශම් රුපියල් මිලියන 
2 ේ ටැය කරමින් නල ප්රටාතන පේධතිසය අලුත්ටැඩියා කර ගල් 

අතුරා තාර ෙැමීහ සිදු කළා. ම ටාශේහ රුපියල් මිලියන , .2ේ 
ටැය කරමින් නයබතළු පර්යන්තශේ R සත S හාටත් 
ප්රතිසසගසක්රණය කරන්න අපට තැකියාට ලැබුණා.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ටරාය අධිකාරිශේ 

ප්රධානතහ  ේතිසය ටන්ශන් අපට තිසශබන හානට සම්පතයි. අෙ ටන 
විට ටරාය අධිකාරිශේ ස්ථිර ශසේටක සගඛ්යාට 9, 9,ේ ටනටා. ම 
කියන්ශන් ශකොළඹ, ගාල්ල, ත්රිකුණාහලය, තම්බන්ශතොට, ඔළුවිල්, 

කන්කසන්තුශර් කියන ටාරායටල්ටල සිටින සියලුහ ශසේටක 
සගඛ්යාටයි. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ සහස්ත ආොයශහන් සියයට 
,7ත් - ,8ත් අතර ප්රහාණයේ ශගටන්න සිදුවී තිසශබන්ශන් 

ශසේටකයන්ශේ පඩි නඩි සත අශනකුත් පතුබකම් සඳතායි. 201  
නනටාරි හාසශේදී අපට තිසබුණා, ශම් ශසේටකයන්ශේ පඩි ටැඩි 
කරන්න. අවුරුදු තුනකට ටතාටේ  කරන පඩි ටැඩිවීහ. මූලයහය 

තත්ත්ටය ශහොන තරම් අහාරු වුණත් අපි 201  නනටාරි හාසශේදී 
ශසේටකයන්ශේ ටැටුප සියයට 1 කින් ටැඩි කළා. ඊට අහතරට 
රුපියල් 9,000ක දීහනාටේ අපි ලබලා දුන්නා. ශම් සඳතා අපට 

ටාර්ිකකට  රුපියල් මිලියන 2,,78ේ අතිසශර්කට ටැය කරන්න සිදු 
ටනටා. ම ටාශේහ අතිසකාල දීහනා සඳතා - overtime - සඳතා 
රුපියල් මිලියන ,08ේ ටැය කිරීහට අපට සිදු වුණා. අපි තීරණය 
කළා, අශේ ශසේටකයන්ට දිරි ගන්ටා ම තුළින්  කාර්යේෂහතාට 

ටැඩි කශළොත් ම තරතා ශම් මුෙල අපට ලබා ගන්න පුළුටන් බට.    

ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ රැකියාටේ ලබා ගැනීහ සඳතා 
ශයොමු කරන ලෙ අයදුම්පත් 7 ,000කට අධික ප්රහාණයේ අෙ 

ටනවිට හා ළඟ තිසශබනටා. ශම් සියලු ශෙනා ශම් පිළිබඳට 
අටධානය ශයොමු කරන්ශන් ඇයි? ම ලැශබන පතුබකම් නිසායි. 
ශටනත් සහතර ආයතනටල ශසේටකයන්ට නැතිස පතුබකම් ටරාය 

ශසේටකයන්ට ලබලා දීලා තිසබුණා. මටා කිසිහ ශෙයේ කපා 
තරින්නට අපි පුබ ණුය කාලශේ තීරණය කශළේ නැතැ. ම ටාශේහ 
ටරාය ශසේටකයන්ශේ වටෙය හධයස්ථානය අපි දියුම් කළා. ම 

ටාශේහ අපි ආයුර්ශේෙ වටෙය හධයස්ථානයේ ආරම්භ කළා. අෙ 
ශටනශකොට ශසේටකයන් එේෙතස් ගණනකට ටැඩි සගඛ්යාටේ ශහහ 
ආයුර්ශේෙ වටෙය හධයසථ්ානශයන් ශබශතත් ලබා ශගන 
තිසශබනටා.   ම ටාශේහ නට මුරශසේටා ක්රහයේ ඇතිස කළා. ඇඟිලි 

සලකුම් තැබීහ ටැනි නූතන කළහනාකරණ විධික්රහ තඳුන්ටා 
දුන්නා.  

අපි ශේ පාලන පළිගැනීම් කශළේ නැතැ. ස්ථාන හාරුවීම් ලබා 

දීහ, උසසව්ීම් ලබා දීහ,  නිටාස ලබා දීහ යන ශම්  සියල්ලේහ 
ස්ටාධීන කමිටු තරතා කර තිසශබනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
හන්ත්රීතුමියනි, 201  නනටාරි 08 ටැනිො සිට 201, ශනොටැම්බර් 

හාසශේ 20 ශටනිො ෙේටා  උසසව්ීම් 720ේ අපි ලබා දුන්නා. හට 
ඇහුණා, ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා කිේටා, උසස්වීම් 
ලබලා දීලා නැතැ කියලා. ශේ පාලන ක්රහශේෙයේ ශනොහැතිසට 

ස්ටාධීන කමිටුටේ තරතා අපි ශම් උසස්වීම් ලබලා දුන්නා.  අවුරුදු 

00ේ එකහ තැන සිටි සහතර අයටත් අපි ම අටසථ්ාට ලබා දුන්නා. 

ම ටාශේහ ටරාශේ ශසේටකයන්ට නිලධාරින් තා අපි තමුවීහ සඳතා  
ශටනහ දිනයේ අපි  ලබලා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හහ මීට ශපරත් සඳතන් කළ 
කාරණයේ තහයි පුබ ණුය නනාධිපතිසටරණශේදී හහින්ෙ රානපේෂ 

හතතාශේ ප්රචාරක කටයුතු ශටු ශටන් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ 
ශසේටකයන්  70 ශෙශනකු ශසේටශයන් නිෙතස් කර තිසබුණා කියන 
කාරණය. නමුත් ඔවුන්ශේ ටැටුේ සත අතිසකාල දීහනා ෙ ශගටා 

තිසබුණා. ම නිසා ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට 201, ශෙසැම්බර් 
හාසශේදී පහණේ වූ පාඩුට රුපියල් මිලියන ,1.1යි. ශම් කාරණය 
ගැන තහයි හහ ඉස්ශසල්ලා ෙැු ටත් කශළේ. ශම් සියලු ශෙනාහ 

රැකියාශටන් ඉටත් කරන්න කියා තිසබුණත් හශේ ඉල්ීමහ හත 
අතිසගරු නනාධිපතිසතුහාශගත්, ගරු අගහැතිසතුහාශගත් 
හැදිතත්වීශහන්  ශම් ශසේටකයන් රැකියාශේ තබා ගැනීහට කටයුතු 

කළා. විපේෂශේ සහතර හන්ත්රීතුහන්ලා ශහොන ශේ ප්රකා  කළත්, 
එක පේෂයක ආණ්ඩුටේ තිසබුණා නම්, සහතර විට ශම් සියලු 
ශෙනාටහ ශගෙර යන්න සිේධ ශටනටා කියන එක හා ඉතාහ 
ටගකීශහන් කියනටා. ම ටාශේහ 2007 ටර්ෂශේ අටසාන ටනතුරු 

තිසබූ "පියපුතු පෙනහ" යටශත්  ටරාශේ ශසේටය කළ ශසේටකයන්ශේ 
ෙරුටන් සෑශතන ප්රහාණයේ රැකියාශේ ස්ථීර කරන්න අපට 
පුළුටන් වුණා. ම ටාශේහ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ 

ඉගජිශන්රුටන්ශේ රුපියල් 1 ,000ක දීහනාට පිළිබඳ ගැටලුටේ 
තිසබුණා. කැබිනට් හණ්ංලශේ අු හැතිසය අරශගන අපි ම 
දීහනාටත් ලබලා දුන්නා.  මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි,  හහ 

කියන්න ඕනෑ, පුබ ණුය ආණ්ඩු සහශේදී ටරාය අධිකාරියට 
අභයාසලාභීන් විධියට 21, ශෙශනකු බඳටා ශගන තිසශබන බට. 
සහතර අයට ුබදුුබකම් නැතැ. ශම් පිරිස පුබ ණුය කාලශේ තනිකරහ 

ශේ පාලනයට ශයොෙටා ගත් අය. විභාගයේ පටත්ටා ශම් 
ශසේටකයන් නැටත ටරේ ශසේටශේ පිහිටුවීශම් ටැංපිළිශටළේ අපි 
ආරම්භ කරලා තිසශබනටා. 

ෙැන් ශටනශකොට අපි කිහිප ශෙශනකුටහ ස්ථිර රැකියා ලබාදී 
තිසශබනටා. ම ටාශේහ 2010 සිට ශලොරි රියැදුරන් ,0 ශෙශනකුට 
ශලොකු ප්ර ්නයේ තිසබුණා. ශකොන්්ාත් පෙනහ හත තහයි ම 
රියදුරන් ,0ශෙනාහ රැකියාට කශළේ. අපි ම සියලුහ ශෙනා ස්ථිර 

ශසේටකයන් තැටියට පත් කළා. 

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, ශකොළඹ ටරාශේ නැ ශඟනහිර පර්යන්තය 
විකිණීහ සම්බන්ධශයන් තිසශබන ප්ර න්ය ඔබතුහා ෙන්නටා. 

ඔබතුහාට ම පිළිබඳට ශපොඩි පැතැදිලි කිරීහේ කරන්න පුළුටන්ෙ? 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හහ මක ගැන කියන්නම්. හට ශපොඩි ශටලාටේ ශෙන්න. 

ම ටාශේහ තහයි නාතිසක කණ්ංායම් නිශයෝනනය කරන 
volleyball ්රීංක, ්රීඩිකාටන්, netball ්රීඩිකාටන් අවුරුදු 10කට 
ආසන්න කාලයේ ශකොන්්ාත් පෙනහ හතයි සිටිශේ. අපි එහ 

්රීංක ්රීඩිකාටන් 07ශෙශනකුට සථ්ිර පත්වීම් ලබා දුන්නා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හහත් ්රීංකශයේ තැටියට  
කියන්න ලේනයි, අශේ volleyball කණ්ංායශම් නායකයා ටරාශේ 

ශසේටශේ කශළේ security guard ශකශනේ තැටියටයි. ශහන්න ශම් 
ටශේ තත්ත්ටයේ තහයි පුබ ණුය කාලශේ තිසබුශණ්. නමුත්, අෙ 
ශටනශකොට ඔහු ්රීංා උපශේ කශයකු තැටියට පත්කරලා එතැන 

ශටනස් ක්රහශේෙයේ තෙලා තිසශබනටා. 

1653 1654 

[ගරු අර්ජුන රණතුගග හතතා] 
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පුබණුය කාලශේ අපට ටරාශේ ලලොයීතාට ටැඩි කරගන්න 

අට ය ශටලා තිසබුණා. පැයකට සියයට 10 - 18 අතර තිසබුම් 
ලලොයීතාට, සියයට 28 - 00 ෙේටා ඉතළ ණුහින් තිසශබනටා. ම 
ටාශේහ නය බතලු පර්යන්තය සඳතා 201  දී ISO 9001:2008 
තත්ත්ට සතතිසකය ලබාගන්න අපට තැකියාට ලැබුණා. ම ටාශේහ 

තහයි පුබ ණුය කාලශේ ටරාය ප්රතිසරූපයට විනා කාරී ශේටල් 
වි ාල ට  ශයන් සිදු වුණා. අපි පුබ ණුය ශේටල් තාර-තාර කියලා 
ටැංේ නැතැ. නමුත් කියන්න ඕනෑ, තම්බන්ශතොට ටරාශේ කරදිය 

හගගලයයට රුපියල් මිලියන 110ේ වියෙම් කරලා තිසබුණා. ම 
ටාශේහ ශතල් ටැගකි විටෘත කිරීශම් උත්සටය සඳතා රුපියල් 
මිලියන 97ේ වියෙම් කරලා තිසබුණා. ම ටාශේහ ටරාය අධිකාරිය 

ශටේ අංවිටලට සත හාධයශේදීන්ට හාසිකට පඩි ශගටලා තිසබුණා. 
ම සියල්ලහ අෙ ශටනශකොට අත් හිටුටලා තිසශබනටා. 

ෙකුම් ආසියාශේ තිසශබන ශතොඳහ ටඩු හඩුට තිසශබන්ශන් ටරාය 

අධිකාරියටයි. නමුත්, අටාසනාටකට ටශේ පුබ ණුය කාලශේ ටරාය 
අධිකාරිය සතුට ශහටැනි ටඩු හඩුටේ තිසබියදීත් අට ය භාණ්ං පිට 
ආයතනටලින් අරශගන වි ාල මුෙලේ වියෙම් කරලා, ම තරතා 
වි ාල ශකොමිස් මුෙලේ ලබාශගන තිසබුණා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇහතිසතුහාට තට විනාඩි  ක කාලයේ තිසශබනටා. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ගරු තරින් ප්රනාන්දු 
ඇහතිසතුහාශේ කාලයත් හට ලබාදී තිසශබනටා. 

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශතොඳයි. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ටරාය කුසස්ිය ශම් රශට් ඉතාහත් නනප්රියයි. ම කෑහ ශේල 
පිළිබඳට ශම් රශට් සෑහ පුේගලශයේහ ෙන්නටා. අෙ ටන විට 
ටරාශේ කුස්සිශේ වියෙහ සියයට 20කින් පහණ අඩු කරන්න 

පුළුටන් ශටලා තිසශබනටා. අෙ  ම සියල්ලටහ මූලික වුශණ් අපි සියලු 
ශෙනාහ අශනකුත් ශේටල් අහතක කරලා රටේ තැටියට තීරණ ගත් 
නිසයි.  

ටරාශේ ශලොරි ප්ර න්යේ තිසශබනටා. ටරායට ශලොරි ොන්න එො 
හිටපු සභාපතිසටරු, එො හිටපු ශේ පාලනඥයන් මුෙල් අරන් 
තිසශබනටා. නමුත්, අපි නිසි ක්රහශේෙයකට අු ට කටයුතු කරලා, 
201  නනටාරි සිට අශගෝස්තු ටන විට රුපියල් මිලියන 2 ,.1ක 
ආොයහේ ලබාශගන තිසශබනටා. ම ටාශේහ ටරාය අධිකාරියට 
ටයාපාරික සැලැසහ්ේ තිසබුශණ් නැතැ. ම ටයාපාරික සැලැස්හ අපි 
නැටත ටරේ තෙලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ අපි පළමු ටරට ශූනය 
පාෙක අය ටැයේ - zero-based budget එකේ -  අු ට ටරාය 
අධිකාරිය ශටනහ පාලනය කිරීහට එකතුශටලා තිසශබනටා. ම 
ටාශේහ අෙ ටන විට ත්රිකුණාහලය ටරයා, ගාල්ල ටරාය ශටන 
ශටනහ ලාභ ලබන තත්ත්ටයකට ශේන්න අපි සැලුබම්  ශයොෙටලා 
තිසශබනටා. එහි ප්රතිසලලයේ තැටියට අෙ ටන විට ගාලු ටරාශේ 
ආොයහ ශෙුවණ ශටලා තිසශබනටා. ත්රිකුණාහලය ටරාය ලාභ ලබන 
තත්ත්ටයකට පත් කරන්න අපට පුළුටන් ශටලා තිසශබනටා. ම 
ටාශේහ අෙ ටන විට ටරාය අධිකාරිශේ ශතොරකහ සෑශතන දුරට 
අඩුශටලා තිසශබනටා. 

තමුන්නාන්ශසේලාට හතක ඇතිස, පුබණුය කාලශේ ටෘත්තීය 

සමිතිස නායකශයෝ කියලා කට්ටියේ එකතු ශටලා ටරාය තුළ 
අනට ය ශෙයේ කරන්න තැදුටා. ම තරතා කරපු ්රියාොහයන් හහ 
හතේ කරන්න ඕනෑ. ම සියලු ශෙනාහ එකතු ශටලා ටරායට එන 
නැේ ටික ශපෞේගලික ආයතනටලට යටන්න ක්රහශේෙයේ තෙලා 

තිසබුණා. සහතර ටෘත්තීය සමිතිස නායකශයෝ කියන පුේගලයන්ශේ 
ෙරුශටෝ ටැං කරන්ශන් ම ශපෞේගලික සහාගම්ටල. ම තරතා ම 
මිනිස්ුබ ශහොනටශේ මුෙලේ ලබා ගත්තාෙ කියන එක ශම් රශට් 

හත නනතාට ෙැු ටත් විය යුතුයි. 

ශපෞේගලිකට හට කරපු ශේටල් සම්බන්ධශයන් අෙ ටන විට 
හා නඩු පටරා තිසශබනටා. ම ගැන හා ශම් අටස්ථාශේදී කියන්න 

කැහැතිස නැතැ. නමුත් අෙ ටනවිට 'ටෘත්තීය සමිතිස නායකශයෝ' 
කියන කණ්ංායහ ශකොන් ශටලා, ශසේටකයින් අපි ගැන වි ට්ාසය 
තබලා ඉතාහත් ශතොඳට ටැං කරනටා කියලා හා කියන්න ඕනෑ.  

අෙ ගරු හහින්ොනන්ෙ අලුත්ගහශේ හන්ත්රීතුහා ඇහුටා, අලුත් 
නැටිය ගැන. පුබ ණුය කාලශේ යම් යම් ප්ර න්ටලට මුහුණ ශෙන්න 
අපට සිදු වුණා. විශ ේෂශයන්හ නය බතලු පර්යන්තයට නැේ එන 
එක එන්න එන්න අඩු වුණා. මකට ප්රධාන ශතේතුට වුශණ් 

ශහොකේෙ? අෙ ශලෝකශේ භාවිතයට ගන්ශන් වි ාල නැේ. ඉස්සර 
තිසබුම් ශපොඩි නැේ අෙ ටන විට භාවිතශයන් ඉටත් කරලා 
තිසශබනටා. මීටර් 0 0ට ටංා දිග වි ාල නැේ තහයි ෙැන් 

තිසශබන්ශන්. මටා නටත්ටන්න මීටර් 1,කට ටැඩි ගැුණරේ සහිත 
මුහුදු ප්රශේ යේ අට යයි. ම නිසා නය බතලු පර්යන්තයට එන 
නැේටලට හුඟේ ශටලාටට  CICT එකට යන්න සිදු ශටලා 

තිසශබනටා.  

අශේ හහින්ොනන්ෙ අලුත්ගහශේ හන්ත්රීතුහාත් කිේටා, ම 
ටාශේහ අෙ වි ාල කථාටේ තිසශබනටා, තම්බන්ශතොට ටරාය 

විකුණනටා, නැ ශඟනහිර නැටිය විකුණනටා කියලා. හහ 
තමුන්නාන්ශසේලාට ටගකීශහන් ශෙයේ කියන්නම්. අෙ ශම් 
යතපාලන ආණ්ඩුශේ නනාධිපතිසතුහා ශ්රී ලගකා නිෙතස ් පේෂශේ 

ශකශනේ, අගහැතිසතුහා එේසත් නාතිසක පේෂශේ ශකශනේ. අපි 
අතර යම් යම් හතටාෙ තිසශබන්න පුළුටන්. නමුත් අපි තම්බන්ශතොට 
ටරාය විකුණන්න තීරණය කරලා නැතැ. නමුත් අපි 
ආශයෝනකශයේ සහඟ සාකච්ඡා කරලා තීරණයේ අරශගන 

තිසශබනටා, ණුවිුබහකට එළඹිලා ම ටරාශේ ටැං පිළිශටළ පිළිබඳට 
ම සහාගහත් එේක කටයුතු කරන්න. තැබැයි අෙ ශටනකල් 
තීරණයේ අරශගන නැතැ-  

 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Percentage එක ශහොකේෙ? 
 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ෙැනට අපි සාකච්ඡා කරලා තිසශබන ආකාරයට ම ශගොල්ලන් 

80යි 20ක percentage එකේ තහයි ඉල්ලා තිසශබන්ශන්. තැබැයි 
චහල් රානපේෂ හන්ත්රීතුහා කිේටා ටාශේ හා කියන්න ඕනෑ, ම 
ශගොල්ලන් ඉල්ලන තැහ ශෙයහ අපි ශෙන්ශන් නැතැ කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේලා හතක තබා ගන්න, හහත් ශ්රී ලගකා නිෙතස ්
පාේිකක පවුලකින් ආපු ශකශනේ බට. අෙ ටන විට 
නනාධිපතිසතුහාත්, අගහැතිසතුහාත් සහඟ අපි ක්රහශේෙයේ තෙලා 

තිසශබනටා, අශේ ශේටල් විකුණන්ශන් නැතුට සගටර්ධන කටයුතු 
ඉදිරියට ශගන යාහට. ම සඳතා සැලුබම් තෙලා තිසශබනටා. [බාධා 
කිරීහේ] ශපොඩ්ංේ ඉන්න ශකෝ. හට කථා කරන්න ඉං ශෙන්න 

ශකෝ. ම සඳතා අපට තිසශබන ශලොකුහ ප්ර ්නය තහයි මුෙල් ප්ර න්ය. 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

අපට තම්බන්ශතොට ටරාය ශටු ශටන් ණය ශගටන්න තිසබුශණ් 
නැත්නම් නැ ශඟනහිර පර්යන්තය - East Container Terminal 
එක - අපටහ අරශගන කරන්න තිසබුණා. [බාධා කිරීහේ] ආොයම් 

ටැඩි ශටලා ශනොශටයි, හන්ත්රීතුහනි. ෙැන් ශලොකු නැේ එන නිසා 
හුඟේ ශටලාටට මටා යන්ශන් CICT  ශපෞේගලික සහාගහට. ම ශේ 
තහයි වි ාල ගැුණරේ තිසශබන්ශන්. අ ශේ අලුත් පර්යන්තශේ ම 

ගැුණර තිසශබනටා. තම්බන්ශතොට ටරායට ශගටන ණය ඉටර වුණාහ 
අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා, - අපට ශංොලර් බිලියන 1.1 ක 
මුෙලේ ම ආයතනය ශගටන්න ලැතැසත්ිස ශටලා තිසශබනටා. ටරාය 

අධිකාරිශේ තිසශබන ණය ප්රහාණය අඩු වුශණොත් හහත්, නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහාත් සාකච්ඡා කළා ශයෝනනා කරන්න- 

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හහ ඔබතුහාට ටගකීශහන් කියනටා, තම්බන්ශතොට ටරාශයන් 

සියයට 80ේ විකුණනටා, නැ ශඟනහිර පර්යන්තශයන් සියයට 
80කුත් විකුණනටා කියලා. හහ මක ටගකීශහන් කියනටා. 
ඇහතිසතුහා තැටියට ඔබතුහා මකට එකඟ නැතැ. හා එය 
පිළිගන්නටා. 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හට ශපොඩ්ංේ කථා කරන්න ශෙන්න ශකෝ.  

 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා ම ප්රතිස තය අඩු කරන්න ශලොකු 
සටනේ කළා, Cabinet Paper එක ගත්ත ශටලාශේත්. අපි මක 
ෙන්නටා. තැබැයි ඔබතුහා හතක තබා ගන්න, ම ගැන තීරණය 

කරන්ශන් ඔබතුහාටත්, වහත්රීපාල සිරිශසේන නනාධිපතිසතුහාටත් 
ශනොශටයි කියලා. මටා තීරණය කරන්ශන් පාස්කරලිගගම්ු යි, 
චරිත රත්ටත්ශත්යි. ම නිසා අනිටාර්යශයන්හ මක විකුණනටා. 
ඔබතුහා හතක තබා ගන්න, මක විකුණනටා. තම්බන්ශතොට 

ටරාශයන් සියයට 80ේ ශෙනටා. ම ටාශේහ නැ ශඟනහිර 
පර්යන්තශයන් සියයට 80ේ ශෙනටා. ඔබතුහා මක හතක තබා 
ගන්න. මක තීරණය කරලා ඉටරයි.  

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඔබතුහන්ලාට සහතර ශටලාටට ශත්ශරන්ශන් නැතැ, Public-

Private Partnership කියන්ශන් ශහොකේෙ කියලා.  
 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුහන්ලාට විතරයි ශත්ශරන්ශන්. අපට ශහොකුත් 
ශත්ශරන්ශන් නැතැ. 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හ ට කථා කරන්න ශෙන්න ශකෝ. ඔබතුහාට හහ බාධා 

කරන්ශන් නැතැ ශන්. ඔබතුහා ටරාය ගැන කථා කරන්න එපා. 
ඔබතුහා කරපු ටික ගැන කථා කරන්න ශකෝ, ්රීංාටට. [බාධා 
කිරීහේ] ප්ර න්යේ අතනටා නම් ම විධියට අතන්න. ක්රහශේෙයේ 

ඇතුට අතන්න. [බාධා කිරීහේ] ඔබතුහා ආණ්ඩුට විශේචනය 

කරන්න කලින් ටිකේ කල්පනා කරන්න. ශ්රී ලගකා නිෙතස ්
පේෂශේ සභාපතිසටරයා තහයි අෙ ආණ්ඩුශේ නායකයා. එේසත් 
නාතිසක පේෂශේ නායකයා තහයි ආණ්ඩුට කළහනාකරණය කරන 
පුේගලයා. [බාධා කිරීහේ] ඔබතුහන්ලා විශේචනය කරන්න. අපි 

කටොටත් විශේචනය- 

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුහාශගන් ප්ර න්යේ අතන්න බැරි නම්,- 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

කරුණාකර හට ශම් ශටලාට ලබා ශෙන්න. හට ඉතාහ ටැෙගත්- 
[බාධා කිරීම්]  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා කථා කරන්න. ගරු හහින්ොනන්ෙ 

අලුත්ගහශේ හන්ත්රීතුහා- [බාධා කිරීම්] 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හහින්ොනන්ෙ අලුත්ග හශේ හන්ත්රීතුහනි, හා ටගකීහේ ඇතුට 
තමුන්නාන්ශසේට ශෙයේ කියන්නම්. තමුන්නාන්ශසේලාශේ අලුත්හ 
කාරණාට තහයි  "තම්බන්ශතොට ටරාය විකුණනටා" කියන එක. 

විකුණනටා කියන එකයි, ශපෞේගලික ආයතනයි ආණ්ඩුටයි 
එේකහු ශටලා කරන ්රියාොහය ගත්තාහ ශෙකේ. ෙැන් බලන්න, 
පුබ ණුය කාලශේ JCT, CICT සත SAGT කියන පර්යන්ත 

විකුණනටා කිේටාට, අපට සියයට 1 ක අයිතිසයේ තිසයා ශගන දීලා 
තිසශබන්ශන්.  

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කටොෙ? 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

පුබණුය කාලශේ. අපි එන්න ඉසශ්සල්ලා. හහින්ෙ 
හතත්තයාශේ කාලශේයි, ඊට ඉස්ශසල්ලයි. හහ ම විස්තර ටික 
අරශගන තරියට තමුන්නාන්ශසේලාට කියන්නම්.  

අපි අෙ බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්, තම්බන්ශතොට ආශයෝනනය 
තරි විධියට ්රියාත්හක කරලා අපට එන ආොයහ ලබා ගන්න. අපි 
තීරණය කළා, ඉසශ්සල්ලාහ නැ ශඟනහිර පර්යන්තය සියයට  1ක 

අයිතිසය අපට තිසයාශගන ්රියාත්හක කරන්න. අපි ආශයෝනකයන් 
කැඳටලා තිසශබනටා. එහිදී අපි කියලා තිසශබන්ශන්, අඩුහ ට ශයන් 
සියයට 1 ේ අපට තිසබිය යුතුයි කියලා. ම කියන්ශන්, CICT සත 

SAGT පර්යන්ත අොළ විධියට තහයි ්රියාත්හක කරලා 
තිසශබන්ශන්. නමුත්, හශේ එකඟ වීහ නම් මක ශනොශටයි. අපි 
සියලුශෙනාහ බලන්ශන් අශේ ආයතනටලින් ටැඩි අයිතිසයේ රනයට 

ලබා ගන්න. එන ආශයෝනකශයෝ අපිට ටැඩි ප්රහාණයේ ශෙන්න 
කැහැතිස නම්, අපි තහයි නයග්රතකශයෝ ශටන්ශන්.  
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[ගරු අර්ජුන රණතුගග හතතා] 
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තම්බන්ශතොට ප්ර ්නය ගැන තමුන්නාන්ශසේ කථා කළා. ශම් 

ටන ශකොට තම්බන්ශතොට ප්ර න්ය ගැන අශේ උප සභාපතිසතුහා සත 
අධයේෂ හණ්ංලය සහඟ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නටා. අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන්, අශපන් ඉල්ලපු ශේටල් නැතිස කර 
ශගන අපට ටැඩි අයිතිසයේ ලබා ගන්න. ම ක්රහශේෙයට අශේ 

නනාධිපතිසතුහායි, අගහැතිසතුහායි ශෙශෙනාහ එකඟ ශටලා 
තිසශබනටා.  

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔබතුහාශේ ශච්තනාට ඉටු ශටනටා නම් ඉතාහ ශතොඳයි.  

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මක හශේ ශච්තනාට විතරේ ශනොශටයි, ආණ්ඩුශේ ශච්තනාට 
බටට පත් කරනටා. මකයි තිසශබන ටැෙගත්කහ. අෙ ටන ශකොට 

නනාධිපතිසටරශයකුයි අගහැතිසටරශයකුයි අපට ඉන්නටා. ම 
ශෙශෙනාත් එේක කථා කරලා කටයුතු කරන්න පුළුටන්. තැබැයි, 
පුබ ණුය කාලශේ තමුන්නාන්ශසේලාට මක කරන්න බැරි වුණා ශන්.  

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අගහැතිසතුහා එේක බැතැ. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

අපට පුළුටන්. අගහැතිසතුහා එේක කථා කරලා තීරණ ගන්න 

හටත් පුළුටන්. තැබැයි, පුබණුය කාලශේ එශතහ බැතැ ශන්. පුබ ණුය 
ආණ්ඩුශේදී තමුන්නාන්ශසේලාට ඕනෑ ශේ කරන්න තම්බ වුශණ් 
නැතැ ශන්. [බාධා කිරීහේ] මක හට කියන්න එපා. හහත් ම 

ආණ්ඩුශේ හිටපු ශකශනේ. අපි ශෙශෙනා ම ගැන පසශ්සේ කථා 
කරමු.  

අපට නැ ශඟනහිර පර්යන්තය මීටර් 1,200ක දිග ප්රහාණයකින් 

තො ගන්න පුළුටන්. ම සඳතා ශංොලර් මිලියන  00ේ විතර අට ය 
ටනටා. අපට මූලික ප්ර න්ය විධියට තිසශබන්ශන් මක. ෙැනට 
සාකච්ඡා කරශගන යන්ශන් ම සම්බන්ධටයි. හහ ඉතාහත් ටග 
කීශහන් කියනටා, "අපට තම්බන්ශතොට ටරාය ශටු ශටන් ශගවිය 

යුතු ණය මුෙල තිසබුශණ් නැත්නම් ශම් පර්යන්තය අපට සියයට 
 1ක අයිතිසය තිසයාශගන ශල්සිශයන්හ ්රියාත්හක කරන්න තිසබුණා" 
කියා.  

 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Bond එශේ සල්ලි ටික තිසබුණා නම් මක ශගටන්න තිසබුණා. 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ගරු හන්ත්රීතුහා, bond එකට ඉස්ශසල්ලා තට හුඟේ ශේටල් 
තිසබුණා. මටා ගැන කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීහේ] ශතජින් 
ගු -ශෙු ට කා ලශේත් සෑශතන ගණනේ ණුයා. මටා ගැන අපි කථා 
කරන්න ඕනෑ නැතැ. [බාධා කිරීහේ] ඔබතුහා කියපු නිසායි හහ 

හතේ කශළේ. හාට ම කාලයට ශගනියන්න එපා. හහ පුබ ණුය 
පාලන- [බාධා කිරීහේ] 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපට ඔබතුහාත් එේක ගැටුහේ නැතැ. 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හශගත් එේක ගැටුහේ ශනොශටයි. ආණ්ඩුටත් එේකයි. පුබණුය 
කාලශේ කළ විනා  ගැන හහ ඇඟිල්ශලන් ඇන ඇන ශපන්ටන 
ශකශනේ ශනොශටයි කියා හහ තමුන්නාන්ශසේලාට කියනටා. අපි 

තෙන්ශන් ශකොශතොහ තරි ශම්ක ශගොං ො ගන්න. මකට තහයි අපි 
ආණ්ඩුටේ තෙලා තිසශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, පුබණුය කාලශේ අශේ ශ්රී 

ලගකා නැේ සගසථ්ාටට ගල් අඟුරු අදින්න ශංොලර් මිලියන 80ේ 

දීලා නැේ ශෙකේ ශගන්ටලා තිසශබනටා. ශලෝ ශක ගල් අඟුරු නැතිස 
වී ශගන යන කාලශේ අශේ ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාටට ශංොලර් 

මිලියන 80ක ණයේ එේක නැේ ශෙකේ ශගනැල්ලා තිසශබනටා. 

අෙ ටන ශකොට ශංොලර් මිලියන 0 කටටත් මක විකුණන්න බැරි 
ශටලා තිසශබනටා. ශම් තරතා වි ාල මුෙලේ අපශත් ණුහින් 

තිසශබනටා. ශම් මුෙල් අපට තම්බ කර ගන්න ශල්සි නැතැ. ආණ්ඩුට 
ශපෞේගලික ආයතන එේක එේකහු ශටලා යම් ටැං පිළිශටළේ 
කර න ශකොට, මක විකුණනටා කියන එක ඉතාහත් ටැරදියි. හහ 
තමුන්නාන්ශසේලාට ඉතාහ ටග කීශහන් කියනටා, පුබණුය කාලශේ 

තම්බන්ශතොට ටරාය සඳතා ලබා ශගන තිසශබන සම්පූර්ණ ණය 
මුෙල රුපියල් මිලියන 1,2,9,1යි. එනම්, ඇශහරිකන් ශංොලර් 
මිලියන 1,0,7ේ  රුපියල් බිලියන 1,2ේ. එේ අටසථ්ාටකදී 

ලබාගත් ණය මුෙශල් ශපොලිය සියයට 8 ගණශනත් ශගටන්න 
සිේධ ශටලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ තම්බන්ශතොට ටරාය සඳතා 
ණය ලබා ගැනීශම්දී  අමුතු ශේටල් සිදු ශටලා තිසශබනටා. ණය 

ගන්න ශකොට ශපොලිය සියයට 8 ෙේටා යන්න හිටපු 
අහාතයටරයාත් අු හැතිසය දීලා තිසශබනටා. 

තම්බන්ශතොට ටරාශේ ශතල් ටැගකි ටයාපෘතිසය ඉතාහ 

අසාර්ථක ටයාපෘතිසයේ. ශම් ටයාපෘතිසය ගැන ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස 
හන්ත්රීතුහාත් ඇහුටා. ශම් ටන ශකොට එහ ශතල් ටැගකි ටයාපෘතිසශේ 
නඩුටේ පටතිසන නිසා හහ ම ගැන දීර්ාට සාකච්ඡා කරන්ශන් 

නැතැ.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇහතිසතුහාට තට විනාඩි 0ක කාලයේ තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හට තට කාලය ශෙන්න 
පුළුටන්ෙ? අෙ ආණ්ඩු පේෂශේ හන්ත්රීටරු කීප ශෙශනේ අඩුයි.  

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තට විනාඩි පතේ ශෙමු. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තට විනාඩි පතේ ශෙන්ශන් කාශේ ශටලාශටන්ෙ? 

1659 1660 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට සටස ,.00න් පසශ්සේ කාලය ගන්න පුළුටන්. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, හහ ඉතාහ ටගකීශහන් 
කියනටා, චීනශේ එේසිම් බැගකුටට අහතරට ඉන්ධන මිලදී ගැනීහ 
සඳතා ලගකාශේ HNB එශකන් ශංොලර් මිලියන 28ේ ලබා ශගන 
තිසශබන බට. එයින් මිලට ගත් MGO කියන ඉන්ධන ශතොගය අෙ 

ශටනශකොටත් අපට විකුණා ගන්න බැරි වී තිසශබනටා. එහ ඉන්ධන 
ටර්ගය ලගකා ඛ්නින ශතල් නීතිසගත සගස්ථාට ප්රතිසේශෂේප කරපු 
ඉන්ධන ටර්ගයේ. එහ ඉන්ධන ශතොගය තම්බන්ශතොට ටරායට 

ශගොංබා තිසබුණා. ශංොලර් 900කට මිලට ගත් එහ ඉන්ධන ශතොගය 
අෙ ශටනශකොට ශංොලර් 200කටටත් විකුණා ගන්න අපට බැරි 
ශටලා තිසශබනටා. ශම් විධියට පුබ ණුය කාලශේ ශලොකු විනා යේ 

කර තිසශබනටා. නමුත් ශම් රශට් ආපුබ කටොටත් ම ටාශේ 
ක්රහශේෙයේ තැශෙන්ශන් නැතිස ශටන ක්රහයේ තහයි අපි තෙලා 
තිසශබන්ශන්.  

ඊළඟට, තම්බන්ශතොට ටරාශේ ශසේටය කරන ශසේටකයන් 280 
ශෙශනකු අෙ ශටනශකොට සථ්ිර ශසේටකයන් බටට පත් කර 
තිසශබනටා. ම අයට අවුරුදු ගණනේ ශේ පාලනයට පාවිච්චි කළා. 
තැබැයි, කිසිහ ශකශනේ ම අයට ස්ථිර පෙනහේ යටශත් රස්සාට 

දීලා තිසබුශණ් නැතැ, ගරු ලේෂහ්න් කිරිඇල්ල ඇහතිසතුහනි. අෙ 
ශටනශකොට අපි එහ කටයුතු ්රියාත්හක කර ශගන යනටා.  

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔය 10,000 කට්ටියෙ? 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

10,000 කට්ටිය 2,0ේ ඉන්නටා. සහතර අයට O/Level පටා 

නැතැ.  

 

ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ම අයට කශළේ ශහොකෙ? 
 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ශහොකුත් කරන්න බැතැ. විභාග කරපු 00 ශෙනාට දුන්නා. කරපු 
නැතිස අයට ශෙන්ශන් නැතැ. හහ මකත් කියන්න ඕනෑ.  

 
ගුණ ෙහින්දානන්ද අලුත්ගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහා තරි සැරයි ශන්. 

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හහ සැරයි. හහ තරි ශේ කරන සැර හු ස්සශයේ. මක හශේ 

ප්රතිසපත්තිසය. හට මක ශටනස් කරන්න බැතැ ශන්. [බාධා කිරීහේ] 

හහ තැහ ොහ කරන්ශන් තරි ශේ. ම නිසාශන් හහ ශම් පැත්ශත් 

ඉන්ශන්. නැත්නම් හටත් ඔය පැත්තට ශටලා ඉන්න තිසබුණා ශන්. 
[බාධා කිරීහේ] නැතැ. හටත් ඔතැනට ශටලා ඉන්න තිසබුණා. පූස ්
පැටිශයේ ටාශේ කථා කරන්ශන් නැතුට, අතශගන ඉඳලා "ඔේ, 
සර්" කියන්න තිසබුණා. නමුත් හහ එශතහ කරන පුේගලශයේ 

ශනොශටන නිසා හහ අෙ අලුත් ආණ්ඩුටේ යටශත් ශම් පැත්ශත් 
ඉන්නටා. [බාධා කිරීහේ] හහ ශ්රී ලගකා නිෙතස ්පාේිකක පවුලකින් 
ආපු ශකශනේ. හහ ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂයට ආෙරය කරන, ම 

ටාශේහ රටට ටැඩිශයන් ආෙරය කරන පුේගලශයේ. හහ මකත් 
විශ ේෂශයන්හ කියන්න ඕනෑ. 

2016 අශගෝස්තු 0, ටන ො ටනවිට ශ්රී ලගකා නැේ සගසථ්ාට 

ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 0.0ේ ණය තා ශපොීම ටාරිකය 
ට ශයන් ශගටන්න සිේධ ශටලා තිසබුණා. එහි සභාපතිසතුහාත්, 
නිලධාරි හණ්ංලයත් ඉතාහ කැපවීහකින් ශසේටය කළ නිසා අෙ 

ශටනශකොට නැේ සගස්ථාශේ ලාභය ටැඩි කර තිසශබනටා. පුබ ණුය 
කාලශේ ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් එකේ සඳතා ඇශහරිකාු  
ශංොලර් 18ේ ශගටන්න සිදු වුණා. නමුත් අෙ ශටනශකොට එය 
වි ාල ප්රහාණයකින් අඩු කර තිසශබනටා. ම අු ට ගල් අඟුරු 

ශහට්රිේ ශටොන් එකේ ශගන්වීහ සඳතා ටැය කරන මුෙල 
ඇශහරිකාු  ශංොලර් 11ට අඩු කර තිසශබනටා. Spot ගන්නශකොට, 
,. 0ට ණුහින් තිසශබනටා. ම කියන්ශන් ශම්ශකන්හ ශත්ශරනටා, 

පුබණුය කාලශේ ශම් මුෙල් එකඑේශකනාශේ සාේකුටලට යන්න 
ඇතිසය කියන එක. අෙ ශටනශකොට අපි තීරණ ගන්ශන්, 
කණ්ංායහේ තැටියටයි. ශම් තීරණ ගන්ශන් එක පුේගලශයේ 

ශනොශටයි. ඇහතිසටරයාත් ශනොශටයි, නිශයෝනය ඇහතිසටරයාත් 
ශනොශටයි. අපි ශම් සියල්ලහ තීරණය කරන්ශන් එහ අධයේෂ 
හණ්ංලය එේක සාකච්ඡා කරලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ ශටනශකොට ශහහ 
නැේටල පුහුම්ට ලැබීහට විශ ේෂශයන්හ රනශේ වි ට්විෙයාලටල 
ඉන්නා ෙරුටන්ට අටසථ්ාට ලැබී තිසශබනටා. පුබණුය කාලශේ එහ 

ෙරුටන්ට කිසිහ අටස්ථාටේ ලබා දී තිසබුශණ් නැතැ. අෙ 
ශටනශකොට ශපෞේගලික අග යටත් අපි එහ අටසථ්ාට ලබා 
ශෙනටා, රනශේ වි ට්විෙයාලටල ඉශගු හ ලබන ෙරුටන් අඩු 
වුණාහ. නැත්නම් අපි තැහ ශේලාශේහ එහ අටසථ්ාට ලබා 

ශෙන්ශන්, අශේ වි ට්විෙයාලටල ෙරුටන්ටයි. අෙ ශටනශකොට 
නාවිකයින් ශලස  0 ශෙශනකු එහි පුහුම්ට ලබනටා.  

හහ කලින් කිේටා ටාශේ ගල් අඟුරු ප්රටාතනය කිරීශම්දී දින 

180ේ ටැනි ශපොඩි කාලයේ අපට තිසශබන්ශන්. ඊට පුබට මුහුෙ 
රළුභාටයට පත් ශටන නිසා එහ නැේ එහ ස්ථානයට ශගන යන්න 
බැරි ශටනටා. අෙ ශටනශකොට අපි වි ාල ශටනසේ සිදු කර 

තිසශබනටා. ම අු ට ගහන් ටාර 08ේ සඳතා ශනෞකා 0,ේ ශයොෙටා 
ගන්න අපට සිදු ශටනටා. ශම් සඳතා අපි 201, ටර්ෂශේදී 
සිගගේපූරුශේ  පීීමඑල් සහාගහ සහඟ ණුවිුබහේ අත්සන් කළා. 

2017 ටර්ෂශේදී තහයි එහ ණුවිුබශම් කාලය අටසන් ශටන්ශන්. හහ 
මුලින් කිේටා ටාශේ අෙ ශටනශකොට වි ාල ප්රහාණයකින් අපි 
වියෙම් අඩු කර තිසශබනටා.  

ශනයෂ්ඨ අහාතයටරශයකු විධියට කටයුතු කළ ගරු චහල් 

රානපේෂ හැතිසතුහා ප්රධාන ට ශයන් අපට උපශෙස් ටගයේ 
දුන්නා. ශම් ආණ්ඩුශේ කිසිහ ශකශනේ කටොටත් කිේශේ නැතැ, 
තම්බන්ශතොට ටරාය තෙපු එක ටැරදියි කියා. හහ එතුහාට ම ගැන 

කියන්න කැහැතිසයි. ශම් රශට් තැහ ශෙනාහ කියනටා, 
තම්බන්ශතොට ටරාය තෙපු එක තරි කියා. තැබැයි, එය තෙපු විධිය 
ටැරදියි. අෙ ශටනශකොට එය තෙපු සහාගහ ශංොලර් මිලියන 7 0ක 

ලගුබටේ තහයි අපට ශෙන්ශන්. අපි ශංොලර් බිලියන 1. ේ වියෙම් 
කර තිසශබනටා. එතශකොට අශනේ මුෙල්ටලට ශහොකෙ වුශණ් කියා 
කල්පනා කර බලන්න. පුබණුය කාලශේ ගරු අගහැතිසතුහා චීනශේ 
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කළ සගචාරශේදී ආයතනයේ සහඟ සාකච්ඡා කර තිසබුණා. ම අු ට 

අෙ ශටනශකොට ශංොලර් බිලියන 1.1 ක ලගුබටේ එේක අපට 
අට ය සාකච්ඡා කරශගන යනටා.  

විශ ේෂශයන්හ පුබ ණුය කාලශේ ූෂපත් අතර හඟී ප්රටාතනය 
අපට ලබා දුන්නා. විශ ේෂශයන්හ අපි ෙැේකා, උතුශර් හඟී 

ප්රටාතනය කරන ශකොට ඉතාහත් පතත් තත්ත්ටශේ ශබෝට්ටුටලින් 
හඟීන් ප්රටාතනය කරන බට. ශම් සම්බන්ධශයන් නාවික තමුොට 
වි ාල ශසේටයේ කළා. අෙ ටන විට ම කටයුත්ත අපට ලබාදී 

තිසශබනටා. අතිසගරු නනාධිපතිසතුහාත්, අගහැතිසතුහාත්, මුෙල් 
ඇහතිසතුහාත් අපට වි ාල මුෙලේ ලබා දීලා ශබෝට්ටු සෑදීශම් 
අගගනයේ තෙලා, ශම් ්රියාොහය එක ස්ථානයකට ශේන්න 

අටධානය ශයොමු කිරීහ පිළිබඳට හා එතුහන්ලාට ස්තුතිසටන්ත 
ශටනටා. හට නියමිත කාලය අටසාන නිසා විශ ේෂශයන්හ නැටත 
ටරේ කියන්න ඕනෑ, හශේ ආයතනටල ඉන්න ප්රධානීන්ටත්, ම 

ටාශේහ හශේ සශතෝෙර නි ාන්ත මුතුශතට්ටිගහ නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහාටත්, මීට ශපර හිටපු එරිේ ප්රසන්න වීරටර්ධන නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහාටත් හහ ස්තුතිසටන්ත ටන බට.  

හහ තමුන්නාන්ශසේලා සියලු ශෙනාශගන්හ ඉල්ලා සිටින්ශන්, 

අශේ ටරාය ශගොංගන්න තමුන්නාන්ශසේලාශේත් අෙතස් තිසශබනටා 
නම්, ම ශයෝනනා අපට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. මටා සාකච්ඡා 
කරන්න පුළුටන් ආණ්ඩුටේ අපි තෙලා තිසශබන්ශන්. එශතහ නැතිසට, 

ශම් ආයතන විකුණාශගන කන්න ආපු ආණ්ඩුටේ ශනොශටයි 
කියලා ටගකීහකින් යුතුට කියනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
හන්ත්රීතුමියනි, ශම් සියලුහ ලිපි ශල්ඛ්න තැන්සාඩ් ටාර්තාටට 

ඇතුළත් කිරීහ සඳතා සභාගත* කරනටා. 

හට ලැබී තිසශබන කාලය අඩු නිසා හශේ කථාශේ ඉතිසරි 

ශකොටස තැන්සාඩ් ටාර්තාටට ඇතුළත් කිරීහ සඳතා සභාගත* 

කරනටා. 

 
සභානම්සය ෙත තබන ලද කථාන  ඉතිරි නකො ස  
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශම් අටස්ථාශේදී හා අෙතස් ෙේටු ශේ 

ටරාය තා නාවික අහාතයාග ය ලැබූ ප්රගතිසය ගැන වූ අටගක සතුටින්. ශම් ටසර 

හා ටරාය තා නාවික අහාතය ධූරශයහි කටයුතු කරන ශෙටැනි ටසරයි. පළමු 

ටසශර්දී ටරාය තා නාවික අහාතයාග ය යටශත් පටතිසන ආයතනටල, 

විශ ේෂශයන්හ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ටගචා, ූෂෂණය සත නාස්තිසය අටහ 

කිරීහට පියටර ගත්තා. ශම් ටසශර්දී අශේ මූලික අරමුණ වුශණ් එකී ආයතනටල 

ප්ර ්න සත ගැටුම්කාරී තත්ත්ටයන්ට ශකටි, හධයහ සත දිුවකාීමන විසඳුම් 

ලබාදීහයි. ම සඳතා නිශයෝනය අහාතය නි ාන්ත මුතුශතට්ටිගහ හැතිසතුහාත්, 

අහාතයාග ශේ ශල්කම් එල්.පී. නයම්පතිස හැතිසතුහාත් අප අහාතයාග ය යටශත් 

ඇතිස සියලුහ ආයතනටල ප්රධානීන්, නිලධාරින් සත ශසේටකයින් ලබා දුන් සතාය 

සත කළ කැපකිරීම් හහ අටගකටහ අගය කරනටා. ශම් ටසර ශෙශේදී අප ලැබූ 

ප්රගතිසය ගැන නිශයෝනය අහාතය නි ාන්ත මුතුශතට්ටිගහ හැතිසතුහා ශම් සභාටට 

කරුම් ෙැේවීහට අශේේෂාශටන් සිටිනටා. අප මුහුණ දී තිසශබන අාචශයෝග සත 

අශේ සාර්ථකත්ටය පැතැදිලි කිරීහ හශේ මූලික ඉලේකය ටනටා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අපි සියලු ශෙනාශේත් අශේේෂාට වුශණ් පුබ ණුය ෙ කශේදී 

විනා  මුඛ්යට ඇඳ ෙහා තිසබූ අශේ ආයතන දියුම් කිරීහයි. නාස්තිසය, ූෂෂණය සත 

අනට ය වියෙම් පිටු ෙැකීහයි. එය අපි මුලින්හ ආරම්භ කශළේ අහාතයාග  

හට්ටමිු යි. ශම් ටන ශතේ හහ කිසිහ විශටක අහාතයාග ශේ මුෙලින් විශේ  

සගචාරටල ශයදී නැතැ. විශේ  සගචාර සඳතා හට ලැශබන ශපෞේගලික 

ආරාධනාටලදී එහ පුේගලයින් ුවටන් ප්රශේ  ප් ඇතුළුට සියලු පතුබකම් හට 

ලබා ශෙනටා. එටැනි සගචාරටලදී අහාතයාග ශේ කාර්යයන් කර ගැනීහට ෙ හට 

තැකි වුණා. හහ එය සිදු කශළේ, කැපවීහ සත කළහනාකරණය නිටැරදිට කළ 

තැකි නම් ආයතනශේ මුෙල් ඉතිසරි කර ගත තැකි බට ශපන්ටා දීහටයි. පුබ ණුය 

කාලශේ විනා  වී ණුය ආයතන පේධතිසයට හුස්හ ලබා දීහට අපට තැකි වූශේ 

එහ ක්රහශේෙය දිණුන් දිගටහ ආරේෂා කළ නිසා බටෙ හා කියා සිටිනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අශේ අහාතයාග යට අයත් ප්රධාන 

ටයටසායක ආයතන ශෙකේ ටනටා. ම ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය සත ශ්රී ලගකා 

නැේ සගස්ථාටයි. ශහයින් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය කාර්යේෂහතාශටන් යුත් 

ලාභ ලබන ආයතනයේ බටට පත් කිරීහ ඉතාහ අීමරු කරුණේ වුණා. එහිදී 

අපි මුහුණ දුන් ප්රධාන අාචශයෝග  ේ තිසබුණා. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ අධික 

ණය බර, උපකරණ, යටිතල පතුබකම් සත හානට සම්පත යාටත්කාීමන 

ශනොකිරීහ, ටයාපාරික සැලැුබම්ටල දුර්ටලතා, නට ප්රටණතා තඳුනා ශනොගැනීහ 

සත තම්බන්ශතොට ටරාය ුබදු අලිශයකු වීහ එහ අාචශයෝග ටනටා. ශම් අාචශයෝග 

එකිශනකට බැඳුම්  අාචශයෝගයි. මටා ශටන් ශටන් ට ශයන් සාකච්ඡා කිරීහට 

ටංා එේට සාකච්ඡා කිරීශහන් අපි මුහුණ ශෙන අාචශයෝගය ශහන්හ එහ 

අාචශයෝග නය ගන්නා ආකාරය පැතැදිලිට ශත්රුම් ගත තැකියි. මූලාසනාරූඪ 

ගරු හන්ත්රීතුමියනි, 201  ශෙසැම්බර් 01 දිශනන් අටසන් ටන ණුම්ම් ප්රකා න 

අු ට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ සහස්ත ණය ප්රහාණය රුපියල් මිලියන 

200,1,9ේ. ශම් ණය සියල්ලහ 201  ටර්ෂයට ශපර ලබා ගත් ණයයි. එහ ණය 

ප්රහාණශයන් සියයට ,7ේහ තම්බන්ශතොට ටරාය සඳතා ඉතළ ශපොලියට ලබා 

ගත් ණය වීහෙ විශ ේෂත්ටයේ. ශම් සම්පූර්ණ ණය සඳතා 201  ටර්ෂශේදී ණය 

ටාරික ට ශයන් රුපියල් මිලියන 10,8 1ේ ෙ, ශපොලිය ට ශයන් රුපියල් 

මිලියන ,,080ේ ෙ ශගටා තිසශබනටා. ම අු ට ටසර තුළදී ශගටා ඇතිස මුළු ණය 

තා ශපොීම ප්රහාණය රුපියල් මිලියන 1,,90,ේ. ඊට අහතරට 201, ටර්ෂශේදී ශ්රී 

ලගකා ටරාය අධිකාරිය ශගවිය යුතු ණය ටාරිකය සත ශපොලිය රුපියල් මිලියන 

20,11 ේ ටනටා. ශම් ණය 2009 ටර්ෂය ෙේටා ශගවීහට ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරියට සිදු ටනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ප්රධානතහ 

ආොයම් හාර්ගය ටන්ශන් ශකොළඹ ටරායයි. ශකොළඹ ටරාය කියන්ශන්, ශ්රී 

ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ තෙටතයි. එහි නයබතලු පර්යන්තය, සහණු බතලු 

පර්යන්තය ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට අයත් බතලු තුබරුටන පර්යන්ත ටනටා. 

ඊට අහතරට ශකොළඹ ටරාශේ SAGT පර්යන්තයත්, CICT පර්යන්තයත් 

ශපෞේගලික අග ය විසින් ශහශතයටු  ලබනටා. ශහකී ශපෞේගලික පර්යන්ත 

සහඟ සසඳන විට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ පර්යන්තටල කාර්යේෂහතාට 

සත ලලොයිතාට පුබ ණුය ආණ්ඩු සහශේදී තිසබුශණ් ඉතාහ පතළ හට්ටහකයි. ම 

අු ට ශපෞේගලික පර්යන්ත පැයකට තුබරුටන බතලු ප්රහාණය 00ත්, 00ත් 

අතර ප්රහාණයේ ගනිේදී අපශේ පර්යන්තටල පැයකට තුබරුටන බතලු 

ප්රහාණය 1 ත්, 18ත් අතර ප්රහාණයේ ශගන තිසබුණා. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය 

සතු උපකරණ පැරණි වීහ, ශසේටක ශසේවිකාටන් නිසි පරිදි කළහනාකරණය 

ශනොකිරීහ ඊට ප්රධාන ට ශයන්හ ශතේතු වුණා. ශම් නිසා ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිය සතු පර්යන්තටල ලලොයිතාට ටැඩි කිරීහට නම් අප මුහුණ ශෙන 

ගැටලුටලට ඉේහන් විසඳුම් අට ය බට අපි ශත්රුම් ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

හන්ත්රීතුමියනි, ශම් ටන විට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය මුහුණ දී තිසශබන අධික 

ණය බර ශතේතුශටන් උපකරණ සත පතුබකම් යාටත්කාීමන හතා 

පරිහාණශයන් සිදු කිරීහ අපතුබ කරුණේ. නමුත්, අතයට ය යාටත්කාීමන 

කිරීම් සඳතා ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය කටයුතු කර තිසශබනටා. ම යටශත් ුවෙම් 

පතුබකම් ටැඩි කිරීහට CFS - 1 ුවෙහ ශගොං නැඟුටා. ම සඳතා අපි ශයොො 

ගත්ශත් ටරාශේ තාේෂණයයි  ටරාශේ ශ්රහයයි  ටරාශේ උපකරණයි. භාණ්ං 

වියෙහ පහණේ ටැය වුණා. එයින් රුපියල් මිලියන ,10ේ වූ ඇස්තශම්න්තුගත 

මුෙලින් රුපියල් මිලියන 9 ක මුෙලේ ඉතිසරි කිරීහට අපට තැකි වුණා. එශසේහ 

ටරාශේ අභයන්තර හාර්ග පේධතිසය සගටර්ධනය කිරීශම් ටයාපෘතිසය යටශත් 

රුපියල් මිලියන 219ක වියෙහකින් "තර්තාල්" නමින් තඳුන්ටන පාලහ පුළුල් 

ශකරුණා. අභයන්තර ප්රධාන හාර්ගශේ කිශලෝමීටර  1.,ේ සම්පූර්ණශයන්හ 

අලුත්ටැඩියා කිරීහට ෙ තැකි වුණා. බණ්ංාරනායක නැටි පාලශම් රුපියල් 

මිලියන 2 ේ ටැය කරමින් නල ප්රටාතන පේධතිසය අලුත්ටැඩියා කර ගල් අතුරා 

තාර ෙැමීහ සිදු ශකරුණා. රුපියල් මිලියන , .2ේ ටැය කරමින් නයබතලු 

පර්යන්තශේ R සත S හාටත් ප්රතිසසගස්කරණය කළා. තටදුරටත් ශහටැනි 

සගටර්ධන කටයුතු රාශියේ සිදු ශටමින් පටතිසනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ප්රධානතහ 

 ේතිසය ටන්ශන් එහ ආයතනය සතු හානට සම්පතයි. ශකොළඹ, ගාල්ල, 

ත්රිකුණාහලය, තම්බන්ශතොට, ඔලුවිල්, කන්කසන්තුශර් යන ටරායටල මුළු 

ස්ථීර ශසේටක සගඛ්යාට 9, 9,ේ. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ සහස්ත 

ආොයශහන් සියයට ,7ත්, ,8ත් අතර ප්රහාණයේ ශම් ශසේටකයින් ශටු ශටන් 

ටැය කරනටා. 201  නනටාරි හාසශේදී අපි ශම් ශසේටකයින්ශේ ටැටුප සියයට 

1 කින් ටැඩි කර තටත් රුපියල් නටොතක හාසික දීහනාටේ ලබා දුන්නා. ම 

සඳතා ටාර්ිකකට අතිසශර්කට ෙැරීහට සිදු වූ මුෙල රුපියල් මිලියන 2,,78ේ. එකී 

ටැටුේ ටැඩි කිරීහත් සහඟ හාසිකට ශගටන සහස්ත අතිසකාල දීහනා සඳතා තටත් 

රුපියල් මිලියන ,08ේ ටැය කිරීහට සිදු වුණා. එශහන්හ ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිශේ ශසේටක ශසේවිකාටන් ශටු ශටන් "ෙස හස්" ණය ශයෝනනා ක්රහය ෙ 

1663 1664 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුට 

අපි නැටත ්රියාත්හක කළා. එහි ශපොීම ප්රතිස තය සියයට ,.2ේ. ශහහ ණය 

ශයෝනනා ක්රහය මුල් අටස්ථාශේදී මූලය අර්බුෙ ශතේතුශටන් නතර කිරීහට සිදු 

වුණා. නමුත්, පුබට එහ ණය ශයෝනනා ක්රහය නැටත ආරම්භ කිරීහට අපට තැකි 

වූශේ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය අු ගහනය කළ සාර්ථක මූලය උපක්රහ නිසා 

බට ෙ කිට යුතුයි. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ටරාශේ ශසේටකයින්ට 

ටැටුපට අහතරට ප්රසාෙ දීහනා, අතිසකාල දීහනා, දිරි දීහනා, නිටාස, තුන්ශේලටහ 

කෑහ, ශකටි ආතාර, ශත් පැන්, නිල ඇඳුම්, රේෂණාටරණ ඇතුළු සියලු 

පතුබකම් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ලබා ශෙනටා. ටරාශේ ශසේටකශයේ ඉරිො 

දිනක රානකාරි කිරීශම්දී පැයකට ශගටන අතිසකාල දීහනාට තුන් ුවණයකින් 

ටැඩි ශටනටා. ශකශසේ නමුත්, අපි කිසිහ විශටක ශසේටකයින් භුේතිස විඳින ශම් 

ටරප්රසාෙ අඩු කිරීහට කටයුතු කශළේ නැතැ. ම ශටු ටට අපි කශළේ ශසේටකයින් 

තුළ ආකල්ප ශටනසේ ඇතිස කිරීහයි. එය හානට සම්පත යාටත්කාීමන කිරීශම් 

මූලික ක්රශහෝපාය වුණා. එහඟින් තහන් ශසේටය කරන ආයතනශේ ලලොයිතාට 

ටැඩි කිරීහට තහන්ශගන් ඉටු විය යුතුකම් සත ටගකීම් ගැන හනා අටශබෝධයේ 

ශසේටකයින් ලබා ගත්තා. එය අනාගතයට ුබබ ලකුණේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ටරාශේ රැකියාට ඇඟ ශටශතසා කළ යුතු 

රැකියාටේ. ඔවුන් නිතර අසනීප ශටනටා. ශම් නිසා ශසේටකයින්ශේ ුබබසාධනය 

උශෙසා අපි ආයුර්ශේෙ වටෙය හධයස්ථානයේ ආරම්භ කළා. බටහිර වටෙය 

හධයස්ථානය ටැඩි දියුම් කළා. නට මුර ශසේටා ක්රහය, ඇඟිලි සලකුම් තැබීහ 

ටැනි නූතන කළහනාකරණ විධි ක්රහ තඳුන්ටා දුන්නා. අපි ශේ පාලන 

පළිගැනීම් සිදු කශළේ නැතැ. ස්ථාන හාරුවීම්, උසස්වීම් ලබා දීම් නිටාස ලබාදීම් 

සියල්ලහ ස්ටාධීන කමිටුටලින් සිදු ශකරුණා. 201  නනටාරි 8ටැනිො සිට 201, 

ශනොටැම්බර් හාසශේ 20 ටැනිොට අප ලබා දුන් උසස්වීම් ගණන 720ේ. මීට 

ශපර එටැනි උසස්වීම් ලබා දුන්ශන් 2007 ටර්ෂශේදීයි. ම ටන විට ෙේෂයාට 

ඉදිරියට මශම් අටස්ථාටේ තිසබුශණ් නැතැ. ශම් අසාධාරණය සැලකිල්ලට 

ගනිමින් ෙේෂයාට ඉතළට එන්න අටස්ථාට අපි සලසා දුන්නා. එශහන්හ ටරාය 

ශසේටකයින් ශටු ශටන් සෑහ බ්රතස්පතිසන්ො දිනකහ ශටනහ හතනන දිනයේ 

ප්රකා යට පත් කළා. අපි ශෙොරටල් ටසා තැබූශේ නැතැ. ශසේටකයින්ට තහන්ශේ 

ප්ර ්න ඍජුටහ අහාතයටරයා ශලස හට ශයොමු කිරීශම් අටස්ථාට උො කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, පුබ ණුය නනාධිපතිසටරණශේදී හහින්ෙ 

රානපේෂ හතතාශේ ඡන්ෙ ප්රචාරක කටයුතු සඳතා ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ 

ශසේටකයින්  70 ශෙශනකු නිෙතස් කර තිසබුණා. ඔවුන්ට ටැටුේ ශහන්හ අතිසකාල 

දීහනාත් ශගටා තිසබුණා. එයින් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට 201, ශෙසැම්බර් 

හාසශේදී පහණේ වූ පාඩුට රුපියල් මිලියන ,1.1ේ වුණා. ශම් ශතේතුශටන් 

ඔවුන්ට ශසේටශයන් ඉටත් කරන ශලසට නිර්ශේ  පටා ඉදිරිපත්ට තිසබුණා. 

ශකශසේ නමුත්, කැබිනට් හණ්ංලය නනාධිපතිසතුහා සත අගහැතිසතුහා ෙැු ටත් 

කර ඔවුන් නැටත ටරේ ශසේටශේ ස්ථාපිත කළා. ම සඳතා නනාධිපතිසතුහා සත 

අගහැතිසතුහා ලබා දුන් සතායට හහ ස්තුතිසටන්ත ටනටා. ම ටාශේහ ශම් 

අහාතයාග ය භාර ගන්නා විට ටසර 8ේ තිසස්ශසේ නතර කර තිසබූ "පිය පුතු 

පෙනහ" නැටත ඇතිස කර ටරාශේ ශසේටය කළ ශසේටක ශසේවිකාටන්ශේ ෙරුටන් 

108කට ස්ථිර රැකියා ලබා දුන්නා. ශනොවිසඳුම් ගැටලුටේට තිසබුම් ශ්රී ලගකා 

ටරාය අධිකාරිශේ ඉගජිශන්රුටරුන්ශේ රුපියල් 1 ,000ක දීහනාට ලබා දීහට 

කැබිනට් හණ්ංලශේ අු හැතිසය හත පියටර ගත්තා. පුබ ණුය ආණ්ඩු සහශේදී 

කිසිඳු පෙනහකින් ශතොරට ශේ පාලන ශතේතු හත තම්බන්ශතොට සත කළුතර 

ප්රශේ ශේ තරුණ තරුණියන් 21,ේ අභයාසලාභීන් ශලස ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිශේ පුහුම්ටකට ශයොමු කර තිසබුණා. පුබ ණුය ආණ්ඩුට ඔවුන් පේෂ 

ශේ පාලන සඳතා ශයොො ගත් නමුත් ඔවුන්ශේ අනාගතය ගැන සිතා තිසබුශණ් 

නැතැ. අෙ අපි විභාග පටත්ටා එහ තරුණ තරුණියන් ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිශේ ස්ථීර ශසේටයට ශයොමු කරමින් සිටිනටා. 2010 ටසශර් සිට 

අසාධාරණයට ලේ වූ ශලොරි රථ රියදුරන් ,0ශෙශනකුට කැබිනට් හණ්ංලශේ 

අු හැතිසය සහිතට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීහට ෙ කටයුතු කළා. ශකොන්්ාත් 

පෙනශම් සිටි නාතිසක හට්ටශම් ්රීංක ්රීඩිකාටන් 07කට ස්ථීර පත්වීම් ලබා දීහට 

ෙ අප කටයුතු කළා. ඊට අහතරට ටැං සතායකටරුන් ,,0ශෙශනේ ෙ, 

කළහනාකාර සතකාර ණුම්ම් තනතුර සඳතා 28ශෙශනේ ෙ, ආරේෂක 

නියාහකටරුන් ශලස 110ශෙශනේ ෙ, ශතෙ සතායක තනතුර සඳතා 7ශෙශනේ 

ෙ, ට ශයන් රැකියා ,11ේ ප්රධාන ට ශයන්හ ලබා දීහට ශම් ෙේටා වූ කාලශේදී 

අපට තැකියාට ලැබී තිසශබනටා. නමුත්, අපි කිසිහ විශටක අු හත ශසේටක 

සගඛ්යාට ඉේහටා ශගොස් රැකියා ලබා දීහ සිදු කර නැතැ. ම ටාශේහ ආයතනශේ 

දියුම්ටට කැප විය තැකි උගත් පිරිස් ුබදුුබකම් හත ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට 

බඳටා ගැනීහට කටයුතු කළා. එය අශේ කළහනාකරණශේ විශ ේෂත්ටයේ 

වුණා. රැකියා ලබා දීශම්දී ආයතනශේ ුබරේිකතතාට සත මූලය ස්ථාටරත්ටය 

ගැන ටංාත් සැලකිලිහත් වුණා. ඉදිරිශේදීත් ශම් ප්රතිසපත්තිසශේ සිටීහට අප 

කටයුතු කරනටා. එශසේ ශනොවුණශතොත්, අපට ආයතනය පටත්ටාශගන යන්නට 

තැකි ටන්ශන් නැතැ.  
මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ ශසේටකයින් සිටින්ශන් තෘේතිසහත් 

බවින්. ශම් ශතේතුශටන්හ අෙ අපශේ ලලොයිතාට පැයකට බතලු ශහශතයුම් 

10ත්, 18 සිට 28ත්, 00ත් ෙේටා ඉතළ ශගොස් තිසශබනටා. ශසේටකයින්ශේ 

කාර්යේෂහතාට ඉතළ යාහ ශතේතුශටන් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ නයබතලු 

පර්යන්තයට ISO 9001/2008 තත්ත්ට සතතිසකය 20  ටර්ෂශේදී ලබා ගැනීහට 

තැකි වුණා. එටැනි සතතිසකයේ ලබා ගත් ශකොළඹ ටරාශේ එකහ පර්යන්තය ෙ 

එය ටනටා. එයහ අපි ලැබූ වි ාල නයග්රතණයේ. එහ නයග්රතණය පිටුපස 

ශසේටකයින්ශේ කැප කිරීම් ශසේහ කළහනාකරණශේදී පාලනාධිකාරිත්ටය 

ෙැේවූ සහත්කම් වූ බට හහ වි ්ටාස කරනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, 

පුබ ණුය ආණ්ඩු සහශේදී ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට ටයාපාරික සැලැස්හේ 

තිසබුශණ් නැතැ. තිසබුශණ් පුේගල ප්රතිසරූප ශගොංනැඟීශම් ක්රහයේ. ම සඳතා ශ්රී 

ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ මුෙල් ශබොශතෝ ශසේ නාස්තිස ශකරුණා. තම්බන්ශතොට 

ටරාශේ කරදිය හගගලයයට රුපියල් මිලියන 110ේ වියෙම් කර තිසබුණා. එහ 

ටරාශේ ශතල් ටැගකි විටෘත කිරීශම් උත්සටයට වියෙම් කර තිසබූ මුෙල රුපියල් 

මිලියන 79ේ. හාසිකට ටැටුේ ශගටමින් ශටේ අංවි තා හාධයශේදීන් නංත්තු 

කර තිසබුණා. ෙකුම් ආසියාශේ ශතොඳහ ටඩු හඩුට තිසශබන්ශන් ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරියටයි. එශසේ තිසබියදීත් ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට අට ය ගෘත භාණ්ං 

පිටස්තර ආයතනටලින් ඉතළ මිලකට මිලදී ගත්තා. ම තරතා ශකොමිස් මුෙල් 

ශබොශතෝ පුේගලයින්ශේ සාේකුටලට ණුයා. ටරාය කුස්සියට කෑහ සැපයීශම්දීත් 

හතා පරිහාණශේ ටගචා ූෂෂණ සිදු වුණා. ටරාය අහාතයාග ය බාරගත්තාට 

පස්ශසේ ම සියලුහ ශෙයට තිසත තැබීහට හහ කටයුතු කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ ටරාශේ උත්සටටලට අනට ය ශලස 

වියෙම් කරන්ශන් නැතැ. අෙ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට අට ය සියලුහ ගෘත 

භාණ්ං නිෂ්පාෙනය කරන්ශන් ටරාය ටඩු හඩුශටන්. ටරාය කුස්සියට ආතාර 

සැපයීශම්දී සියලුහ ආතාරටල මිල සියයට 10ත්, 20ත් අතර ප්රහාණයකින් අඩු 

කර ගැනීහට තැකි වුණා. ටරාය ශලොරි ප්රශේ  ප් සත ටරාය ප්රශේ  ප් නිකුත් 

කිරීශම් ්රියාටලිය ප්රතිසසගවිධානය කිරීශහන් 201  නනටාරි-අශගෝස්තු කාලයට 

සාශේේෂට ශම් ටසශර්දී මිලියන 2 ,.1ක ආොයහේ ලබා ගැනීහට තැකි වුණා. 

ශටනො ශම් මුෙල ණුශේ ශටනත් අයශේ සාේකුටලටයි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

හන්ත්රීතුමියනි, අෙ අපි ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට ටයාපාරික සැලැස්හේ 

සකසා තිසශබනටා. එහ අරමුම් ඉටු කර ගැනීහට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය 

පළමුටරට ශූනයපාෙක අය ටැය ක්රහයේ (Zero based Budget) තඳුන්ටා 

දුන්නා. ඊට සහගාමීට එේ එේ ටරාය ශටන ශටනහ පාලනය කිරීහට ෙ ශ්රී ලගකා 

ටරාය අධිකාරිය කටයුතු කර තිසශබනටා. එශසේහ අලුතිසන් ශනෞකා ශසේටා 

ආකර්ෂණය කර ගැනීහට ශම් ටන විට ඉන්දියාශේ නැශඟනහිර කලාපශේ සිට 

මියන්හාරය ෙේටා විශ ේෂ ටට්ටහේ තඳුන්ටා දුන්නා. ම ශම් ටසශර් ශපබරටාරි 

හාසශේ සිටයි. එහි ප්රතිසලලයේ ශලස එහ කලාපය ආ්රිතට අපශේ 

ප්රතිසඅපනයන බතළු ශහශතයුහ ණුය ටසරට සාශේේෂට ශම් ටසශර් නනටාරි සිට 

ඔේශතෝබර් ෙේටා කාලශේදී 20,200කින් ශතටත්, සියයට අටකින් ටැඩි වී 

තිසශබනටා. ඊට අහතරට පුබ ණුය ටසරට සාශේේෂට ශම් ටන විට ගාල්ල 

ටරාශේ ලාභය ශෙුවණ වී තිසශබනටා. ත්රිකුණාහලය ටරාය ටසර 10කට පුබට 

ලාභ ලබන තත්ත්ටයට පත්ට තිසශබනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ ශතොරකම් 

අඩු ටන විට, ූෂෂණය අඩු ටන විට එයින් ශනොසන්ුබන් ටන පිරිසේ සිටිනටා. ම 

තහයි ටෘත්තීය සමිතිස නායකයින් යැයි කියා ගන්නා විවිධ අක්රමිකතාටන්ට 

සම්බන්ධ පිරිස. පුබ ණුය ආණ්ඩු සහශේදී ශම් පිරිස ටරාශේ මුෙල් යතමින් 

තහන්ශේ සාේකුටලට ෙහා ගත්තා. ඔවුන්ශේ පුත්තු ශසේටය කරන්ශන් 

ශපෞේගලික පර්යන්තටල. ශම් අයට අට ය ටරාය ටයාකූල කිරීහටයි. ම සඳතා 

ඔවුන් පුබ ණුය කාලශේදී විවිධ කංාකේපල්කාරී ්රියා සිදු කළා. ෙැු ත් සිදු 

කරමින් සිටිනටා. හේ සගගම්ටල ආශිර්ටාෙයේ ශනොහැතිසට ශම් ටෘත්තීය සමිතිස 

නායකයින් යැයි කියා ගන්නා පිරිස ශගන ණුය කංාකේපල්කාරී ්රියාටලට 

සාර්ථකට මුහුණ දීහට අපට තැකි වුණා. ටරාශේ ශසේටක ශසේවිකාටන් සැබෑ 

තත්ත්ටය ශත්රුම් ගැනීහ එහිදී අපිට වි ාල  ේතිසයේ වුණා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ටරාය තා නාවික විෂය ශලෝකශේ ශීරශයන් දියුම්ටන 

විෂයේ. දියුම් ටන ශේගයට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය යාටත්කාීමන 

ශනොවුණශතොත් එය ආයතනශේ පැටැත්හට බලපාන්න පුළුටන්. එටැනි තටත් 

එේ අාචශයෝගයේ අෙ අපි තඳුනා ශගන තිසශබනටා. අෙ ශලෝකශේ ශනෞකාටල 

වි ාලත්ටය දිශනන් දින ටැඩි ටනටා. මීටර් 1,ේ පහණ ගැුණරු, මීටර් 0 0ට 

ටංා දිණුන් ටැඩි ශනෞකා පටා බතලු ප්රටාතනයට ශයොො ගැශනනටා. ශකශසේ 

නමුත්, මීටර් 1,. කට ටංා ගැුණරැතිස ශනෞකා තැසිරවීශම් තැකියාටේ ශ්රී ලගකා 

ටරාය අධිකාරියට අෙ නැතැ. ම නයබතලු පර්යන්තශේ උපරිහ ගැුණර මීටර් 

1,. ේ වීහ නිසායි. එශහන්හ, මීටර් 0,0ට ටංා දිණුන් ටැඩි ශනෞකා තැසිරවීහට 

ශනොතැකි අටස්ථා ෙ අපට තිසශබනටා. ම එටැනි ශනෞකාටක බතලු ශේළි ගණන 

18කට ටංා ටැඩි ටන අටස්ථාටලදීයි. එටැනි ශනෞකා තැසිරවීශම් ශෙොඹකර අප 

සතුට නැතැ. සාහානයශයන් ශනෞකාටල ගැුණර ටැඩිටත්හ එහි බතලු ශේළි 

ගණන 18ට ටංා ටැඩිවීහ ෙ ස්ටාභාවිකට සිදු ටනටා. ශම් ශතේතුශටන් මීටර් 

1,. කට ටංා ගැුණරැතිස, මීටර් 0 0කට ටංා දිග වි ාල බතලුම් ශනෞකා අශේ 

පර්යන්තටලට එන්ශන් නැතැ. ම ශනෞකා සියල්ලහ ශපෞේගලික පර්යන්තයේ 

වූ ීමඅයිීමටී පර්යන්තය කරා ඇදී යනටා. ශම් තත්ත්ටය හත ශම් ටසශර් නනටාරි 

සිට ඔේශතෝබර් ෙේටා වූ කාලශේදී මීටර් 1,.2 ට ටංා ගැුණරැතිස ශනෞකා ශලස 
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ගත් විට ශනෞකා 1,8ේ ෙ, මීටර් 0 0ට ටංා ගැුණරැතිස ශනෞකා ශලස ගත් විට 

ශනෞකා 200ේ ෙ අපට අහිමි වුණා. එහිදී අහිමි වූ සම්පූර්ණ බතලු  සගඛ්යාට 

තාරලේෂ විසිතත්ෙතස් අටසියඅූ අටේ ටනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය පුබ ණුය 

ටසශර්දී ශහශතය වූ සහස්ත බතලු ප්රහාණය මිලියන 2.2 ේ. නමුත්, ගැුණරු 

පර්යන්තයේ අපට ශනොවීශහන් ශම් ටසශර්දී එහ ප්රහාණය මිලියන ශෙක ෙේටා 

අඩු ටු  ඇතැයි ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ටසර මුලදී ගණනය කර තිසබුණා. ම 

අු ට අපට අහිමිවීහට තිසබූ බතලු ප්රහාණය ශෙලේෂ පනස්ොතේ. ශකශසේ 

නමුත්, විවිධ ක්රශහෝපාය අු ගහනය කරමින් එශලස අහිමිවීහට තිසබූ බතලු 

ප්රහාණය ශම් ටන විට එේලේෂ පනස්ෙතස ෙේටා අඩු කරශගන තිසශබනටා. ම 

අු ට ටසර අටසානශේදී ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට මිලියන 2.1ක බතලු 

ශහ ශතයවීශම් තැකියාට උො වී තිසශබනටා. එහ තත්ත්ටය උො කර ගැනීහට ශ්රී 

ලගකා ටරාය අධිකාරිය ඇතැම් විට විස්මිත ශහශතයුම් පටා සිදු කළා. ඊට එේ 

උොතරණයේ ශහශසේයි. සාහානයශයන් නයබතලු පර්යන්තශේ ගැුණර ටැඩි 

නැගුවරම් ශපොශළේ දිග මීටර් ,,0ේ ටනටා. නමුත් එේ අටස්ථාටකදී මීටර් 007ේ 

දිණුන් යුත් ශනෞකා ශෙකේ උපක්රහශීලිට එහි නැගුවරම්ලා තැසිරවීහට ශ්රී ලගකා 

ටරාය අධිකාරිය සහත් වුණා. එය අගය කළ යුතු විස්මිත ශහශතයුහේ වූටත් 

පටතිසන ප්ර ්නය විසඳීහට එය දීර්ා කාීමන පිළිතුරේ ශනොටන බට ඉතා 

පැතැදිලිය.  ශම් නිසා ශහහ ගැටලුටට ස්ථීරසාර විසඳුහේ අට ය බට හා 

වි ්ටාස කරනටා. ම සඳතා ඇතිස එකහ විසඳුහ නැ ශඟනහිර පර්යන්තය බටෙ හා 

වි ්ටාස කරනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශකොළඹ ටරාශේ නැ ශඟනහිර 

පර්යන්තය ආසියාු  සගටර්ධන බැගකුට යටශත් ්රියාත්හක ශකශරන්නේ. එහි 

සම්පූර්ණ ඇස්තශම්න්තුගත මුෙල ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන  00ේ. මීටර් 

1,200ක දිණුන් යුත් එහි පළමු මීටර් ,,0ශේ ටැං ශම් ටන විට අටසන් කර 

තිසශබනටා. පර්යන්තශේ ගැුණර මීටර් 18ේ. ශකටි කාීමන ආර්ථික ටාසි ලබා 

ගැනීහ උශෙසා අපි ශම් මීටර් ,,0 බතලු ශනොටන වි ාල ශනෞකා තැසිරවීහට 

ශයොො ගත්තා. ශම් ටර්ෂශේ එහි තුබරුටා ඇතිස ශනෞකා ගණන ,0ේ. ශකශසේ 

නමුත්, අපි ඉේහනින්හ ශහහි බතලු තැසිරවීහට අට ය උපකරණ සවි කළ 

යුතුයි. බතලු ශහශතයුම් ආරම්භ කළ යුතුයි. අධික ණය බර ශතේතුශටන් ම සඳතා 

ටැය ටන අතිස වි ාල මුෙල ආශයෝනනය කිරීශම් තැකියාට ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරියට නැතැ. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය තටදුරටත් ණය වුටශතොත් ටරාය 

සියලු ශසේටකයින්ශේ රැකියා ුබරේිකතතාටට බලපාන්න පුළුටන්. ශම් 

ශතේතුශටන් නැ ශඟනහිර පර්යන්තශේ බතලු ශහශතයුම් ආරම්භ කිරීහට ශයෝගය 

තවුල්කරුටකු ශතෝරා ගැනීහ සඳතා අාචප්රායන් ප්රකා  කිරීහ කැඳවූටා. පුබ ණුය 

සැේතැම්බර් 20ටැනිො එය අටසන් ශකරුණා. ඉදිරිපත් වූ ශයෝනනා ඇගයීහට 

ලේ කිරීහ ශම් ටන විට සිදු ශකශරමින් පටතිසනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිශේ සම්පත් 

කිසිහ විටක විකුණා ෙැමීහට අෙතස් කරන්ශන් නැතැ.  ුබදු අලිශයේ වූ 

තම්බන්ශතොට ටරායටත් විකුණා ෙැමීහට අපි අෙතස් කරන්ශන් නැතැ. අශේ 

මූලික උපක්රහය ටන්ශන් තම්බන්ශතොට ටරාශේ ශහශතයුම් ආරම්භ කිරීහට 

ුබදුුබ ආශයෝනකයකුට එහ ටරාය බදුදීහයි. ම අු ට අගහැතිසතුහා චීනශේ කළ 

සගචාරයක ප්රතිසලලයේ ට ශයන් අපට තම්බන්ශතොට ටරාය සඳතා ලගුබටේ 

ලබා ගැනීහට තැකි වුණා. ම ලගුබට අපිට ලැබුම් ශෙයේ ශනොශටයි. අපි 

ශබොශතොහ අහාරුශටන් ලබා ගත්ත ශෙයේ. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, 

තම්බන්ශතොට ටරායට ලගුබ ඉදිරිපත් කිරීහට ඉදිරිපත් වුශණ් ආශයෝනකයින් 

ශෙශෙශනේ පහණයි. ම චීනශේහ සහාගම් ශෙකේ. එයින් එේ සහාගහකින් 

ලබා ගත් ලගුබට වුශණ් ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 7 0ේ පහණයි. අශනේ 

සහාගශහන් ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 1,080ක ලගුබටේ ලබා ගත්තා. ෙැන් 

ටැඩිහ ලගුබට ලබා දුන් සහාගහ සහඟ රටට තානියේ ශනොටන අයුරින් ණුවිුබම් 

අත්සන් කිරීහ සඳතා ශම් ටන විට සාකච්ඡා කරමින් සිටිනටා. තම්බන්ශතොට 

ටරාය සෑදීශම්දී ටයාපාරික සැලැස්හේ තිසබී නැතැ. කර්හාන්ත ාලා සඳතා 

ආශයෝනකයින් පැමිශණන බට පැටූ ටත් මටා ටචනටලට පහණේ ීමහා වී 

තිසබුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, තම්බන්ශතොට ටරාය සඳතා ලබා ගත් 

සම්පූර්ණ ණය මුෙල රුපියල් මිලියන එේලේෂ තතළිස්ශෙෙතස් නටසිය 

තැටඑකයි. එනම්, ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන එේෙතස් තුන්සිය 

තතළිස්තතේ. (රුපියල් බිලියන 1,2යි); ශම් ණය ලබා ගැනීශම්දී බන්කරින් 

සඳතා ලගකා බැගකුශටන් ලබා ගත් රුපියල් මිලියන ශෙෙතස් පන්සිය 

තැත්තෑතතරක මුෙල තැශරන්නට ශසුබ ණය සියල්ල ලබා ශගන තිසශබන්ශන් 

චීනශේ එේසිම් බැගකුශටන්. ශම් ණය සියල්ලහ අටස්ථා 7කදී ලබා ශගන 

තිසශබන්ශන්ත් ඉතළ ශපොලියකටයි.  එේ අටස්ථාටකදී ශම් ශපොීම ප්රතිස තය 

සියයට 8ෙ ඉේහටා යනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, තම්බන්ශතොට 

ටරාය සඳතා ශම් ණය ලබා ගැනීශම්දී සිදු වූ තටත් අාචරතසේ තිසශබනටා.  

එනම්, තම්බන්ශතොට ටරාශේ 1ටන අදියර සඳතා රුපියල් මිලියන තිසස්පන්ෙතස් 

තුන්සිය තිසස්එකක ණය මුෙල ලබා ගත්ශත් ලයිශබෝ ක්රහයටයි. ම යටශත් 2-,ේ 

ශපොීම ප්රතිස තයකින් එකී ණය මුෙල පියවීහට අපට තැකියාට තිසබුණා. නමුත්, 

ටරාය අහාතයටරයා ශලස හිටපු නනාධිපතිසතුහාශේ හැදිතත්වීශහන් එහ 

ප්රතිස තය සියයට ,.0ක ස්ථීර ශපොීම ප්රතිස තයේ ශලස ශටනස් කළා. ශටනත් 

විධියකින් කියනටා නම්, සියයට 2-,ත් අතර වූ ශපොීම ප්රතිස තය සියයට ,.0 

ෙේටා ඉතළ ෙැමුටා. ශහය කාශේ වුටහනාටකට සිදු වුණාෙ කියලා අපි ෙන්ශන් 

නැතැ.  නමුත්, ශම් නිසා අපිට ශගවීහට සිදු වූ ශපොීම මුෙල අතිස වි ාලයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, තම්බන්ශතොට ටරාශේ නැේටලට ශතල් 

සැපයීහ සත ශතල් ටැගකි ටයාපෘතිසයෙ අසාර්ථක ටයාපෘතිසයේ. පුබ ණුය ආණ්ඩු 

සහශේදී ශම් ටයාපෘතිසයට ණය ලබා ගැනීශම්දී  කයතා අධයයනයේ පටා කර 

නැතැ. චීනශේ එේසිම් බැගකුටට අහතරට ඉන්ධන මිලදී ගැනීහ සඳතා 

ලගකාශේ HNB බැගකුශටන් ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 28ේ ලබා ශගන 

තිසශබනටා. ශම් ණය ලබා ගැනීහට ශර්ඛීය අහාතයාග ශයන් ශතෝ හතා 

භාණ්ංාගාරශයන් අු හැතිසයේ ලබා ශගන නැතැ. ශම් ණය මුෙලින් 

ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 19ේ ශගවීහට ඉතිසරිට තිසශබනටා. එහ ණය 

මුෙලින් මිලට ගත් MGO ඉන්ධන ශතොගය අෙටත් විකුණා ගැනීශම් තැකියාටේ 

නැතැ. ශම් ඉන්ධන ශනෞකාටල එන්ජින් සඳතා ශයොො ගන්නා මටා. එහි 

ඉල්ලුහ අඩුයි. එශසේහ ශම් ඉන්ධන ශතොගය ඛ්නින ශතල් නීතිසගත සගස්ථාට 

ප්රතිසේශෂේප කළ ඉන්ධන වීහෙ විශ ේෂත්ටයේ. ඛ්නින ශතල් නීතිසගත සගස්ථාට 

ප්රතිසේශෂේප කළ ඉන්ධන ශතොගයේ තම්බන්ශතොට ටරායට ශගොං බා හතා 

වි ාල විනා යේ කළ බට ශපශනන්නට තිසශබනටා. ශකශසේ නමුත්, ශහහ 

ටයාපාරය ෙ ශපෞේගලික අග ය සහඟ එේට ්රියාත්හක කිරීහට ශම් ටන විට 

ශයෝනනා කැඳටා තිසශබනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ තම්බන්ශතොට ටරාය ගැන මකාබේධ 

විපේෂය කඳුළු ශතලනටා. ශනොශයකුත් කථා කියනටා. නමුත්, පුබ ණුය ආණ්ඩු 

සහශේදී තම්බන්ශතොට ටරාශේ ශහශතයුම් කිරීහට තම්බන්ශතොට හාගම්පුර 

ටරාය කළහනාකරණ සහාගහට බඳටා ශගන සිටි ශසේටකයින් ,82කශේ රැකියා 

ස්ථීර කර තිසබුශණ් නැතැ. තහන්ශේ ශේ පාලන අට යතා ඉටු කර ගැනීහට 

ශම් තරුණ පිරිස් ශයොො ශගන තිසබුණා. අපි රට භාර ගන්නා අටස්ථාශේදී 

රැකියා අස්ථාටර බට ශතේතුශටන් ශම් තරුණ පිරිසශේ අනාගතය අවිනි ්චිත 

තත්ත්ටයකට පත්ට තිසබුණා. නමුත්,  ඔවුන්ශේ අනාගතය විනා  වීහට ඉං දී 

බලා සිටිශම් තැකියාටේ අපට නැතැ. ශකොතරම් මුලය දුෂ්කරතා තිසබුණත් අපි 

ඔවුන්ට ස්ථීර කිරීහට කටයුතු කළා. එය පළිතේ ශලස ශයොො ගනිමින් අපි 

ඔවුන්ට ශේ පාලන ටැංටලට ශයොො ගත්ශත් නැතැ. ඔවුන්ට ලලොයී ශලස 

තම්බන්ශතොට ටරාශේ ප්රගහනයට ශයශෙේටා. පුබ ණුය ආණ්ඩුශේත්, අශේත් 

ශටනස එයයි. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, 2020 ටන විට ශ්රී ලගකාට 

ශලෝකශේ ප්රධානතහ බතලු ශහශතයුම් හධයස්ථානයේ බටට පත් කිරීහ අපශේ 

ඉලේකය ටනටා. ම සඳතා ශකොළඹ ටරාය උතුරින් ටත්තල නාඇල ෙේටා ෙ, 

ෙකුණින් ශහොරටුට ෙේටා ෙ පුළුල් කිරීහට සැලුබම් සකස් කර තිසශබනටා. 

ශකොළඹ ටරාය ප්රතිසඅපනයන හධයස්ථානයේ ශලසත්, ගාලු ටරාය සගචාරක 

ටරායේ ශලසත්, තම්බන්ශතොට ටරාය කාර්මික ටරායේ ශලසත්, ත්රිකුණාහලය 

සත කන්කසන්තුශර් ටරාය ටාණින ටරායන් ශලසත් දියුම් කිරීහට අශේේෂා 

කරනටා. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය සඳතා නාතිසක ටරාය ප්රධාන සැලැස්හේ 

පිළිශයල කිරීහට ෙ  කටයුතු ශයොො තිසශබනටා. ම සඳතා තාේෂණික සතාය 

ලැශබන්ශන් ආසියාු  සගටර්ධන බැගකුශටන්. ශකොළඹ ටරාය ප්රටර්ධනය කළ 

තැකි අටස්ථා ශම් යටශත් ශසොයා බැශලනටා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශකොළඹ ටරාශේ ශහශතයුම් කරන 

ශපෞේගලික පර්යන්ත ශෙකේ තිසශබනටා. ශම් ටන විට ශම් ශපෞේගලික 

පර්යන්ත සහඟ එේට ශකොළඹ ටරාය තනි ටරායේ ශලස ප්රටර්ධනය කරමින් 

සිටිනටා. එය අශේ නට ෙැේහ ෙ ටනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ 

තනි ටරායේ ශලස ශකොළඹ ටරාය සෑහ අතකින්හ ධනාත්හක ටර්ධනයේ ළඟා 

කරශගන තිසශබනටා. ම අු ට ශම් ටසශර් හාස 8ක කාල පරිච්ශදෙශේදී  

ශනෞකා පැමිණීහ සියයට , කින්ෙ, බතලු ධාරිතාටය සියයට 10.1කින්ෙ, නැේ 

බඩු ශටොන් ප්රහාණය සියයට 11.,කින් ෙ ටර්ධනය වී තිසශබනටා. එශසේහ, 

සියලුහ ටරායන් ගත් විට ශනෞකා පැමිණීහ සියයට ,.,කින් ෙ, සහස්ත නැේ 

බඩු ශහශතයුම් ප්රහාණය සියයට 12.1කින් ෙ ටර්ධනය වී තිසශබනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අශේ අහාතයාග ය යටශත් පටතිසන අශනේ 

ප්රධානතහ ආයතනය ටන්ශන් ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාටයි. පුබ ණුය ආණ්ඩු 

සහශේදී සිශලෝන් ප්රින්සස් සත සිශලෝන් රීස් නම් වූ ශනෞකා ශෙකේ ශම් 

සගස්ථාට චීනශයන් මිලදී ගත්තා. ම ගල් අඟුරු ප්රටාතනය සඳතායි. ශම් ශනෞකා 

ශෙක මිලදී ගැනීහට පුබ ණුය ආණ්ඩුට ටැය කළ මුෙල ශංොලර් මිලියන 80ේ.  

හතනන බැගකුශේ ණයේ ශලස ශම් මුෙල නැේ සගස්ථාට ලබා ශගන තිසබුණා. 

ශකශසේ නමුත්, එහ මුෙලට ශනෞකා ශෙකේ ශනොට තතරේ මිලදී ගත තැකි බට 

හහ වි ්ටාස කරනටා. ශහශලස අධික මිලකට ශනෞකා මිලදී ගැනීහ 

ශතේතුශටන් ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාට හතනන බැගකුටට ශගවිය යුතු ණය 

ටාරිකයෙ ඉතළ අගයේ ශගන තිසබුණා. ශකශසේ නමුත්, එහ ණය ටාරික ශගවීහට 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ප්රහාණටත් තරම් වූ ආොයහේ ශම් ශනෞකාටලින් ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාටට 

ලැබුශණ් නැතැ. ශම් ශතේතුශටන් එේ ශනෞකාටකින් වෙනිකට සිදුවීහට තිසබූ 

පාඩුට ශංොලර් 1,000ත්, 11,000ත් අතර ප්රහාණයේ ගත්තා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අශගෝස්තු හස 0,ටැනිො ටන විට ශ්රී 

ලගකා නැේ සගස්ථාට හතනන බැගකුටට ශගවීහට තිසබුම් ණය තා ශපොීම ටාරිකය 

ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 0.0ේ. නමුත්, හතා භාණ්ංාගාරය හැදිතත් 

කරගනිමින් ඇශහරිකාු  ශංොලර් 7 0,000ේ ශගවීහට නැේ සගස්ථාට කටයුතු 

කළා. පුබට විශේ  සම්පත් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ හැදිතත් වීශහන් ණය 

ශකොන්ශේසි ලිහිල් කරශගන ආොයම් හට්ටහ අු ට ණය ශගවීහට ශ්රී ලගකා 

නැේ සගස්ථාට අටස්ථාට උො කර ගත්තා. එටැනි ්රියාහාර්ග ශතේතුශටන් අෙ ටන 

විට ශම් ශනෞකාටලින් වෙනිකට පාඩුට අටහ කර ගැනීහට ශ්රී ලගකා නැේ  

සගස්ථාටට තැකි වී තිසශබනටා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, සාම්පූර් ගල් අඟුරු බලාගාරය 

්රියාත්හක ශනොකිරීහත් සහඟ නැේටලින් ගත තැකි  ප්රශයෝනන අඩු වී 

තිසශබනටා. එය ලගකා නැේ සගස්ථාශේ ආොයහට බරපතළ තර්නනයේ. ශකශසේ 

නමුත්, එහ තර්නනයට පිළියහේ ශලස ශම් ටන විට ටාරකන් කාලටලදී ශටනත් 

ටයාපාර කටයුතු සඳතා තහ ශනෞකා ශයෙවීහට ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාට කටයුතු 

කර තිසශබනටා. ම අු ට ෙකුම් ශකොරියාට, චීනය, ශතොගශකොග සහඟ කටයුතු 

කරමින් ශටනත් භාණ්ං ප්රටාතනයට ලගකා නැේ සගස්ථාට කටයුතු කළා. එහිදී  

ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාට පුබ ණුය හාසශේ 00ටැනිො ටන විට ඇශහරිකාු  

ශංොලර් මිලියන 1.02ක අතිසශර්ක ආොයහේ ශම් ශනෞකාටලින් ඉපයීහට සහත් 

වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, නාවිකයින් ශලස පුහුම් වීශම් 

අටස්ථාට අෙ අශේ රනශේ වි ්ටවිෙයාලටල ඉශගු හ ලබන ශිෂයයින්ට 

පතුබශටන් ලැශබන්ශන් නැතැ. ඊට පිළියහේ ශලස ලගකා නැේ සගස්ථාට සිය 

ශනෞකාටලදී නාවිකයන් ශලස පුහුම් වීශම් අටස්ථාට ශ්රී ලාගකිකයන්ට උොකර 

දී තිසශබනටා. රානය වි ්ටවිෙයාල ශිෂය ශිෂයාටන්ට එහ පුහුම්ට ලබා ශෙන්ශන් 

සම්පූර්ණශයන්හ ශනොමිශල්. ශම් ටන විට ආධුනික නැවියන්  0 ශෙශනකු ශම්  

පුහුම්වීශම් නිරතට සිටිනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ගල් අඟුරු 

ප්රටාතනය සම්බන්ධශයන් ඇතිසට තිසශබන නට ප්රටණතා එහ ශටශළඳාශහන් 

ඉතළ ආොයහේ ලැබීශම් අටස්ථාට ෙ ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාටට අහිමි ශටමින් 

පටතිසනටා. ම ගැන ශම් උත්තරීතර සභාට ෙැු ටත් කළ යුතු යැයි හා වි ්ටාස 

කරනටා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ලගකා නැේ සගස්ථාට ලේවිනය විදුලි 

බලාගාරයට ගල් අඟුරු ප්රටාතනය කිරීහ ආරම්භ කරන්ශන් 2010 ටර්ෂශේදීයි. 

ම සඳතා විදුලිබල හණ්ංලය සහඟ ඇතිස කර ගත් ණුවිුබහ ප්රකාරට ශ්රී ලගකා නැේ 

සගස්ථාට ටාර්ිකකට ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් මිලියන 2.2ේ ප්රටාතනය කළ 

යුතු ටනටා. සාහානයශයන් ටාරකන් කාලටලදී ලගකාටට ගල් අඟුරු ප්රටාතනය 

කිරීශම් තැකියාටේ නැතැ. ශම් නිසා දින 180ේ තුළදී ගල් අඟුරු ශහට්රිේශටොන් 

මිලියන 2.2ේ ප්රටාතනය කිරීහට ගහන් ටාර 08ේ සඳතා ශනෞකා ,ේ පහණ 

ශයෙවිය යුතුයි. ශම් ශතේතුශටන් ගල් අඟුරු ප්රටාතනය සඳතා ශපෞේගලික 

ශනෞකාටල ශසේටය ලබා ගැනීශම් අරමුණින් ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාට 201, 

ටර්ෂශේදී සිගගේපූරු ශේ පීීමඑල් සහාගහ සහඟ ණුවිුබහේ අත්සන් කළා. ම 

ණුවිුබහ 2017 ටර්ෂය ෙේටා බලාත්හකයි. එහ ණුවිුබහට අු ට ෙකුම් අප්රිකාශේ 

සිට ශහරටට ආනයනය කරන ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් එකේ සඳතා විදුලිබල 

හණ්ංලය ඇශහරිකාු  ශංොලර් 18.,0ේ සිගගේපූරු සහාගහට ශගටු  ලැබුටා. 

එහිදි ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් එකකින් ලගකා නැේ සගස්ථාටට හිමි වූ ආොයහ 

ඇශහරිකාු  ශංොලර් 1.1 ේ. ශකශසේ නමුත්, 201  ටර්ෂශේදී විදුලිබල තා 

පුනර්නනනීය බල ේතිස අහාතයාග ය නට ශටශළඳ ශපොළ ප්රටණතා 

සැලකිල්ලට ගනිමින් ගල් අඟුරු ප්රටාතනය සඳතා අලුතිසන් මිල ගණන් කැඳටු  

ලැබුටා. එහිදි ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් එකේ සඳතා ලැබුම් අඩුහ ලගුබට 

වුශණ් ඇශහරිකාු  ශංොලර් 11. ේ. එහ අගය හත ගල් අඟුරු ප්රටාතනය කිරීහ 

ලගකා නැේ සගස්ථාටට ටාසිොයක ටන්ශන් නැතැ. ශකශසේ නමුත්, තහ 

ප්රධානතහ ආොයම් හාර්ගය වූ ගල් අඟුරු ප්රටාතනය අහිමි කර ගැනීහට ලගකා 

නැේ සගස්ථාටට ශනොතැකියි. ම අු ට සිගගේපූරු සහාගහේ සහඟ සාකච්ඡා කර 

එහ අගයට ගල් අඟුරු ප්රටාතනය කිරීහ සඳතා ලගකා නැේ සගස්ථාට කටයුතු 

කළා. එහිදී ලගකා නැේ සගස්ථාටට ගල් අඟුරු ශහට්රිේ ශටොන් එකකින් ආොයහ 

ශලස ලැශබු ශේ ඇශහරිකාු  ශංොලර් ෙ හ 2 ේ පහණයි. එහ තත්ත්ටය හත 

201  ඔේශතෝබර් හාසශේ සිට ශම් ෙේටා කාලශේදී ලගකා නැේ සගස්ථාටට 

ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 0ක පහණ ආොයහේ අහිමි වුණා. නමුත්, 

විදුලිබල හණ්ංලයට ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 2,ක ටාසියේ හිමිට 

තිසශබනටා.  එය එේ අතකින් නාතිසක ආර්ථිකයට ලැබුම් ටාසියේ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ලගකා නැේ සගස්ථාට අෙ මුහුණ ශෙන 

තටත් ගැටලුටේ තිසශබනටා. රානය මූලය චක්රශල්ඛ් අගක ,1 ට අු ට රනශේ 

ආයතන විශේ යන්ශගන් භාණ්ං ලගකාටට ශගන මශම්දී එය සිදු කළ යුත්ශත් 

ලගකා නැේ සගස්ථාට තරතායි. නමුත් අෙටත් ඇතැම් රානය ආයතන ශහහ 

චක්රශල්ඛ්ය ශනොසලකා තැර කටයුතු කරමින් සිටිනටා. එහිදී එහ රානය 

ආයතන සැපයුම්කරුටන් තරතාහ අතාර්කික නැේ ගාස්තු යටශත් භාණ්ං 

ශහරටට ආනයනය කරනටා. එය ලගකා නැේ සගස්ථාශේ ආොයහට බරපතළ 

තර්නනයේ ටාශේහ ලගකාශේ විශේ  විනිහය පිට රටට ගලා යාහේ. ශම් නිසා 

එහ තත්ත්ටය ටතා නතර කළ යුතු යැයි හා ශයෝනනා කරනටා. මූලාසනාරූඪ 

ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ අශේ අහාතයාග ය කටයුතු කරන්ශන් නාතිසක අට යතා 

සැලකිල්ලට ගනිමින්.  ශේ පාලන ජීවිතශේදී හට පේෂ, පාට ටටින්ශන් නැතැ. 

හට ටටින්ශන් රට. ශපෞේගලිකට අටාසිොයක වුණත් රට ශටු ශටන් ශතොඳහ 

ශෙය කිරීහ හශේ ප්රතිසපත්තිසයයි. ම ටාශේහ, ආයතන ශහශතයවීශම්දී රට 

ප්රමුඛ්ත්ටශයහිලා සැලකීහ හශේ අරමුණ ටනටා. රටට ටංා ටැඩි යතපතේ සිදු 

ටනටා නම්, අශේ ආයතනටලට ටන අලාභය කළහනාකරණය කර ගැනීහ 

අශේ ෙැේහ ටනටා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට අධික ණය 

බරේ තිසශබනටා. තම්බන්ශතොට ටරාය ුබදු අලිශයේ.  නමුත් අපි කිසිහ 

ශසේටකයකු රැකියාටලින් ඉටත් කශළේ නැතැ.  ටරාය සගටර්ධනය අංාල කශළේ 

නැතැ.  ශටශළඳාම් අටස්ථා අහිමි කර ගත්ශත් නැතැ.  නට ශලෝකයට 

ගැළශපන පරිදි සියල්ල සහබර කර ගනිමින් අෙ ටරාය වි ාල ප්රගහනයේ 

ලබමින් සිටිනටා. ම ටාශේහ ලගකා නැේ සගස්ථාශේ ශනෞකාෙ අෙ ප්රගහනය 

කරා ගහන් කරමින් සිටිනටා. ටැඩි මුෙලට මිලදී ගත් එහ ශනෞකා සගස්ථාටට 

බරේ. ගල් අඟුරු ශටශළඳාශහන් ලැශබන ආොයහ අඩු වීහ බරපතළ මූලය 

ගැටලුටේ. නමුත් ශම් සියලු ප්ර ්න තමුශේ අටහ අටාසියේ ටන ශසේ ශනෞකා 

ශටශළඳාහ කළහනාකරණය කර ගැනීහට ලගකා නැේ සගස්ථාට සහත්ට 

සිටිනටා.  ටරාය අහාතයාග ය ශලස අප ලැබූ නයග්රතණයහ එය ටනටා. ශ ශම් 

ශතේතුශටන් ගල් අඟුරු ප්රටාතනය සඳතා ශපෞේගලික  ් ප්රධානතහ ආයතනය 

ටන්ශන් ශ්රී ලගකා නැේ සගස්ථාට, පුබණුය ආණ්ඩු සහශේදී සිශලෝන් ප්රින්සස් සත 

සිශලෝන් මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, ශටරළාසන්න හගී ප්රටාතනය අයත් 

ටන්ශන්ත් අපශේ අහාතයාග යටයි. ම අු ට ශම් ටසශර්දී යාපන අර්ධේවීපශේ 

නැටි පතුබකම් සගටර්ධනය කිරීහ සඳතා රුපියල් මිලියන  0ේ ශටන් කළා. එහ 

ප්රතිසපාෙන යටශත් කයිට්ස් ූෂපශතහි ශටළඳ නාවික ශල්කම් කාර්යාලයට අයත් 

 ාඛ්ාටේ විටෘත කළා. අප අහාතයාග ය යටශත් පාලනය ටන ශටළඳ නාවික 

ශල්කම් කාර්යාලය 201, ජුනි හස දී නාතයන්තර සමුද්රීය ආයතනය (IMO) 

විසින් නාතයන්තර ප්රමිතිස තා නිර්ශේ යන්ට අු කූලට කටයුතු පටත්ටාශගන 

යන බටට සතතිසක කිරීහ සඳතා පටත්ටු  ලබන විගණනය සාර්ථකට නිහ 

කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, නි ්චිත නයග්රාහී ඉලේකයේ කරා එේ 

එේ ආයතන නිටැරදිට ශයොමු කිරීහ එළැශඹන ටසශර්දී අප අහාතයාග ශේ 

ඉලේකය ටනටා. එහිදී ශ්රී ලගකාට ශලෝකශේ ප්රධානතහ බතලු ශහශතයුම් 

හධයස්ථානයේ බටට පත් කිරීහ ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරියට පැටරුම් 

ඉලේකය ටනටා. ශහරට ශනෞකා ආ්රිත ශටළඳාශම්දී ටැඩි ශකොටසේ හිමි කර 

ගැනීහ ලගකා නැේ සගස්ථාශේ ඉලේකය ටනටා. ශටරළාසන්න හගී ප්රටාතන 

ශසේටය විධිහත් කිරීහ සත තරගකාරී සත කාර්යේෂහ ටරාය, නාවික සත  

සමුද්රීය ශටළඳ ශපොළේ නිර්හාණය කිරීහ ශටළඳ ශල්කම් නාවික කාර්යාලයට 

පැටරුම් කාර්යයේ. එහ ඉලේකයන් සපුරා ගනිමින් නූතන නාතයන්තර 

ශටළඳාශහහි ශපර අපරදිග යා කරන ටරාය, නාවික සත සමුද්රීය 

හධයස්ථානයේ බටට ශ්රී ලගකාට පත් කිරීහ අප අහාතයාග ශේ මූලික ෙැේහ තා 

කාර්යය ටනටා. මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ අප ශම් ශගටමින් 

සිටින්ශන් නනපතිස-අගහැතිස ප්රමුඛ් සම්මුතිසටාදී යත පාලන ආණ්ඩුශේ ශෙටැනි 

ටසරයි. නාතයන්තර ප්රනාට අපශේ ආණ්ඩුට ශකශරහි තබා ඇතිස වි ්ටාසය 

ප්ර ගසනීය ටනටා. නාතයන්තර ශටළඳාශහහි නිරත ප්රකට සහාගම් ෙ අෙ ශ්රී 

ලගකාශේ ආශයෝනනයට එේශටමින් සිටීහ පැතැදිලිට ෙේනට ලැශබන 

කරුණේ. ශහහ නට ප්රටණතාටල අස්ටැන්න ශනළා ගනිමින් අශේ රශට් ටරාය, 

නාවික සත සමුද්රීය ේශෂේ්ශයහි තටදුරටත් දියුම්ටේ ඇතිස කළ තැකි බට හා 

වි ්ටාස කරනටා. ම සඳතා අට ය පතුබකම් ලබා දීශහන් ශනොනැටතී සියලු 

පාර් ්ටයන්ට හඟ ශපන්වීහට ෙ ටරාය තා නාවික අහාතයාග ය ූ ොනම් බටෙ 

අටධාරණය කරනටා. ශ්රී ලගකාශේ ආෙර් ටත් අහාතයාග ය බටට පත් කරමින් 

ශහරට ආර්ථික සගටර්ධනශේ ප්රමුඛ් සන්නාහය බටට ටරාය තා නාවික 

අහාතයාග ය පත් කිරී ශම් ඉලේකය සපුරා ගැනීහට ඉදිරිශේදීත් කැපටන බටෙ 

හා අටසාන ට ශයන් ප්රකා  කරනටා.   
 

[பி.ப. 4.10] 
 

ගුණ ඊ. සරවනපවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இந்த 

உயாிய சகபயில் இன்று சபசுவதற்கு வாய்ப்கப வைங்கிய 

கமக்காக எனது மனமார்ந்த நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

1669 1670 

[ගරු අර්ජුන රණතුගග හතතා] 
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தகாள்கிசறன். நான் இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஊடகத்துகற சம்பந்த 

மான எனது கருத்துக்ககள முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். 

ஊடகத்துகற சம்பந்தமாகப் சபசுவதற்கான சபாதிய 

அனுபவமும் தகுதியும் எனக்கு இருக்கின்றது என்கிற அடிப் 

பகடயில் நான் சில கருத்துக்ககள இங்கு ஆணித்தரமாக 

முன்கவக்க விரும்புகின்சறன். பல சவால்களுக்கு மத்தியிலும் - 

அடக்குமுகறகள், தகாடுகமகளுக்கு மத்தியிலும் 30 வருடங் 

களுக்கு சமலாக ஓர் ஊடக நிறுவனத்கத நடத்தி வருபவன் 

என்ற அடிப்பகடயில் இந்தக் கருத்துக்ககள முன்கவப்பதற்கு 

நான் தபாருத்தமானவன் என்சற எண்ணுகின்சறன். நான் 

சார்ந்த ஊடக நிறுவனம் சநற்று, அதாவது,  27.11.2016 

அன்று, 32 ஆவது ஆண்டில் காலடி எடுத்து கவத்திருக்கிறது 

என்ற தசய்திகயயும் இங்கு ததாிவிக்க விரும்புகின்சறன். 

இந்த நாடு வரலாற்றில் எப்சபாதும் எதிர்தகாண்டிராத 

அளவுக்கு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் கடந்த ஆட்சிக் 

காலத்தில் ஊடக அடக்குமுகறகய, தநருக்குவாரங்ககள 

அனுபவித்தகத எவரும் மறந்துவிட முடியாது. அவரது 

ஆட்சிகயத் தூக்கி வீசிவிட சவண்டுதமன்று  இந்த நாட்டி 

லுள்ள தபரும்பான்கமயான சிங்கள மக்களும் எண்ணத் 

தகலப்பட்டதற்கு அவர்களின் கருத்துச் சுதந்திரத்கத 

மறுதலித்த மஹிந்தவின் இந்தச் தசயற்பாடும் காரணம் 

என்பகத யாரும் மறந்துவிடமுடியாது. அசதசபான்று, ஆட்சி 

மாற்றத்கத ஏற்படுத்தியதில் சிங்கள, தமிழ், ஆங்கில ஊடகங் 

களின் பங்ககயும் யாரும் மறந்துவிடசவா மறுத்துவிடசவா 

முடியாது. அகவயில்லாமல் இந்த ஆட்சி மாற்றம் நடந் 

திருக்கும் என்று எண்ணுவது சிறுகமத்தனம்!  

எனினும், கடந்த சில மாதங்களாக ஊடகங்களுக்கு எதிராக 

அரச தகலவர்களிடமிருந்து, குறிப்பாக சமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்கள், மாண்புமிகு பிரதமர் ஆகிசயாாிடமிருந்து 

காட்டமான கருத்துக்கள் தவளிப்படுவகதப் பார்க்கும்சபாது 

இவர்கள் பகையகவ அகனத்கதயும்  மறந்துசபாய் 

விட்டனசரா என்கிற எண்ணம் ஏற்படுகின்றது. அரச 

தகலவர்களுக்கு ஊடகங்களுடன் கருத்து முரண்பாடுகள்  

இருக்கலாம். அதுபற்றி அவர்கள் ஊடகவியலாளர்களுடனும் 

ஊடக ஆசிாியர்களுடனும் விாிவாக விவாதிக்கலாம். 

முரண்படும் விடயங்கள் குறித்துத் தமது விளக்கங்ககள 

வைங்கலாம். அகதவிடுத்து, பகிரங்கமாக ஊடகங்ககள 

விமர்சிப்பதும் காட்டமான கருத்துக்ககளத் ததாிவிப்பதும், 

சதர்தல் காலங்களில் அரசு வைங்கிய வாக்குறுதிகளுக்கு 

மாறாக ஊடக சுதந்திரத்தில் இந்த அரசும் தகலயீடுககளச் 

தசய்கிறது என்கிற சதாற்றப்பாட்கடசய ஏற்படுத்துகிறது. 

நல்லாட்சி அரசின் காலத்தில் முழுகமயான ஊடக 

சுதந்திரம் கிகடக்குதமன்று சதர்தல் காலத்தில் சமகடக்கு 

சமகட முைங்கப்பட்டது. அதற்சகற்ப ஆட்சி மாற்றத்தின் 

பின்னர் ஊடகங்களின் மீதான கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப் 

பட்டிருக்கின்றன, அச்சுறுத்தல்கள் குகறந்திருக்கின்றன 

என்பகத நாம் மறுப்பதற்கில்கல. ஆனால், வாக்குறுதி 

யளித்தபடி முழுகமயான ஊடக சுதந்திரம் உறுதிப்படுத்தப் 

பட்டிருக்கிறதா? என்றால், இல்கல. ஊடக நிறுவனங்ககளத் 

தாக்கியவர்களும் ஊடகவியலாளர்ககளக் தகான்று குவித்தவர் 

களும் இன்றும் சமூகத்தில் சுதந்திரமாக நடமாடித் 

திாியும்சபாது ஊடகவியலாளர் எப்படி முழுச் சுதந்திரத்துடன் 

தசயற்பட முடியும்? அவர்களின் மனங்களிலிருந்து எப்படி 

அச்சம் விலகும்? ஊடகவியலாளர்களும் ஊடக நிறுவனங் 

களும் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உணர்த்தப்படாத வகரயில் 

எப்படி முழுகமயான ஊடக சுதந்திரம் நிகலநாட்டப்படும்?  

காணாமல் ஆக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் பிரகீத் 

எக்தனலிதகாடவின் வைக்ககயும் 'சண்சட லீடர் ' ஆசிாியர் 

லசந்த விக்ரமதுங்கவின் வைக்ககயும் இந்த நல்லாட்சி அரசு 

விசாரகணக்கு எடுத்துக்தகாண்டுள்ளது; அது நல்ல விடயம். 

அந்த வைக்குகளில் குற்றவாளிகள் கண்டறியப்பட்டுத் 

தண்டிக்கப்பட சவண்டும். ஆனால், உலகின் கவனத்கத ஈர்த்த 

அந்த வைக்குகளில் மட்டும்தான் அரசு அக்ககறயாக 

இருந்துதகாண்டு மற்கறய சம்பவங்ககளப் புறக்கணிப்பது 

ஏற்புகடயதல்ல. லசந்த மற்றும் எக்தனலிதகாட ஆகிசயாாின் 

வைக்குகளில் அரச பகடகளும் அவர்களின் ஏவலாளிகளும் 

தான் ததாடர்புபட்டிருக்கிறார்கள் என்று நீதிமன்றங்களில் 

வைங்கப்பட்டுவரும் சாட்சியங்ககளப் பார்க்கும்சபாது, தமிழ் 

ஊடகவியலாளர்களின் படுதகாகலகளின் பின்னணியிலும் 

அரச பகடகளின் பலமான ததாடர்புகள் இருக்கலாம் என்பகத 

மறுதலிக்கமுடியாது. கடந்த காலங்களில் ஊடகங்கள் மீதும் 

ஊடகவியலாளர்கள் மீதும் எத்தகனசயா தாக்குதல்கள் 

நடந்திருக்க, இரண்டு வைக்குககள மட்டும் விசாாிப்பது 

குற்றவாளிககளக் கட்டுப்படுத்த உதவாது. அது மக்ககளயும் 

உலகத்கதயும் ஏமாற்றுவதற்கான ஒரு நடவடிக்ககயாக 

மட்டுசம பார்க்கப்படும். ஊடகவியலாளர்கள் மீது நடத்தப் 

பட்ட அகனத்துத் தாக்குதல்கள் குறித்தும் விசாரகணகள் 

நடத்தப்படசவண்டும். தகால்லப்பட்ட, கடத்தப்பட்ட 

ஊடகவியலாளர்கள் ததாடர்பான அத்தகன வைக்குகளும் 

விசாாிக்கப்படசவண்டும். நீங்கள் உண்கமயில் நல்லாட்சி 

தசய்வதாகத்தான் மக்களுக்கு வாக்களித்தீர்கள்; சபருக்கு 

'நல்லாட்சி' என்று தசால்லவில்கல என்று நான் கருதுகிசறன். 

ஆகசவ, அவற்கறயும் எடுத்து விசாாித்தால், இதகனவிடவும் 

பல உண்கமகள் தவளிவரக்கூடும்!  

 குறிப்பாக, தமிழ் ஊடகவியலாளர்களின் தகாகல 

களுக்குப் பின்னால் இருந்த அரச பகடகளினதும் 

அவற்றின் ஒட்டுக் குழுக்களினதும் ததாடர்புகள் தவளிக் 

தகாண்டு வரப்படசவண்டும்; குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப் 

படசவண்டும். இந்த அரசு பதவிசயற்றது முதற்தகாண்டு  

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்தவாரு வரவு தசலவுத் திட்டத் 

விவாதத்தின்சபாதும் நான் இந்தக் சகாாிக்கககய  

முன்கவக்கிசறன். ஆனால், அது நகடதபறுவதாக 

இல்கல. தகால்லப்பட்ட தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 

குறித்தும் அவர்களின் குடும்பங்கள் குறித்தும் இந்த அரசு 

கிஞ்சித்தும் சிந்திப்பதாக இல்கல. இது கவகல தருகிறது; 

விசனத்கதயும் சகாபத்கதயும் ஏற்படுத்துகிறது. அகனத் 

கதயும் உடனடியாகச் தசய்யமுடியாது என்று இந்த அரசு 

கருதினால், அவற்கற எப்சபாது தசய்து முடிப்பது? என்ற 

கால அட்டவகணதயான்கற அரசு அறிவிக்கசவண்டும். 

அப்சபாதுதான் மக்களுக்கு நம்பிக்கக வரும்; ஊடகவிய 

லாளர்களுக்கு நம்பிக்கக வரும்; ஊடக நிறுவனங்கள் 

துணிந்து சுதந்திரமாகச் தசயற்பட முன்வரும். 

இகவதயல்லாம் இல்லாமல் முழுகமயான ஊடக 

சுதந்திரம் என்பது தவறும் கண்துகடப்பு! 

நான் ஊடகத்துகற சார்ந்து சபசும்சபாது , இன்தனாரு 

விடயத்கதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்டிசய ஆகசவண்டும். அது 

யாழ்ப்பாணத்துக்கும் தகாழும்புக்குமான இகடதவளி. ஊடகங் 

ககளப் தபாறுத்தவகர அதற்கு இலங்ககயில் இரண்டு 

கமயங்கள்தான் உள்ளன. பாரம்பாியமாகசவ தகாழும்பு 

நகரம்தான் ஊடகங்கள் அகனத்தினதும் தகலகமயகமாகவும் 

தளமாகவும் இருக்கின்றது. அதற்கு தவளிசய  முழு 

இலங்ககயிலும் வளமான தசைிப்பான ஊடகப் பாரம்பாி 

யத்கதக் தகாண்டிருப்பது யாழ்ப்பாணசம.  சதசியப் 

பத்திாிகககளுக்கு நிகராக, ஏன் அதற்கும் சமலாகச் சிறந்த 

தசயற்பாட்கட யாழ்ப்பாண ஊடகக் கலாசாரம்தான் 

தகாண்டிருக்கின்றது. தகாழும்பிலிருக்கும் ஊடகங்கள் 
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எதிர்தகாள்ளாத, எதிர்தகாள்ளசவ முடியாத பயங்கரங்ககள 

தயல்லாம் யாழ்ப்பாணத்து ஊடகங்கள்தான் எதிர்தகாண்டிருக் 

கின்றன.  அரச பயங்கரவாதம் உள்ளிட்ட எல்லா வன்முகற 

ககளயும் அகவதான் கடந்த காலங்களில் எதிர்தகாண்டிருக் 

கின்றன.  ஆனால், அகவகுறித்து ஒரு விசாரகணகூட இந்த 

அரசால் முன்தனடுக்கப்படவில்கல.  பதிலாக, தற்சபாது 

ஊடகங்ககளக் குகறதசால்ல ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த அரசு.  

இலங்கக வரலாற்றிசலசய முதன்முதலில் ஊடக நிறுவனம் 

ஒன்றுக்குள் புகுந்து அங்கிருப்பவர்ககளச் சுட்டுக்தகான்று, 

தசாத்துக்களுக்தகல்லாம் சசதம் விகளவித்த சம்பவம் 

2006ஆம் ஆண்டு சம மாதம் 2ஆம் நாள், அதாவது சர்வசதச 

ஊடக சுதந்திர தினமான சம 3ஆம் திகதிக்கு முதல் நாள் இரவு 

நகடதபற்றது. யாழ்ப்பாணத்தின் 'உதயன்' பத்திாிகக 

அலுவலகத்திற்குள் நுகைந்த ஆயுதாாிகள் தவறியாட்டம் 

நடத்தி இரண்டு ஊைியர்ககளச் சுட்டுக்தகான்றார்கள். சமலும், 

3 சபகரக் காயப்படுத்தினார்கள்; சகாடி ரூபாய் தசாத்துக்ககள 

நாசமாக்கினார்கள்.  இலங்ககயின் ஊடக வரலாற்கறசய 

அதிர்ச்சியால் புரட்டிப்சபாட்ட இந்தச் சம்பவம் குறித்து 

இதுவகரயில் எந்த விசாரகணயும் சமற்தகாள்ளப்படவில்கல; 

இந்த அரசின் கீழும் நடவடிக்கக எடுக்கப்படவில்கல. அந்தத் 

தாக்குதல் இராணுவத்தினாின் ஆசீர்வாதத்துடனும் ஆதர 

வுடனும்தான் நடத்தப்பட்டததன்றாலும் அதகன சநரடியாகச் 

தசய்தவர்களின் தகலவர் - தாக்குதலின் சூத்திரதாாி முன்கனய 

ஆட்சியில் அகமச்சராக இந்தச் சகபயிலிருந்தார். இன்று 

நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அரசுக்கு சவண்டியவராகச் 

சுதந்திரமாகச் தசயற்படுகின்றார். தான் தசய்த தகாகல 

களுக்காக, தான் ஊடக நிறுவனங்ககளத் தாக்கியகமக்காகத் 

தன்மீது வைக்கு வரும், சிகறயில் அகடக்கப்படுசவாம் என்ற 

அச்சம் ஏதுமின்றி அவர் இங்கு அமர்ந்திருக்கும்சபாது, 

தவளிசய ஊடகவியலாளர்களும் ஊடக நிறுவனங்களும் 

எப்படி முழுகமயான சுதந்திரத்கத அனுபவிக்க முடியும்? 

அந்தக் குற்றவாளி அரசின் பங்காளிக் கூட்டணி ஒன்றிசலசய 

உப தகலவராக இருக்கும்சபாது ஊடகவியலாளர்கள் எப்படிச் 

சுதந்திரமாகச் தசயற்படமுடியும்? நல்லாட்சி அரசின்கீழும் 

இப்படியான குற்றவாளிகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றசபாது 

ஊடகவியலாளர்களால் எப்படி முழுகமயான சுதந்திரத்துடன் 

தசயற்படமுடியும்? நீங்கள் குற்றவாளிககளப் பாதுகாத்துக் 

தகாண்டு சநர்கமயான விசாரகணகயயும் நடத்துவீர் 

கதளன்று எதிர்பார்ப்பது முட்டாள்தனம்தான். மஹிந்த 

கருணாகவக் கைற்றிவிட்டகதப்சபான்று இந்த நபகரயும் 

நீங்கள் கைற்றிவிடும் ஒரு நிகல வரும்சபாதுதான் இவகரக் 

ககதுதசய்து வைக்குத் தாக்கல் தசய்யக் காலம் வருசமா 

ததாியவில்கல. எல்லா ஆட்சிகளும் இப்படிப்பட்ட குற்றவாளி 

களுக்குச் சாதகமாக நடந்துதகாள்ளும்சபாது ஊடகவிய 

லாளர்கள் சுய தணிக்ககக்குள் கட்டுண்டு கிடப்பகதத்தவிர 

சவறு என்ன வைிவகக இருக்கப்சபாகிறது?  இப்சபாதும் 

அதுதான் நடந்துதகாண்டிருக்கிறது.  தாங்கள் விரும்புபவற்கற 

எழுதசவா சபசசவா முன்னர், ஒன்றுக்குப் பல தடகவ 

சயாசிக்க சவண்டியவர்களாகத்தான் ஊடகவியலாளர்கள் 

இருக்கின்றனர். அந்த நிகலகம மாறசவண்டுதமன்றால் 

குற்றவாளிகள் அகனவரும் தண்டிக்கப்படசவண்டும். அந்த 

விடயத்தில் இந்த அரசாங்கம் சநர்கமயுடன் தசயற்பட 

சவண்டும். 

வடக்கில் பிரபல ஊடகவியலாளராக விளங்கிய 

நிமலராஜன் வீட்டிசலசய அவரது குடும்பத்தினர் முன்னிகல 

யில் படுதகாகல தசய்யப்பட்டார். இச்சம்பவம் ததாடர்பாக 

ஈ.பீ.டி.பீ.யின் முக்கியஸ்தர் உட்பட மூவர் ககதுதசய்யப் 

பட்டனர் பின்பு அவர்கள் சட்ட மாஅதிபாின் சம்மதத்துடன் 

பிகணயில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.  இவ்வைக்கின் பிரதான 

எதிாியான ஈபீ.டி.பீ. உறுப்பினர் தவளிநாட்டுக்குத் தப்பி 

ஓடிவிட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. இன்றுவகர அவர் 

ககதுதசய்யப்படசவா அல்லது அவகரக் ககதுதசய்ய 

'இன்டர்சபால்' அகமப்கபக் சகாரசவா நடவடிக்கக எடுக்கப் 

படவில்கல. நிமலராஜன் தகால்லப்பட்டு 16 ஆண்டுகள் 

கடந்துவிட்டசபாதிலும் இன்றுவகர நீதி கிட்டவில்கல. 

கிைக்கின் ஊடகவியலாளர்களான சுகிர்தராஜன், நசடசன் 

சபான்சறாாின் தகாகலகளுக்கும் நீதி கிகடக்கவில்கல. 

இதுசபான்ற ஏராளம் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களின் 

குடும்பங்கள் நீதிகய எதிர்பார்த்து ஏங்கி நிற்கின்றன. இந்த 

ஊடகவியலாளர்களின் குடும்பங்களுக்கு இைப்பீட்டு நிதிகூட 

கிகடக்கவில்கல. இந்த அரசாவது அதகனச் தசய்யுதமன்று 

அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், அரசு அதில் அக்ககற 

காட்டாமலிருப்பது தபரும் கவகலக்குாியது.  

கடந்த 10 வருடங்களில் தகாழும்பில் ஊடகவியலாளர்கள் 

தகால்லப்பட்டதற்கும் ஊடக நிறுவனங்கள் தாக்கப்பட்ட 

தற்கும் சமலாக வடக்கு, கிைக்கில் பல சம்பவங்கள் 

நடந்துள்ளன. ஆனால், இந்த அரசு அவற்றில் ஒன்று 

குறித்துகூட இதுவகரயில் விசாரகண நடத்தியதில்கல. ஏன்? 

அகவ தமிழ் ஊடகங்கள், அவர்கள் தமிழ் ஊடகவியலாளர்கள் 

என்கிற பாரபட்சமா? அல்லது வடக்கு, கிைக்கு ஒரு தனியான 

நாடு என்று இந்த ஆட்சியும் கருதுகின்றதா? இந்தப் 

பாரபட்சம்தான் கடந்த 60 ஆண்டுகளாக இந்த நாட்கடச் 

சீரைித்தது என்பகத இந்த அரசாங்கம் மறந்துவிடக்கூடாது. 

இந்த நாட்டில் துணிச்சலுடனும் சநர்கமயுடனும் 

உண்கமககள தவளியிட்ட, நியாயத்துக்காகக் குரல் தகாடுத்த 

எத்தகனசயா ஊடகவியலாளர்கள் நட்ட நடுவீதியில் பலர் 

பார்க்கப் படுதகாகல தசய்யப்பட்டனர்; பலர் காணாமற் 

சபாய்விட்டனர். பலாின் வீடுகள் தாக்கப்பட்டன; பலருக்குக் 

தகாகல மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன; பலர் ககது 

தசய்யப்பட்டனர்; பலர் உயிர் பாதுகாப்புக் கருதி நாட்கட 

விட்டு தவளிசயறிவிட்டனர். இப்படியான நிகலயில் 

ஊடகவியலாளர்கள் மீதான வன்முகறகள் ததாடர்பாக 

எவரும் இதுவகர தண்டிக்கப்படவில்கல. MTV, Lanka e 

News, 'உதயன்' சபான்ற ஊடக நிறுவனங்கள் மீண்டும் 

மீண்டும் தாக்குதல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. அவற்றுக்குப் 

தபாருட் சசதங்களும் பணியாளர்களுக்கு உயிர்ச்சசதமும் 

விகளவிக்கப் பட்டன. ஆனால், இன்றுவகர இப்படியான 

வன்முகறகள் ததாடர்பாக நீதி கிகடக்கவில்கல. 

இந்நிறுவனங்களுக்கு எவ்வித நட்டஈடுகளும் வைங்கப்பட 

வில்கல. ஆகசவ, அவற்றின் சசதங்ககள மதிப்பிட்டு, 

இைப்பீடுககள அந்த நிறுவனங்களுக்கு வைங்குவதற்கு இந்த 

அரசாங்கம் நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும்.  

எனது இந்த உகரயில் என்னால் ததாிவிக்கப்பட்டகவ 

ஊடகவியலாளர்கள்மீது சமற்தகாள்ளப்பட்ட அநீதிகளில் ஒரு 

சில மட்டுசம! இலங்ககயில் சவறு பல ஊடகவியலாளர்களும் 

தகால்லப்பட்டனர் என்பகதயும் பலவித துன்பங்களுக்கு 

உட்படுத்தப்பட்டனர் என்பகதயும் உயிர் அச்சம் காரணமாக 

நாட்கடவிட்டு தவளிசயறிவிட்டனர் என்பகதயும் நான் இங்கு 

சுட்டிக்காட்டாமல் இருக்க முடியாது. அவர்களில் சிங்கள 

ஊடகவியலாளர்களும் அடங்குகிறார்கள். சுனந்த சதசப்பிாிய 

சபான்ற பிரபல சிங்கள ஊடகவியலாளர்கள் நாட்டுக்கு 

திரும்பிவந்து தமது பணிகய ஆற்றக்கூடிய வககயிலான முழு 

ஊடக சுதந்திரம் இந்த நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட சவண்டும். 

ஏற்தகனசவ, நான் குறிப்பிட்டது சபான்று சுதந்திரமாகக் 

கருத்துக்ககள தவளியிடும் ஊடகங்கள் மீது தாக்குதல்கள் 

நடத்தப்படுவதும் அகவ ததாடர்பாக எவரும் ககது 

தசய்யப்படாகமயும் இந்த நாட்டில் ஊடக சுதந்திரத்கதக் 
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தகாகல தசய்யும் நடவடிக்கககளாகும். இவற்றின் பின்னால் 

கடந்த காலங்களில் அரச சார்பு அதிகாரபீடங்கள் இருந்தன. 

இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் அத்தககய எந்ததவாரு ஆதரவும் 

இருக்கக்கூடாததன நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்சறன். 

குற்றவாளிகள் உங்கள் கட்சிகய அல்லது கூட்டணிகயச் 

சசர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட 

சவண்டும்.  

நாட்டின் ஏகனய சசகவத்துகறயினகரப் சபாலசவ 

ஊடகவியலாளர்களும் நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் 

பணிபுாிகிறார்கள். இன்னும் தசால்லப்சபானால் தமது 

உயிர்ககளப் பணயம் கவத்துப் பணிபுாிகிறார்கள். ஏசதா 

தசய்திககள எடுத்துப் பிரசுாித்துவிட்டு அல்லது தவளிப்படுத்தி 

விட்டு அவர்கள் தசாகுசாக வாழ்க்கக நடத்துவதாக எவரும் 

நிகனப்பார்களானால், அது மிகவும் தவறான ஒரு 

விடயமாகும். அன்றாட வாழ்வில் அவர்களும் மற்றவர்ககளப் 

சபாலசவ கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கின்றார்கள். அவர்க 

ளுக்கும் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன; பிள்களகள் இருக்கின் 

றார்கள்; குடும்பப் தபாறுப்புகள் இருக்கின்றன. வீட்டுப் 

பிரச்சிகன, சபாக்குவரத்துப் பிரச்சிகன என்று நிகறயப் 

பிரச்சிகனககள எதிர்சநாக்குகின்றார்கள். அவர்கள் 

தவளியிடும் தசய்திகள், கட்டுகரகள், படங்கள் சபான்றவற்றுக் 

காக எத்தகனசயா விதமான பிரச்சிகனககள எதிர்சநாக்கு 

கின்றார்கள்; ஆபத்துக்ககளச் சந்திக்கின்றார்கள். இரவு. பகல் 

பார்க்காமல் உகைக்கின்றார்கள். சிலர் பல சவகளகளில் 

சாியான சநரத்தில் சாப்பிடாமல் ஒரு பணிஸ், ஒரு வகடகயச் 

சாப்பிட்டு சதநீர், சகாப்பிகய அருந்திவிட்டு கடகம 

புாிகின்றார்கள். சிலசவகளகளில் அதிகாாிகளின் சகாபம், 

பகடயினாின் தாக்குதல், தபாலிஸாருடன் முறுகல் என தம் 

வாழ்க்கககய எப்சபாதும் ஆபத்துக்குள்ளாக்குகிறார்கள். 

இகவககளக் கவனித்து அவர்களுக்கும் உதவிககள அளிக்க 

சவண்டும். 

சகல வசதிககளயும் தசய்துதகாடுத்து நிகறவான அரச 

சம்பளமும் தபறும் அதிகாாிகளுக்கு அரசு வாகன இறக்குமதிக் 

கான permit தகாடுக்கிறது. ஆனால், உயிகரப் பணயம் 

கவத்து மக்களுக்காகப் பணியாற்றும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு 

அத்தககய ஒன்கறக் தகாடுப்பதற்கு அரசு ஏன், சிந்திக்க 

வில்கல? அவர்களுக்கும் அத்தககய வாகன permit 

வைங்குவதுபற்றி தகௌரவ நிதி அகமச்சர் அவர்கள் பாிசீலிக்க 

சவண்டும். இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்கதத் தாங்கிநிற்கும் 

நான்காவது தூண்களும் இந்த ஆட்சி மாற்றத்கதச் 

சாதகமாக்கிய பங்காளிகளுமான ஊடகவியலாளர்ககளயும் 

இந்த அரசு தனது அங்கமாகக் கருத சவண்டும். இதுவகரயில் 

அது அப்படிச் தசய்ததில்கல; இனியாவது அப்படிச் 

தசய்யசவண்டும். தீர்கவயற்ற வாகன இறக்குமதிக்கான 

permit ஊடகவியலாளர்களுக்கும் கிகடக்குமானால் 

அவர்களில் தபரும்பாலானவர்கள் வாகனங்ககளக் 

தகாள்வனவு தசய்யக்கூடியதாக இருக்கும். ஆபத்து சநரங் 

களில் குகறந்தபட்சம் ஓடித் தப்பவாவது அது அவர்களுக்கு 

உதவியாக இருக்கும்.  

வடக்கிலிருந்து ஒரு ததாகுதி ஊடகவியலாளர்ககள 

ரயிலில் ததன் பகுதிக்கு அகைத்து வந்து சுற்றிக்காட்டுவதும் 

ததற்கிலிருந்து ஒரு ததாகுதி ஊடகவியலாளர்ககள வடக்குக்கு 

அகைத்துச் தசன்று சுற்றிக்காட்டுவதும் மட்டும் ஊடகவிய 

லாளர்கள்மீது அரசு காட்டும் காிசகனயாகிவிடாது. இகவ 

தயல்லாம் ஒருசிலாின் நன்கமக்கான நகர்வுகளாக மட்டுசம 

இருக்கும். எனசவ, ஊடகவியலாளர்களின் அக மற்றும் புற 

வளர்ச்சிக்காக ஒருங்ககமக்கப்பட்ட திட்டம் ஒன்று 

தயாாிக்கப்பட்டுச் தசயற்படுத்தப்பட சவண்டியது 

அவசியமாகும். 

கடந்த காலங்களில் தகாழும்பிலுள்ள ஊடகவியலாளர் 

களுக்தகன்று வீடு வைங்கும் திட்டங்கள் தசயற்படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. தகாழும்பு ஊடகவியலாளர்களுக்கு மட்டுமன்றி 

அசதசபான்ற திட்டங்கள் தவளியூர் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் 

பயன்படும்படியாக நகடமுகறப்படுத்தப்படுவது அவசியம். 

மடிக் கணனிகளும் புககப்படக் கருவிகளும் அவசியம்தான். 

அசதசபால் வீட்டு வசதி, வாகன வசதி சபான்ற 

விடயங்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு நிதி வசதிகள் 

தசய்து தகாடுக்கப்பட சவண்டும்.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech now.  

 

ගුණ ඊ. සරවනපවන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
Please give me one more minute, Sir. 

இன்தனாரு விடயம். அதாவது நாடு முழுவதிலுமுள்ள 

ஊடகவியலாளர்கள் தமது பணிகளில் ஈடுபடும்சபாது தாக்கு 

தலுக்கு உள்ளாவது, விபத்துகளில் சிக்குவது சபான்ற 

வற்றுக்குப் சபாதிய பாதுகாப்பு அளிக்கும் வககயில் 

ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட சவண்டும். அவ்வாறான சம்பவங் 

களில் உயிர் இைக்க சநாிடுமானால் அவர்களுக்கு மிக 

இலகுவாக நிதி வசதிகள் கிகடக்கும் வககயில் காப்புறுதித் 

திட்டம் ஒன்கற அறிமுகப்படுத்த சவண்டும் என நான் 

சகட்டுக்தகாள்கின்சறன். இன்று நாட்டில் நடப்பகவ யாவும் 

நாகளய தினம் பத்திாிகககளிலும் ஏகனய ஊடகங்களிலும் 

தவளிவந்து விடுகின்றன. அதற்காக உகைக்கின்ற, இரவு பகல் 

பாராது பணியாற்றுகின்ற ஊடகவியலாளர்ககள நாம் 

மறந்துவிடக்கூடாது என்பகதக் கூறிகவக்க விரும்பு 

கின்சறன். நன்றி.       

 

ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ලසන්ත අලණුයටන්න නිශයෝනය ඇහතිසතුහා. ඔබතුහාට 

විනාඩි 1,ක කාලයේ තිසශබනටා. 

 
[අ.භා. ,.27] 

 
ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා ිෙහානගර හා බසනනාහිර 

සසවර්ධාන නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - மாநகர மற்றும் சமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Megapolis and Western Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුමියනි, අෙ අශේ රශට් ප්රධානතහ 
අහාතයාග  ශෙකක ටැය ශීර්ෂ විටාෙයට ගැශනන අටසථ්ාශේදී 
කථා කිරීහට ලැබීහ පිළිබඳට සතුටු ටනටා. විශ ේෂශයන්හ, 

ප්රටාතන අහාතයාග ශේ නිශයෝනය අහාතයටරයා විධියට ටර්ෂ 
තයකට ආසන්න කාලයේ හා කටයුතු කළ බටත් සිහිපත් 
කරනටා. අෙ විටාෙයට ගු  ලබන ශහහ ප්රධාන අහාතයාග  ශෙක 
සඳතා නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා අහාතයතුහාශේත්, අර්ජුන රණතුගග 

අහාතයතුහාශේත්, ම ටාශේහ හාශේ සශතෝෙර නිශයෝනය 
අහාතයටරුන් විධියට නි ාන්ත මුතුශතට්ටිගහශේ 
ඇහතිසතුහාශේත්, අශ ෝේ අශේසිගත ඇහතිසතුහාශේත් සතශයෝගය, 

ොයකත්ටය  ඇතිසට, ෙැනට තිසශබන අාචශයෝග හනාට තඳුනා ශගන 
ඉතාහ සාර්ථකට  කටයුතු  කර ශගන යන බට අපි ශබොශතොහ 

1675 1676 



පාර්ලිශම්න්තුට 

පැතැදිලිට සඳතන් කරන්න ඕනෑ. ම නිසා අශේ සම්පූර්ණ 
සතශයෝගය, ොයකත්ටය ම ශටු ශටන් ලබාදීහට කටයුතු 
කරනටාය කියන එකත් සඳතන් කරන්න ඕනෑ.  

විශ ේෂශයන්හ ශම් දිනටල සත ශහහ විටාෙය තුළ ප්රටාතන 
ේශෂේ්යට සම්බන්ධ ප්රධාන කරුම් කිහිපයේ පිළිබඳට කථා 
බතට ලේ ශටලා තිසශබනටා. ඉන් එකේ  ත්රිශරෝෙ රථ සම්බන්ධටයි. 

ශම් පිළිබඳට විවිධ විශේචන, විවිධ ගැටලුකාරි තත්ත්ට  තිසබුණත්, 
අෙ අශේ රශට් නනතාටට සැලකිය යුතු ශසේටයේ ශහහ ත්රිශරෝෙ 
රථටලින් ලැශබනටාය කියන කාරණයත් අපි සඳතන් කරන්න  

ඕනෑ. අශේ රශට් හාර්ගටල සිදුටන රිය අනතුරු ගත්තාහ, රිය 
අනතුරේ ශටලා ටාතනටල තැේපුම් අය පාශර් ෙහලා ණුයාහ, ම 
සියයට පනතකටත් ටැඩි පිරිසේ ත්රිශරෝෙ රථයකින් තහයි ශරෝතලට 

ශගන යන්ශන්. ම ආකාරශේ ෙැටැන්ත ශසේටයේ ශම් ේශෂේ්ශයන් 
සිදු ශටනටාය කියන තැන ඉඳශගන අපි ශම් ප්ර න්ය ගැන කථා 
කරන්න ඕනෑ.  

ශම්ටා නියාහනය සත නීතිස පැනවීහ පිළිබඳට ශම් දිනටල කථා 

බතට ලේ ශටනටා.  

2002 අවුරුේශේ හහ බස්නාහිර පළාශත් ප්රටාතන අහාතයටරයා 
විධියට කටයුතු කළ කාලශේ, අශේ රශට් ත්රිශරෝෙ රථ තිසබුශණ් 

එේලේෂ තිසස්තුන්ෙතසයි. ම කාලශේ ම  ත්රිශරෝෙ රථ ප්රහාණයත් 
ප්ර න්යේ ශටලායි තිසබුශණ්. ත්රිශරෝෙ රථ ටැඩිවීහ ඉදිරිශේදී 
ප්ර න්යේ බටට පත් ශටයි කියලා එො අපි ෙැේකා. අෙ ශම් ප්ර න්ය 

බාහිර අයට පහණේ ශනොශටයි, අෙ ශම් කර්හාන්තශේ ශයදී ඉන්න 
අයටත් ප්ර න්යේ  ශටලා තිසශබනටා. අෙ නගරයක ත්රිශරෝෙ රථ 
තිසබිය යුතු සථ්ානයකට  රථ 10ේ  අට ය නම්, අෙ එටැනි 

ස්ථානයක ත්රිශරෝෙ රථ 00ේ තිසශබනටා. ශම් නිසා ප්ර න්, ගැටලු 
රාශියේ ඇතිස ටන බට අපි 2002දී ෙැේකා. ම කාරණය ෙැකලා,  
බසන්ාහිර පළාශත් ප්රටාතන අහාතයටරයා විධියට  එො හහ ත්රිශරෝෙ 

රථ සම්බන්ධශයන්  ප්රඥේතිසයේ ශගනාටා. 2000 ශපබරටාරි හස 
20ටැනි දින, අගක 127,/1  ෙරන ගැසට් ප්ශේ අංගුව එහ 

ප්රඥේතිසශේ විශ ේෂ කරුම් හා සභාගත* කරනටා.  

2002.12.03ටැනි දින අගක 0, ෙරන හාර්ගස්ථ ප්රටාතන ත්රිශරෝෙ 
රථ ශසේටා ප්රඥේතිසය අපි නීතිසගත කළා. නමුත් ම අටසථ්ාශේ 
පැමිණි විවිධ බලශේග නිසා, යම් යම් නීතිසහය ්රියා හාර්ග  නිසා 
එය ්රියාටට නගටන්න ලැබුශණ් නැතැ. එහි ප්රතිසලලය ශලස එො 

එේලේෂ තිසස්තුන්ෙතසේට තිසබුම් ත්රිශරෝෙ රථ ප්රහාණය අෙ 
එශකොශළොස්ලේෂ තුන්ෙතස ෙේටා  ටැඩි ශටලා තිසශබනටා. ශම්ක 
සහාන ප්ර න්යේ බටටත් පත් ශටලා තිසශබනටා. එහ නිසා අපි 

ශයෝනනා කරන්ශන්, 2002 ටසශර්දී අප ්රියාත්හක කරන්න 
උත්සාත ෙැරූ ම ටැං පිළිශටළ, ම නීතිසහය තත්ත්ටය ඉතාහ  
කඩිනමින් ්රියාත්හක කිරීහ පිළිබඳට අටධානය අනිටාර්ශයන්හ 

ශයොමු කළ යුතු බටයි. එශසේ අටධානය ශයොමු කරන්න කියන 
ඉල්ීමහකුත් විශ ේෂශයන්හ හහ ශම් අටස්ථාශේදී කරනටා. 

ම  ටාශේහ ශහෝටර් රථ ටාතන ෙං පිළිබඳට  අෙ රශට් විවිධ 

කතාබත  තිසශබනටා.  අපට ශහහි තිසශබන ශතොඳ සත නරක පැතිස  
පිළිබඳට කථා කරන්න  පුළුටන්. තැබැයි, ශහශසේ ෙං පනටනටා 
නම් අපි ශයෝනනා කරන්ශන්, ශම් ෙංටලින් ලැශබන ආොයහ  

අනතුරු නිටාරණය සඳතා ශයෙවිය යුතු බටයි. ප්රටාතන 

අහාතයාග ශයන් ශටන්න පුළුටන්, හාර්ගසථ් හගී ප්රටාතන  

අධිකාරිශයන් ශටන්න පුළුටන්, ශම් සම්බන්ධශයන් ශයොෙන 
ප්රමුඛ්තාට  ගැන සෑහීහකට පත් ටන්න පුළුටන්කහේ  ලැශබන්ශන් 
නැතැ.   

අශේ රශට් හාර්ග අනතුරු නිසා අවුරුේෙකට  2,800ේ  විතර 

මියයනටා.  ,000ේ විතර ආබාධිත ශටනටා. ම ටාශේහ, රටට 
ආර්ථික ට ශයන් ටාර්ිකකට රුපියල් බිලියන 00ක විතර  පාඩුටේ 
සිේධ ශටනටා. ම පාඩුටට ටංා,  ඉතාහ  ටටිනා තරුණ ජීවිත  නැතිස 

ශටනටා. අශේ ශ්රහ බළකායට ්රියාකාරී ොයකත්ටයේ ලබාශෙන්න 
පුළුටන්  සියයට 80ක විතර පිරිසේ තහයි ශම් රිය අනතුරුටලින් 
මිය යන්ශන්.  එහ නිසා විශ ේෂශයන් ශම් සම්බන්ධශයන් ප්රටාතන 

අහාතයාග ශේත්, හතා හාර්ග අහාතයාග ශේත් ටැඩි  අටධානයේ 
ශයොමු විය යුතුට තිසශබනටා. හාර්ග සගටර්ධන අධිකාරිශේ 
ඉගජිශන්රුටරුන්  00ේ විතර ඉන්නටා. නමුත් ශම් හාර්ග අනතුරු 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්ශන් ඉගජිශන්රුටරුන් තුන් ශෙශනේ  
විතරයි. ම ටාශේහ, ම සඳතා ශයොෙටන මුෙල ප්රහාණටත්ටන්ශන් 
නැතැ. ශලෝකශේ අශනේ රටටල ශම් සම්බන්ධට ටැඩි 
ප්රතිසපාෙනයේ සත ටැඩි  ටැෙගත්කහේ ලබා දීහට කටයුතු කරනටා. 

හාර්ග සැලුබම් කිරීශම්දී ශම් පිළිබඳට අටධානය   ශයොමු කරනටා.  
හාර්ග සැලුබම් කර ඉදිකිරීහට ශපර  ශටනහ පර්ශේෂණ  කරනටා.  
නමුත් අපි එටැනි තත්ත්ටයකට  තටහ පා තබා නැතැ.  එහ නිසා 

ෙං ගැීමශහන් පහණේ ශම් කටයුත්ත අටහ කර ගන්නට 
බලාශපොශරොත්තු ශටනටා ටාශේහ, රිය අනතුරු ඇතිස ශනොවීහ 
සඳතා  ෙැනට ටංා ටැඩි අටධානයකින් කටයුතු කිරීශම් කාශලෝචිත 

අට යතාටේ  අනිටාර්යශයන්හ රට තමුශේ තිසශබනටාය කියන 
එක අපි අටශබොධ කර ගත යුතුට  තිසශබනටා.  

ටර්තහානශේ  අශේ රශට් ප්රටාතනය  පිළිබඳට කථා කරනවිට, 

ශපොදු ප්රටාතන පේධතිසය පිළිබඳට ෙැනට ටංා ටැඩි විශ ේෂ 
අටධානයේ  අනිටාර්යශයන්හ ශයොමු විය යුතුට තිසශබනටා. ශම් 
පිළිබඳ ඉතිසතාසයත් එේක බැලුටාහ, පුබ ණුය ෙ ක ගණනාට  

තිසස්ශසේහ,  විශ ේෂශයන්හ 1977 ටන ශතේ- 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! 

ශම් අටසථ්ාශේදී  ගරු කනක ශතේරත් හන්ත්රීතුහා   මුලාසනයට  

පැමිශණනටා. 
 

අනුරුණව ගුණ ශ්රියානි විනේවික්රෙ ෙහත්මිය  මූලාසනනයන් ඉවත් 
වුනයන්, ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

 

 அதன்பிறகு, (மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விசஜவிக்கிரம 

அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலசவ, மாண்புமிகு கனக சஹரத் 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and THE HON. KANAKA HERATH  took the Chair. 
 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, ප්රටාතනය සම්බන්ධශයන් 
කටයුතු කිරිශම්දී අහාතයෘග ය  විධියට ගත යුතු තීන්දු  තීරණටලට 
අහතරට, රටේ විධියට නාතිසක ට ශයන් ඉතළ හට්ටමින් 

ප්රතිසපත්තිසහය තීන්දු ගැනීශම් කාශලෝචිත අට යතාටයේ 
තිසශබනටාය කියන එක අපි අටශබෝධ කරගත යුතුට තිසශබනටා. 
එශතහ ශනොවුශණොත් අශේ රශට් හාර්ග තෙබෙය නිසා රටට සිදුටන 

ආර්ථික  තානිය අපට  ඉදිරි කාලශේදී ෙරා ගන්න  පුළුටන්කහේ 
ලැශබන්ශන් නැතැ. අෙ ශකොළඹ නගරශේ ටාතනයක සාහානය 
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[ගරු ලසන්ත අලණුයටන්න හතතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශේගය  පැයට කිශලෝ මීටර්  ෙතයයි ශෙොළතයි. මීට අවුරුදු ෙතයකට 

ශෙොළතකට ශපර පැයට කිශලෝමීටර් ොතතේ තැටියට තිසබුම් එක 
තහයි අෙ  ෙතය ශෙොළත බටට පත්ශටලා තිසශබන්ශන්. 2020 ටන 
විට අනිටාර්යශයන්හ ශහය  පැයට කිශලෝ මීටර් පතේ තයේ බටට  
පත් ශටනටා. 

ශම්ක තහයි යථාර්ථය. ශම් සම්බන්ධට පැතැදිලි තීන්දුටේ 
ගැනීහ සඳතා අපි  ශම් සගඛ්යා ශල්ඛ්න කීපයේ අරශගන බලමු. 
ශපෞේගලික ටාතන ටැඩි වීහ අෙ රටට ඔශරොත්තු ශෙන්ශන් නැතැ. 

විශ ේෂශයන්හ ශකොළඹ නගරයට 200  අවුරුේශේ ශපෞේගලික     
ටාතන ආශේ 1,0,000යි. එහ ශපෞේගලික ටාතනටලින් 210,000ේ 
හගීන් ඇවිල්ලා තිසශබනටා. බස් රථ 11,000ේ ආටා.  20,000ේ 

හගීන් බස් රථටලින් ආටා. දුම්රිශයන්  හගීන් 100,000ේ ආටා.  ම 
අු ට වෙනිකට ශකොළඹ නගරයට පැමිණිශේ නනතාට 
800,000යි.  

2015 අවුරුේශේ ශහොකේෙ ශටලා තිසශබන්ශන්? 1,0,000ේ 
වුම් ශපෞේගලික ටාතන 2,0,000 ෙේටා ටැඩිශටලා තිසශබනටා. බස ්
රථ ප්රහාණය එහ ප්රහාණයහයි. බස් රථටලින් පැමිශණන හගීන් 
ප්රහාණය 20,000ේ, 2 ,000ේ ෙේටා අඩුශටලා  00,000ේ බටට 

පත්ශටලා තිසශබනටා. දුම්රිශයන් පැමිණි ලේෂයක ප්රහාණය ම 
ආකාරශයන්හ තිසශබනටා. 910,000ේ විතර නනතාටේ  වෙනිකට 
ශකොළඹ නගරයට පැමිශණනටා.  

ඊළඟට, අපි ු ටර සගඛ්යා ශල්ඛ්න අු ට ගත්ශතොත් 2008 
අවුරුේශේ ු ටරට ෙටසකට ශපෞේගලික ටාතන  ,,000ේ ආටා. 
එහ ශපෞේගලික ටාතනටලින් හගීන් 8,,000ේ ආටා. තැබැයි, 201  

අවුරුේශේ 120,000ත්, 1,0,000ත් අතර හගීන් ප්රහාණයේ  
වෙනිකට පැමිණ තිසශබනටා. බස් රථ  ,000ත්, ,, 00ත් අතර 
ප්රහාණයේ ු ටර නගරයට පැමිශණනටා. රශට් නනතාට ප්රටාතන 

අට යතාට ශටු ශටන් ශපෞේගලික යැයි කියන්නා වූ ටාතනයේ 
ප්රශයෝනනයට ගැනීහට අනිටාර්යශයන්හ ශප ළශඹන බට ශම්ශකන් 
ඉතාහත් ශතොඳින් පැතැදිලි ශටනටා.  

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝනය ඇහතිසතුහා, ඔබතුහාට තට විනාඩි ශෙකක 
කාලයේ තිසශබනටා. 

 

ගුණ ලසන්ත අලගියවන්න ෙහතා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශම් කටයුත්ත ශතොඳයි. නමුත් රටේ තැටියට අපට ශම්කට 
එකඟ ශටන්න පුළුටන්කහේ ලැශබන්ශන් නැතැ. පුබ ණුය අවුරුදු 
10 තුළ අශේ රශට් හාර්ග තෙන්නට කටයුතු කළා. මක ශතොඳ 

ටැංේ.  එය නරකයි කියලා ශනොශටයි හා කියන්ශන්. හාර්ග 
තෙන්න රුපියල් බිලියන 1,,00ේ, 1,700ේ විතර වියෙම් කරලා 
තිසශබනටා. නමුත් ශපොදු ප්රටාතනය ශටු ශටන් ශම් අවුරුදු 10ටහ 
රුපියල් බිලියන 2 0ේ, රුපියල් බිලියන 000ේ විතර තහයි වියෙම් 

කරලා තිසශබන්ශන්. මටා ප්රාේධනය ශනොශටයි.  

විශ ේෂශයන්හ සතනාධාර ටැනි ශේටල් ලබා දීහ සඳතා 
ලගගහය, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට කටයුතු කරලා තිසශබනටා. ම 

නිසා ටර්තහානශේදී ශම් සම්බන්ධශයන් ප්රතිසපත්තිසහය ට ශයන් 
තීන්දුටේ ගත යුතුයි. ශම් අවුරුේශේත් අපි ම ශෙයහ සිදු කරලා 
තිසශබනටා. ම අු ට හාර්ග සගටර්ධනය ශටු ශටන් ෙැටැන්ත 

මුෙලේ ලබා දීහට අපි ශම් අවුරුේශේත් කටයුතු කළත්, ශපොදු 
ප්රටාතන පේධතිසය ගත් විට බස් රථ, දුම්රිය ශටු ශටන් ලබා දීපු 
ප්රතිසපාෙන මුෙල සම්බන්ධශයන් ශකොශතත්හ සෑහීහකට පත් 

ශටන්නට පුළුටන්කහේ ලැශබන්ශන් නැතැ. ශම් පිළිබඳට අපි 

ප්රතිසපත්තිසහය ට ශයන් තීන්දුටේ ගත්ශත් නැත්නම් රශට් 
ප්රටාතනය පිළිබඳට ගැටලුකාරි ප්ර ්න රාශියකට තට අවුරුදු 
කීපයේ යන ශකොට අනිටාර්යශයන්හ අපට මුහුණ ශෙන්න සිදු 
ටනටා.  එහ නිසා බසන්ාහිර පළාශත් අශේ ප්රටාතන අහාතයාග ය 

සහඟ මකාබේධ ශටලා, ශම්  ප්ර න් තඳුනාශගන සැබෑ ශලසහ ශම් 
ප්ර න්ටලට මුහුණ දීහ සඳතා අෙ සැලුබම් සකස් කරමින් 
තිසශබනටාය කියන එකත් අපි ඉතාහ සතුටින් සඳතන් කරන්න 

ඕනෑ.  

ශම් කරුම් පිළිබඳට අශේ විශ ේෂ  අටධානය ශයොමු කරලා,  
අශේ රශට් ශපොදු ප්රටාතන පේධතිසය  ේතිසහත් කිරීහට පියටර ගත  

යුතුයි.  

හාර්ග තැදුටාට රථ ටාතන තෙබෙයට විසඳුහේ ලැශබන්ශන් 
නැතැ. හාර්ග තැදුටාට රථ ටාතන අනතුරුටලට විසඳුහේ 

ලැශබන්ශන් නැතැ. හාර්ග තෙබෙය අඩු කර ගැනීහ තුළින් ටංාත් 
කාර්යේෂහ ප්රටාතන පේධතිසයේ ලබා දීහ සඳතා අනිටාර්යශයන්හ 
ප්රතිසපත්තිසහය ට ශයන් කටයුතු කළ යුතුයි.  ම අු ට අශේ රශට් 
බස් රථ ශසේටාට  සත දුම්රිය ශසේටාට සම්බන්ධශයන් නවීන 

තාේෂණය පාවිච්චි කරමින් නවීන කාල සටතන් තඳුන්ටා දීහ කළ 
යුතුයි. ටර්තහානශේ අට යතාටන්ටලට අු ට නැටත හාර්ග 
ස්ථාපිත කරලා, තහන්ශේ ශපෞේගලික ටාතනශයන් ලබා ගන්නා 

ශසේටය තා සහානහ ශසේටයේ ශපොදු ප්රටාතන පේධතිසශයන්ෙ ලබා 
ගත තැකි හට්ටහට බස් රථටල සත දුම්රිශේ ුවණාත්හක භාටය 
ඉතළ හට්ටහකට ශගන ආ යුතුයි. ඕනෑහ ශකශනකුට තහන්ශේ 

ශපෞේගලික ටාතනශයන් සිය ප්රටාතන අට යතාට සපුරා ගන්නටා 
ශටු ටට ඊටත් ටංා ටැඩි කාර්යේෂහ ශසේටයේ ලබා දීහට ශම් 
තුළින් කටයුතු කිරීශහන් පහණයි ශම් ප්ර ්නයට ස්ථිරසාර 

විසඳුහේ අපට ලබා  ගන්න පුළුටන්කහේ ලැශබන්ශන්  කියන 
කාරණයත් හතේ කරමින් හා නිතඬ ටනටා. ස්තුතිසයි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

මීළඟට, දිළුම් අමුම්ගහ හන්ත්රීතුහා. ඔබතුහාට විනාඩි 1,ක 

කාලයේ තිසශබනටා. 

 
[අ.භා. ,.,0] 

 

ගුණ දිළුම් අමුුගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, විශ ේෂශයන්හ ප්රටාතන 
ේශෂේ්ය ගැන සාකච්ඡා කරන ශම් අටස්ථාශේදී  හටත් අෙතස ්

ප්රකා  කරන්නට අටස්ථාට ලබා දීහ පිළිබඳට ඔබතුහාට 
ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. ශම් රනය බලයට පත් ටන්න, ශම් රටට, 
නනතාටට  ශපොශරොන්දු රාශියේ දුන්නා. ම අතරින් ප්රධාන එකේ 

තහයි ප්රටාතනයට අොළට දුන්න ශපොශරොන්දුට. ම කාලශේ 
රූපටාහිනී ෙැන්වීම්ටලින් ප්රචාරය වුශණ් ශහෝටර් සයිකලශයන් 
යන අයට ශතශහන්ශන් නැතිසට යන්න කාර් එකේ ශෙන්න, 

හහින්ෙ රානපේෂ හැතිසතුහා රුපියල්  0,000ට දුන්න බයිසිකලය 
ශනොමිලශේ ශෙන්න,  එටැනි   ටාතන සිහිනයේ තරුණයන් තුළ 
ඇතිස කරලා බලයට පත් වුම් රනයේ.   

අශේ හිතටත් ඇහතිසතුහා ශනොශටයි, නමුත් සහතර 
ඇහතිසටරුන් අෙ කථා කරන ශකොට අපට හිශතනටා, ශම් ශේටල් 
කරන්න ආණ්ඩුටේ ඕනෑෙ කියලා. අපි ඉසස්ර හිටපු පුබ ණුය 

1679 1680 



පාර්ලිශම්න්තුට 

රනශේ ම ඇහතිසටරුත් හිටියා. අපි ෙන්නා විධියට  නම්,  ටාතන ටැඩි 
ටන විට පාරටල් ටැඩිශයන් තෙන්න ඕනෑ  ටාතන ටැඩි ටන විට 
කැඩුම් පාරටල් කාපට් කරන්න ඕනෑ   ගශම් පාරටල් ටැඩිශයන් 

තෙන්න ඕනෑ  අධිශේගී හාර්ග තෙන්න ඕනෑ කියන හතයයි එහ 
රනශේ තිසබුශණ්.  පරණ රනශේ ප්රතිසපත්තිසය වුශණ් මකයි.  අර 
ලසන්ත අලණුයටන්න ඇහතිසතුහා කිේටා ටාශේ,  ෙකුම් අධිශේගී 

හාර්ගය තැදුශේ නැත්නම් පැයට කිශලෝ මීට ර් 10ක ශේගශයන් 
තහයි  අෙ ෙකුම් පළාතටත් යන්න ශටන්ශන්.  

තැබැයි,  අෙ රනශේ ඇහතිසටරු කළ කථා අු ට අපට 

ශපශනන්නට තිසබුශණ්, ම අයශේ ප්රතිසපත්තිසය ටන්ශන්,  ටාතන ටැඩි 
නම් ටාතන අඩු කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. පාරටල් තෙන්න 
අට ය නැතැ කියන එකයි. ත්රීවීලර් ටැඩියි කියලා කියනටා, අපි 

ෙැේකා. නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා ඇහතිසතුහා කිේටා, ශම් රශට් 
ශපෞේගලික බස් රථ ටැඩියි කියලා. එතුහා තටහ ගහට ණුහිල්ලා 
නැේෙ කියලා හහ ෙන්ශන් නැතැ. තැබැයි ඔබතුහන්ලාශේ අශේ 
ගම්ටලත්, නනාධිපතිසතුහාශේ ගශම් ශපොශළොන්නරුශේත්, අශේ 

මුතුශතට්ටිගහ හැතිසතුහාශේ පළාශත්ත් තටස තශයන් පස්ශසේ 
මිනිස්ුබන්ට ශගටල්ටලට යන්න බස ් රථ ධාටනය ටන්ශන් නැතිස 
ප්රශේ  ඕනෑ තරම් තිසශබනටා.   ශපොශළොන්නරුට දිස්ත්රිේකශේ 

සහතර ගම්ටල පාසල් ෙරුශටෝ කිශලෝ මීටර් 2  -00 බයිසිකලය 
පැෙශගන එනටා.  ශකොළඹ - ු ටර පාශර්, බදුල්ල - ශකොළඹ පාශර් 
බස් රථ ටැඩි ශටන්න පුළුටන්. නමුත් අෙ ශම් රශට් ප්රටාතන 

ේශෂේ්ය දියුම් නැතැ. මකයි ඇත්ත තත්ත්ටය. මකට අෙ ශම් 
රනශේ විසඳුහ තහයි බස් රථ ටැඩි නම් අඩු කරන එක.  "පාරටල් 
තෙන්න ඕනෑ නැතැ  සැලුබහේ ඕනෑ නැතැ  යන විධියකට 

පලයන්" කියලා ඉන්නටා.  මකට ආණ්ඩුටේ ඕනෑ නැතැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, අෙ ත්රිශරෝෙ රථ ගැන කථා 
කළා. ශම් රශට් රනශේ බස් රථ, ශපෞේගලික බස් රථ සත දුම්රිය 

කියන අග  තුනටහ ටැඩිශයන් හඟීන් එතා ශහතා කරන්ශන් 
ත්රිශරෝෙ රථටලිු යි. මක තහයි සගඛ්යාශල්ඛ්නටල ඇත්ත 
තත්ත්ටය. මශකන් ශ්රහ බලකාය නැතිස ශටනටාය කියනටා. මක 
ඇත්ත. එේතරා දුරකට අපිත් මක පිළිගන්නටා. තැබැයි, අපි 

පිළිගන්න ඕනෑ ශම් රශට්  නනතාටශගන් වි ාල සගඛ්යාටේ ශම් 
ේශෂේ්ය තරතා රටට බරේ ශනොවී,  ආොයහේ උත්පාෙනය කර 
ශගන ම අයශේ ෙරු පවුල් ජීටත් කරටන බට. මකට විසඳුහේ 

ශසොයන්ශන් නැතිසට ත්රිශරෝෙ රථයට රියදුරු බලප්ය ශෙන ටයස ්
ීමහාට ටැඩි කරලා, නැත්නම් ීමසිග එක සියයට 2 ේ කරලා  
ත්රිශරෝෙ රථය ගන්න එක නතර කළාහ ත්රි ශරෝෙ රථ රියදුරන් බිහි 

ටන එක අඩු ශටයි  පාශර් ත්රි ශරෝෙ රථ අඩුශටයි. තැබැයි, ශගෙරක 
බඩුටේ- මූට්ටුටේ පශරසස්ම් කර ගන්න බැරි ටන කාලය ටැඩි 
ඈතක ශනොශටයි. ටත්තක ශකශසල් කැනේ පශරසස්ම් කර ගන්න 

ලැශබන්ශන් නැතැ. ගතේ ශකොළේ පශරසස්ම් කර ගන්න 
ලැශබන්ශන් නැතැ. අඩුහ තරමින් ත්රිශරෝෙ රථයේ දුටලා තරි ජීටත් 
ටන ම තරුණයාට ඊළඟට සිදු ටන්ශන් කුඩු, ගගනා, කසිේපු 
විකුණන්න, නැත්නම් ශසොරකම් කරන්නයි. ම නිසා ශම් රනය 

දිණුන් දිගටහ ලබා ශෙන විසඳුම් සත තීන්දු කැකිල්ශල් 
රේජුරුටන්ශේ තීන්දු බටයි අපට ශපශනන්ශන්.  

පුබණුය කාලශේ අපි ෙැේකා, ත්රිශරෝෙ රථ ටැඩි වුණාට, බස් රථ 

ටැඩියි කිේටාට, ඇහතිසටරුන්ශේ - සියලු ශෙනාශේහ ශනොශටයි-  
ප්රටාතන පතුබකම් ශම් ටන විට ඉතාහ උසස් තත්ත්ටයකට පත් 
ශටලා තිසශබනටා. ඊශේ දිනය ටන විට ඇහතිසටරුන් සඳතා ටාතන 

මිලදී ගන්න තට රුපියල් ශකෝටි 27ක පරිපූරක ඇසත්ශම්න්තුටේ 
ෙැම්හා. ශතට අනිේොට කවුරු තරි කියන්න බැරි නැතැ, පාරටල 
ඇහතිසටරුන්ශේ ටාතනත් ටැඩියි, ම නිසා මටාත් අඩු කරන්නය 

කියලා. ශම් සඳතා මුෙල් ටැය කරන්න කැහැතිසයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, ශකෝච්චියට තැපුම් ශහෝටර් 

රථය ගැන ප්රටාතන ඇහතිසතුහා ඉතාහ දුශකන් කථා කළා. අපටත් 
දුකයි. තැබැයි, අනාරේිකත දුම්රිය තරස් හාර්ග ශෙ ෙතස් ගණනේ 
තිසශබනටාය කියනටා. හා ෙන්නා තරහට මටාට ශේට්ටු ෙහන්න 
රුපියල් ශකෝටි 27ේ ටැය ශටන්න විධියේ නැතැ. නමුත් 

එතුහාටත්, ශටනත් ඇහතිසටරයකුටත් ම සඳතා ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුටට පරිපූරක ඇසත්ශම්න්තුටේ  ශගශනන්න කථා 
කරනටා අපි ෙැේශේ නැතැ. ම පරිපූරක ඇස්තශම්න්තුට 

ශගශනන්න, අපිත් අත උස්සලා ඡන්ෙය ශෙන්නම්.  අනාරේිකත 
දුම්රිය තරස් හාර්ගටලට  ශේට්ටු ටික ෙහන්න.  

දුම්රිය ශේට්ටුශටන් රිගගන ශකශනකුට රුපියල් 2 ,000ක 

ෙංයේ ගතන්න කථා කරනටා මිසේ, දුම්රිය ශේට්ටු සවි කරන්න 
අශේ ඇහතිසටරුන්ට අෙතසේ හතු ශටලා නැතැ. නමුත්, තහන්ශේ 
ප්රටාතන පතුබකම් ගැන කථා කරනටා.  

අශේ රාජිත ශසේනාරත්න ඇහතිසතුහා කිේටා, four-wheel drive 
ටාතන නැත්නම් ඇට දිරනටා, ම පැත්ශත් කඳු තිසශබන නිසා යන්න 
බැතැයි කියලා. තැබැයි, ශම් යන තත්ත්ටශේ තැටියට four-wheel 
drive ටාතනටල ඇහතුහන්ලා යටලා, තට ටිකේ ෙටස් යනශකොට 

නනතාට ශගොන් කරත්තශේ යටන තත්ත්ටයේ තහයි හතු 
ශටන්ශන් කියන කාරණය අපට හතේ කරන්න ශටනටා. අර 
සිහිනය හැේටා විතරේ ශනොශටයි, අෙ ශපෞේගලික ප්රටාතන 

ේශෂේ්ය ගත්තාහත්, තැහ අතිසන්හ ම අයට පතර ශෙනටා. ටැරදි 
කරන්න ඉං දීලා ෙංය අඩු කරන්න කියනටා ශනොශටයි. නමුත් 
අපි නම් අතලා තිසශබන්ශන්, ශලෝකශේ රටටල ෙං නියහ 

කරන්ශන් ම රශට් මක පුේගල ආොයහ අු ට කියලායි. තැබැයි, 
අෙ ශම් ගතලා තිසශබන ෙං අු ට ශපෞේගලික බස ් ශකොම්පැනි 
අයිතිසකාරශයකුට එක ෙංයේ ටැදුශණොත්- අපි ෙන්නටා 

රියැදුශරකුශේ දිනක ටැටුප උපරිහශයන්හ රුපියල් 1, 00යි-
රුපියල් 2,000යි කියලා. ම ලැශබන ටැටුශපන් රුපියල් 2 ,000ක 
ෙංයේ ශගටන්න බැතැ. ටැරැේෙේ කර ශතෝ ශනොකර ෙංයකට අහු 

වුශණොත්, ශපොලිස ් නිලධාරියාශේ අු හැතිසය අු ට 2 ,000ේ 
ශගටන්න වුශණොත් ම බස් රථශේ හාසික ෆිනෑන්ස් ටාරිකය 
ශගවීහට තිසශබන මුෙල් ඔහුට නැතිස ශටනටා. ම අු ට, එහ බස ්
ශකොම්පැනිය ෙං ශෙක, තුනකට අහු වුශණොත් ටැඩි කාලයේ 

යන්න කලින් මක ටතලා ොන්න සිදු ටනටා. ම විතරේ ශනොශටයි 
ඩීසල් ෆිල්ට ර් එශේ ඉඳලා, ටයර් එශේ ඉඳලා, ඇණ මුරිච්චිශේ, 
brake fluid කෑන්  එකට පටා VAT ගතනටා. කංයකට ණුහිල්ලා 

ශත් එකේ බිේශටොත් මකටත් VAT එක ගතනටා. ම ටාශේහ, 
අශනේ පැත්ශතන් ආොයම් බදුටලින් පන්නනටා. ෙංටලින් 
රුපියල් 2 ,000-රුපියල් 00,000 අය කර ගන්නටා. ශහහඟින්, 

කුංා ටයාපාර -කුංා රැකියා- කරන අය පතතට ෙැමීශම් ටැං 
පිළිශටළේ ශහහ රනය විසින් ්රියාත්හක කරු  ලබනටා. හහ 
හිතන්ශන් නැතැ, මක වුටහනාශටන් කරනටා කියලා. නමුත්, එහි 

අටසාන ප්රතිසලලය ටන්ශන් මකයි කියන කාරණය අපට 
කනගාටුශටන් වුණත් කියන්න සිදු ටනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, අෙ හත්තල ුවටන් 
ශතොටුශපොළ, තම්බන්ශතොට ටරාය ගැන කථා ශකරුණා. පුබ ණුය 

කාලශේ පැටැතිස හැතිසටරණ ශේදිකාටල ශම් සම්බන්ධශයන් කථා 
කළා. මකට ගරු ලසන්ත අලණුයටන්න ඇහතිසතුහාත් ඉන්නටා, ම 
අය සාේික ෙරනටා. එේසත් නාතිසක පේෂශේ ප්රධාන ශචෝෙනාට 

අු ට හහින්ෙ රානපේෂ හතත්තයා කරපු ශලොකුහ විනා ය වූශේ 
ශම් රටට හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළේ තෙපු එකයි. ම ටාශේහ 
එතුහා ශම් රටට කරපු ශලොකුහ වින්නැහිය ටන්ශන්, තම්බන්ශතොට 

ටරාය තෙපු එක බටයි ම අය කිේශේ.  තුන්ටැනි ශචෝෙනාට තහයි 
Colombo Port City ටයාපෘතිසය ්රියාත්හක කිරීහ. එතුහා ශහරටින් 
අේකර  ,000ේ චීනයට විකුණනටා, ශම් රට චීන ශකොලනියේ 

බටට පත් ශටනටා කියලා ශචෝෙනා කළා. ඉතිසන්, ශම්ටා තහයි 
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තිසබුණ ප්රධාන ශචෝෙනා. තැබැයි, ශෙතුන් ශගොල්ශලොන්හ තවුල් 

වුණත් අෙ එක ටයාපෘතිසයේ අලුශතන් පටන් ගන්න බැරි ශටලා 
තිසශබනටා. ටරාය විකුණන්න යනටාය කියේදි අශේ අර්ජුන 
රණතුගග හැතිසතුහා කිේටා, ටරාය විකුණන්ශන් නැතැයි කියලා. අපි 
එතුහාට ස්තුතිසටන්ත ටනටා.  

ගරු ඇහතිසතුහනි, එශතහ කරන්න ශෙන්න එපා. තැබැයි, අෙ 
යන්තමින් තරි නාශම් ශේරා ගන්න මටාශේ පිහිට තහයි -
තම්බන්ශතොට ටරාය, හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ සත Port City 

එශේ පිහිට තහයි- අෙ ශම් රනයට පතන්න ශටලා තිසශබන්ශන් 
කියන කාරණයත් අපට හතේ කරන්න ටනටා. අර්ජුන රණතුගග 
හැතිසතුහාත් ශම්ටාශේ තිසශබන ණය සත ම වියෙම් පිළිබඳට 

ශබොශතොහ පැතැදිලිට සඳතන් කළා. මක අපි ෙන්නටා. තැබැයි, 
විශ ේෂශයන්හ අපි සගඛ්යාශල්ඛ්න අු ට ගත්ශතොත්- ගරු 
අහාතයතුහනි, ශහහ සගඛ්යාශල්ඛ්න ටැරදි නම් හාට නිටැරදි 

කරන්න.-  හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ සාො නිහ කරන්න රුපියල් 
බිලියන 27ේ ෙ,  තම්බන්ශතොට ටරාය සාො නිහ කරන්න රුපියල් 
බිලියන ,0ේ ෙ, ශකොළඹ-කටුනායක අධිශේගී හාර්ගය සඳතා 
රුපියල් බිලියන 0 ේ සත පිටත ටටරවුම් හාර්ගය සඳතා රුපියල් 

බිලියන ,0ේ ආදී ට ශයන් තහයි අපට පුබ ණුය කාලශේ ටැය 
ශටලා තිසශබන්ශන්. ශම් ගරු සභාටට ඉදිරිපත් කළ ශකෝේ 
ටාර්තාශටන් හත බැගකුශේ සිදු වූ ටගචාට ගැන සනාථ වුණා.   මක 

අපි කියන ශෙයේ ශනොශටයි. ''ශකෝේ'' එශේ සභාපතිසතුහා ටන ගරු 
ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හැතිසතුහා ඊශේ-ශපශර්ො පාර්ලිශම්න්තුශේදී  
ම ටාර්තාට සහිත ශපොත් මිටියේ  අපට ශබදුටා. ම අු ට ශබොශතොහ 

පැතැදිලියි, ශම් ටගචාට නිසා රුපියල් බිලියන 1, ේ රනයට පාඩු 
ශටලා තිසශබනටා කියලා. හහ ඉතත කියපු සියලුහ ටයාපෘතිස 
අටසාන කරන්න අපට වියෙම් ශටලා තිසශබන්ශනත් රුපියල් 

බිලියන 1, යි.   

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාට විනාඩි  ක කාලයේ පහණයි 

තිසශබන්ශන්. 

 
ගුණ දිළුම් අමුුගෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 
හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ, තම්බන්ශතොට ටරාය, ශකොළඹ-

කටුනායක අධිශේගී හාර්ගය, පිටත ටටරවුම් හාර්ගය ඉදි කරන්න 
ණුය තා සහාන මුෙලේ ශම් බැඳුම්කර ටගචාට නිසා අහිමි ශටලා 

තිසශබනටා. ම නිසා අපි කිසිශසේත්හ පිළිගන්න ූ ොනම් නැතැ, ශම් 
ටයාපෘතිසටලට ණය ගත්ත නිසායි ශම්ටා පිටුපසට ණුශේ කියන 
කාරණය. ෙැන්, three wheelers ටැඩියි කියලා කියනටා. Three 
wheelers අඩු කරන්න යන්ශන් නැතිසට, ශම් මුෙල් උපශයෝගී 

කරශගන පාරටල් ටැඩි කරන්න. අපි අර්ජුන රණතුගග ඇහතිසතුහාට 
කියන්න කැහැතිසයි, ශතොඳහ ආශයෝනකතුහා අර්ජුන් හශතේන්ද්රන් 
හතත්තයා කියලා. ශහොකෙ, එතුහාශේ අශත් රුපියල් බිලියන 

1, ේ තිසශබනටා. එතුහා සට්ර්ණටාහිනිය මිලදී ගන්න ූ ොනම් 
ශටනටා.  

එතුහා පුටත් පතේ අලුතිසන් ආරම්භ කරන්න ූ ොනම් ශටනටා, 

නායකතුහා ශටු ශටන් කටයුතු කිරීහ සඳතා. ම නිසා ටරාය සඳතා 
එතුහා ආශයෝනකයකු තැටියට ශතෝරා ගැනීහ ඔබතුහාට ශතොඳ 
විසඳුහේ ශේවි කියන කාරණයත් හා හතේ කරන්න කැහැතිසයි.  

විශ ේෂශයන් පුබ ණුය කාලශේ හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ තුළ 
වී ොලා තිසබුණා. නමුත්, අපි සතුටු ශටනටා  ගරු  ඇහතිසතුහා අෙ 
ශතෝ යම් ෙැේහේ ඇතිසට ශම්ක විකුණන්ශන් නැතැයි කියලා කියන 

එක ගැන. නමුත්, අපි ෙන්ශන් නැතැ එතුහන්ලා කුහන තීරණයේ 

ගනීවිෙ කියා.  අපි ඉල්ීමහේ කරනටා, ශම්ක විකුණන්න එපා, 
ශටන නහේ භාවිත කරලා ශතෝ පටත්ටාශගන යන්නය කියා.  

අශනේ කාරණය තහයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුටට ශම් ටාශේ 
ප්ර න් ගණනාටේ විසඳා ගන්න පුළුටන්කහ තිසබුම් රුපියල් 

බිලියන 1, ේ ටාශේ මුෙලේ අහිමි කරපු, ම ටගචාටට සම්බන්ධ 

ආයතනය පිළිබඳ කිසිහ ්රියා හාර්ගයේ ශනොශගන සිටීහ. අෙ 

දිනශේ නනහාධය සම්බන්ධශයු ත් සාකච්ඡාටට ගැශනන නිසා ම 

ගැනත් ටචනයේ කියන්න ඕනෑ, ගරු ඇහතිසතුහා  සභාශේ 

ශනොහැතිස වුණත්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, TNA එශේ ගරු සරටනපටන් 
හන්ත්රීතුහා සඳතන් කළා, හාධය හර්ෙනයේ තටහත් සිේධ ශටනටා 

කියලා.  තැබැයි, ගරු ංලස් අලතේශපරුහ හන්ත්රීතුහාත් හතු කළ 

ආකාරයට  පුබණුය කාලය  ගත්තාහ,  CSN රූපටාහිනී නාලිකාශේ 
-මශේ අයිතිසකාරයා කවුෙ, කින්ෙ හන්ෙ කියන එක පිළිබඳට 

ශනොශටයි අපි කථා කරන්ශන්- අයිතිසකාරයා රානපේෂ පවුශල් 

වීශම් පලියට සත ශනොශයකුත් කරුම් කාරණා හත පරීේෂණයේ 

ශනොකර, මක ඈටර කරන්න කටයුතු කළා.  අපි ෙැේකා,  ාන් 

වික්රහසිගත හැතිසතුහා - TNL එශේ සභාපතිසතුහා - ප්රසිේධිශේ හාධය 

ඉදිරියට ඇවිල්ලා කිේටා, "ශම් කාල ීමහාශේ හාධය නිෙතස 

තිසශබනටා" කියලා.     

අෙ ටන ශකොට CSN එක විතරේ ශනොශටයි,  

නනාධිපතිසතුහාශේ කථාට විකෘතිස ශකරුටායි කියලා ශචෝෙනා 

කරමින් ''ශෙරණ'' නාලිකාට ඈටර කරන්නත් උත්සාත කරනටා, 
නනහාධය අහාතයාග ශේ ශල්කම්ටරයාය කියන  නිලධාරියා. 

දිණුන් දිගටහ ලිපි යටනටා, තර්නනය කරනටා, හහින්ෙ රානපේෂ 

හැතිසතුහාශේ රැස්වීම් ශපන්ු ටාට කහේ නැතැ, ශසනඟ 

ශපන්ටන්න එපායි කියනටා, රැසව්ීශම්  කරන කථාට ශපන්ු ටාට 

කහේ නැතැ, ශසනඟ ඉන්න පැත්ත ශපන්ටන්න එපායි කියනටා. 

නනාධිපතිසතුහාටයි, අගහැතිසතුහාටයි සියයට 70යි, අශනේ අයට 

සියයට ,0ේ ශපන්ටන්න කියලා තර්නනය කරනටා. එශතහ 
ශනොකරනටා නම් තතනම් කරන්න කටයුතු කරනටාය කියනටා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, අපි අධිකරණශේ 

කටයුතුටලට අාචශයෝග කරන්ශන් නැතැ. නමුත්, ඔබතුහන්ලා 
ෙන්නටා, "lankaenews.com" කියන ශටේ අංවිය කිසිශසේත් අපට 

සතය දීපු ආයතනයේ ශනොශටයි කියන එක. ගරු නනහාධය 

ඇහතිසතුහා එයට සාේික ෙරනටා ඇතිස. ම ආයතනය හහින්ෙ 

රානපේෂ හැතිසතුහාශේ රනයට සත ම කාලශේ අශේ 

හැතිසඇහතිසටරුන්ට එශරහිට ශපොදුශේ සත ශපෞේගලිකට එළට 

එළටා හං ප්රතාර එල්ල කළ ආයතනයේ. නමුත්, ම කාල ීමහාට 

තුළ ම සඳතා බලපෑහේ කශළේ නැතැ. තැබැයි, ම ආයතන පාවිච්චි 
කරමින් එො පැටැතිස රනයට ගතලා, අෙ නැටතත් ම ආයතන ම 

ප්රතිසපත්තිසයහ අු ගහනය කරන ශකොට උසාවි යන්න, Interpol 

එක තරතා ම අය අත්අංගුවටට ගන්න තත්ත්ටයට පත් ශටලා 

තිසශබනටා.  

ම විතරේ ශනොශටයි, "lankanewsweb.com.today" කියන 
එක තතනම් කරලා තිසශබනටා. Facebook ශටේ අංවි රැසේ ශම් 

ටන ශකොට තතනම් කරශගන යනටා.  තඩ්සන් සහරසිගත හැතිසතුහා 

කරශගන ණුය VIP ශර්ඩිශයෝ  ටැංසටතන  දුරකථන ඇහතුම් දීලා 

තර්නනය කරලා නතර ශකරුටා. ශම් ආකාරශයන් තහයි අෙ හාධය 

හර්ෙනය ්රියාත්හක ශටන්ශන්.  

අපි ෙැේකා, පුබ ණුය කාලශේ ප්රගීත් එේනැලිශගොං හතත්හයා 

අතුරුෙන් වීහ සම්බන්ධශයන් බුේධි අග ශේ නිලධාරින් ශගන 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ශගොස් ්ස්තටාෙය ටැළැේවීශම් පනත යටශත් රඳටා තැබුටා.  ඊශේ 

දිනය ගත්තාහත්, අෙ උතුශර්  එල්ටීටීඊ ්සත්ටාදින් රණ විරුටන් 

කරලා,  යුෙ තමුො ශසබළුන් ්ස්තටාදින් කර  තිසශබන බටේ 
ශපශනනටා.  යුෙ තමුො ශසබළුන්  ්ස්තටාදින් කරලා ඇතුළට 

ෙහනටා. ඊශේ දිනශේ එල්ටීටීඊ රණ විරුටන් සඳතා උත්සට 

පටත්ටන්න අටස්ථාට උො කර තිසශබනටා. 

අටසාන ට ශයන් හා තට කාරණයේ කියන්න කැහැතිසයි, අශේ 

ගරු හැතිසඇහතිසතුහන්ලාට ශනොශටයි, හාධය ආයතනටලට. ම 

අයශගන් අපි අතන්න කැහැතිසයි, උතුර කියන්ශන් අෙ ශටනහ 

රටේෙ කියලා. ඊශේ දිනශේ සිදු වුම් සිදුවීම්, පුබ ණුය සතිසය තුළ 

සිදු වුම් සිදුවීම් අෙ ටාර්තා ශනොකරන්ශන්, උතුර එශතහ නැත්නම් 

අු රාධපුරශයන් එතා ශටනහ රටේ තැටියටෙ හාධය ආයතන 

සලකන්ශන් කියන එක අපි අතන්න කැහැතිසයි.  නැතිස නම් ෙකුණට 

ශම්ටා ටාර්තා කරන්න එපා කියලා ම අයට යම් ටාරණයේ 

තිසශබනටාෙ කියන එකත් අපි අතනටා.  අපි ෙැේකා, ඊශේ දිනශේ 

පැටතිස රැස්වීම්, අපි ෙැේකා ම පැටතිස සහරු උත්සට.  "තටහ ශම් අය 

හැරිලා නැතැ. ශම් අය ආපුබ නැඟිටිනටා" කියලා ගරු ශ්රීතරන් 

හන්ත්රීතුහා කියනටා අපි ෙැේකා. ම නිසා ශම් හාධය ආයතන 

ටගකීශහන් යුතුට ටාර්තා කිරීශම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළ යුතුයි 

කාරණය හතේ  කරමින් හට කාලය ශටන් කර දීහ සම්බන්ධට 

ස්තුතිසය පළ කරමින් හශේ කථාට අටසන් කරනටා. ශබොශතොහ 

ස්තුතිසයි. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

මීළඟට ගරු එච්.එම්.එම්. තරීස් නිශයෝනය අහාතයතුහා. 

 
[பி.ப. 4.58] 

 

ගුණ එච්.එම්.එම්. හීමසන ෙහතා ික්රීඩා නිනයෝජය 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் - விகளயாட்டுத்துகற பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. H.M.M. Harees - Deputy Minister of Sports) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

தகளரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள், சபாக்கு 

வரத்து மற்றும் சிவில் விமான சசகவகள், பாராளுமன்ற 

மறுசீரகமப்பு, மற்றும் ஊடகத்துகற ஆகிய அகமச்சுக்களின் 

நிதி ஒதுக்கீடுகள் மீதான வரவு தசலவுத் திட்டக் குழுநிகல 

விவாதங்களில் கலந்துதகாள்வகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகட 

கின்சறன். உண்கமயில் சபாக்குவரத்துத் துகறகய 

எடுத்துக்தகாண்டால், எமது நாடு வரலாற்றில் என்றுமில்லாத 

அளவுக்கு அதில் தபரும் முன்சனற்றம் அகடந்துள்ளது. அந்த 

வககயில் அதிசவகப் பாகதகளும் சவகமான ரயில் 

கட்டகமப்புக்களும் தாராளமான பஸ் சபாக்குவரத்து 

வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன.  

நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கிைக்கு மாகாண 

மானது, இந்த நாட்டின் தபாருளாதார சமம்பாட்டுக்கான 

ககத்ததாைில், விவசாயம், மீன்பிடி, சுற்றுலா, கனிய மணல் 

சபான்ற பல்சவறு வளங்ககளக் தகாண்டுள்ளது. கடந்த 40 

வருட கால யுத்தம், சுனாமி அனர்த்தம் சபான்றவற்றால் இந்த 

மாகாணம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அசதசநரம், சபாக்குவரத்து 

வசதிகள் அங்கு மிகவும் பின்தங்கிய நிகலயிசலசய 

காணப்படுகின்றன. அதிசவகப் பாகதகள் இல்கல. அசத 

சபான்று ரயில் சபாக்குவரத்கத எடுத்துக்தகாண்டால், 

தகாழும்பிலிருந்து மட்டக்களப்பு நகர் வகரயும்தான் ரயில் 

சசகவ இருக்கின்றது. கிைக்கு மாகாணத்கதச் சசர்ந்த 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தச் சசகவகய நீடிக்குமாறு 

கடந்த 50 வருட காலமாகப் பலமுகற சவண்டிக் 

தகாண்டசபாதிலும் இதுவகர அதற்கான நடவடிக்கக 

எடுக்கப்படவில்கல. குறிப்பாக மட்டக்களப்பிலிருந்து 

தபாத்துவில்-அறுகம்கப சுற்றுலாநகர் வகர இந்த ரயில் 

சசகவகய நீடிக்க சவண்டும் என்று அந்த மக்கள் 

சவண்டிக்தகாள்கின்றனர்.  

சபாக்குவரத்துத்துகற அகமச்சர் அவர்களும் பிரதி 

அகமச்சர் அவர்களும் இங்கு இருக்கின்ற இவ்சவகளயில் 

அவர்களிடம் நான் ஒரு விடயத்கத சவண்டிக்தகாள்ள 

விரும்புகின்சறன். அதாவது கிைக்கு மாகாணத்துக்கான இலங் 

ககப் சபாக்குவரத்துச் சகபயின் தகலகமக் காாியாலயம் 

கடந்த 40 வருடங்களுக்கு சமலாக கல்முகன நகாில் இயங்கிக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. ஆனால், இதற்கான நிரந்தரக் கட்டிடம் 

இதுவகர அகமக்கப்படவில்கல. அசதசவகள அதற்கான 

காணிககளத் தாராளமாக வைங்குவதற்குப் பிரசதச தசயலகம் 

தயாராக இருக்கின்றது. ஆகசவ,  2017 ஜனவாியிலாவது 

சபாதுமானவளவு நிதிகய ஒதுக்கீடு தசய்து அதற்கான 

நிரந்தரக் கட்டிடத்கத அகமத்துத்தரும்படி இந்த இடத்தில் 

தகளரவ அகமச்சர்களிடம் சவண்டிக்தகாள்கின்சறன்.  

ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතය ගරු අර්ජුන රණතුගග 

හැතිසතුහනි, ඔලුවිල් ටරාය ප්ර න්ය ගැන ටිකේ කථා කරන්න 

ඕනෑ. ශම් අටසථ්ාශේදී ඔලුවිල් ටරාය පිළිබඳ අලුත් ප්ර න්යේ 

ඇවිල්ලා තිසශබනටා. ශබෝට්ටු ඇතුළු ශටන හාර්ගශේ පස් පිරිලා 

ශබෝට්ටු ,00කට ටැඩිය මුහුෙට යන්න බැරුට හිර ශටලා 

තිසශබනටා. ම නිසා ධීටරශයෝ සතිස ශෙකේ තිසස්ශසේ රැකියා නැතිස 

ප්ර න්යකට මුහුණ දීලා තිසශබනටා. ශම් ටරාය ගැන ණුය සතිසශේ 

හහ ඔබතුහාට mobile phone එශකන් කථා කළා. ඔබතුහාශේ 

Chief Engineerටත් කථා කළා. ශම් නිසා ධීටරයන් 9,000කට 

ටැඩි පිරිසකට රැකියා නැතුට ෙැන් ප්ර න් ගණනාටකට මුහුණ දීලා 

තිසශබනටා. ෙටස් ශෙකකට කලින් ම ශගොල්ලන් ගරු රවු ් තකීම් 

ඇහතිසතුහා තා හා තම්බ ශටලා, ශම් පිළිබඳට උේශාෝෂණයේ 

කරන්න ඕනෑ කියලා ඉල්ලා සිටියා. අපි ශෙන්නාහ හැදිතත් ශටලා 

මක නැටැත්වූටා. ඔබතුහාට කථා කරලා ටතාහ කටයුතු කරනටා 

කියලා අපි කිේටා. ඔබතුහා ෙේෂ ඇහතිසටරශයේ. ඔලුවිල් ටරාය 

පාලනය කරන්ශන් ටරාය අධිකාරියයි. ම නිසා ඔබතුහා හැදිතත් 

ශටලා, ශම් ප්ර ්නය පිළිබඳට ඔබතුහාශේ අටධානය ශයොමු කරලා, 

පස් අයින් කරන යන්්ය -Dredger යන්්ය- ටතාහ යටන්න 

කටයුතු කරන්න කියලා  හහ ශම් අටසථ්ාශේදී ඔබතුහාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනටා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

ගරු ඉන්දික අු රුේධ ශතේරත් හන්ත්රීතුහා. ඔබතුහාට විනාඩි 

1,ක කාලයේ තිසශබනටා. 

1685 1686 

[ගරු දිළුම් අමුම්ගහ හතතා] 
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ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි, මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි.  

ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා ම ටාශේහ ටරාය තා නාවික 
කටයුතු අහාතයාග ටල ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳට සාකච්ඡා කරන 
ශටලාශේ ම ශටු ශටන් කථා කිරීහට අටසථ්ාටේ ලබා දීහ 

සම්බන්ධශයන් හා ඔබතුහාට ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු හන්ත්රීතුහනි, හහ විශ ේෂශයන්හ ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. 
අෙ ප්රටාතන ේශෂේ්ය ෙරුම් තැනකට ඇෙ ටැටිලා තිසශබනටා. අපි 
එශතහ කියන්ශන් ශම් කාරණය නිසායි. ශම් අය ටැය තුළ තිසබුශණ් 

ටැඩිහ තරියේ බදු අය කිරීම්, ෙං ගැීමම් සත ණය පියටා ගැනීම්. 
ඉදිරි ෙැේහේ, ඉදිරි සගටර්ධනයේ, සගටර්ධනය ශටලා තිසබුම් යම් 
යම් කාරණා නැටත සගටර්ධන ්රියාටලියට ශයොෙටා ගැනීහේ අපි 

ෙැේශේ නැතැ. අය ටැශේ ෙං ගැීමශම් ශකොටස නිසා ශම් ශටේදී 
රථ ටාතන පාවිච්චි කරපු උෙවිය -යාන-ටාතන පාවිච්චි කරපු උෙවිය
- මටා තහන්ශේ ශගටල්ටල ඉබි යතුරු ොලා පැත්තකට කරලා 

තිසශබනටා. ම අයට අෙ ටාතනය පාරට ො ගන්න බැරි තත්ත්ටයකට 
පත් ශටලා තිසශබනටා. 

අෙ හහ ෙැේකා, නාරාශතේන්පිට ශහෝටර් රථ ප්රටාතන 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ -නාරාශතේන්පිට RMV එශේ- වි ාල 
තෙබෙයේ තිසශබන බට. ෙත පතශළොස්ොතේ විතර නනතාට එහි රැඳී 
සිටියා. තහන්ශේ ටාතනශේ ලියාපදිගචි අයිතිසය ශටනත් 
අයිතිසකරුශටකුට තිසබුණා නම් ශම් හාසශේ 00ටැනි ොට කලින් මක 

තහන්ශේ නහට තරටා ගැනීහ සඳතා හතා කලබලයේ කරනටා. 
එශතහ ටැං පිළිශටළේ ශම් අය ටැශේ තිසබුශණ් නැතැ. නමුත් මක 
අර්ථකථනය කරලා නනතාටට ශත්රුම් කරලා ශෙන්න මුෙල් 

ඇහතිසටරයා ශතෝ ප්රටාතන අහාතයාග ශේ කිසිදු පුේගලශයකු ශම් 
ශටන කල් කටයුතු කරලා නැතැ. රනයට ශකශසේ ශතෝ වුටහනාට 
තිසශබන්ශන්, බදු ගතලා, ෙං ගතලා, මිනිුබන් තළා ශපළා ශම් රානය 

පාලනය කරන්නයි. ශම් ටාශේ ශේටල්ටලින් අපට ශපශනන්ශන් 
මකයි. හාධය හර්ෙනය කරනටා. ශේ පාලනඥයන් හර්ෙනය 
කරනටා. ම සියල්ල කරේදී අහිගසක දුගී දුේපත් නනතාට හර්ෙනය 

කරන තැනට අෙ රනය ඇවිල්ලා තිසශබනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, ප්රටාතනය ේශෂේ්ය ගැන කථා 
කරේදී ඔබතුහාට ශම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. රුපියල් 20ට, 2 ට 

තිසබුම් ෙංය රුපියල් 2, 00 වුණාහ, ම ගැන සාකච්ඡා කරන්න 
අ ශේ නිලධාරින් ණුයාහ, සගගම්ටල උෙවිය ණුයාහ ම අයට 
ශටොෆියේ, බුල්ශටෝ එකේ දීලා, ආණ්ඩුට කිසිහ ටග විභාගයේ 
නැතුට ම ෙංය 2 ,000 ෙේටා ටර්ධනය කරන්න -ටැඩි කරන්න- 

කටයුතු කරශගන යනටා. අහාතයතුහාට ශම්ක නිටැරැදි කර ගන්න 
කල් තිසශේවි. අශේ ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා නිශයෝනය 
ඇහතිසතුහා ශම් ස්ථානශේ ඉන්නටා. එතුහා ශම්ටා අතශගන ඉඳලා 

ශම් ගැන කටයුතු කරයි. ඔබතුහන්ලාශේ ඉල්ීමහට මුෙල් 
ඇහතිසතුහා එශතහ ශකරුටාෙ කියලා කියන්න අපි ෙන්ශන් නැතැ. 
නමුත් හා හිතන විධියට ශම් කටයුත්ත අෙ රටට ෙැශනමින් 

තිසශබනටා. බස ් සගගම්ටල උෙවිය, කුංා ටාතන තිසයාශගන පාසල් 
ශසේටශේ ශයශෙන උෙවිය, ත්රිශරෝෙ රථ රියැදුරන්, යතුරුපැදිකරුටන් 
ඇතුළු සියලුශෙන එය ෙැනී තිසශබනටා. සහතර තැනැත්ශතකුශේ 

යතුරුපැදිශේ ටටිනාකහ රුපියල් තාරපන්ෙතසකට ටැඩි ටන්ශන් 
නැතැ. එටැනි ටටිනාකමින් යුත් යතුරුපැදිත් අෙ තිසශබනටා. 
ශබොශතොහ දුේ හතන්සිශයන් තම්බ කරශගන, රුපියල් 
තත්අටොතේ දීලා යතුරුපැදියේ ගත් හු සස්ශයකුට ඉර කැපුටා, 

ටශහන් ණුයා කියා, එශතහ නැත්නම් ශටනත් ශහොකේ ශතෝ 
ශතේතුටේ නිසා රුපියල් 2 ,000ක විතර ෙංයේ ගැහුටාහ හහ 

හිතන්ශන් ආණ්ඩුටට තරි සනීපයි! ශම් විධියට නනතාට තළා 

ශපළා බදු අය කරන එක ගැන විශරෝධතාටේ ශම් අය ටැය 
සම්බන්ධශයන් අපට තිසශබනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, සිවිල් ුවටන් ශසේටය ගැනත් 
අපි කථා කරන්න ඕනෑ. අශේ ගම්පත දිසත්්රිේකශේ අපට 

ශබොශතොහ ආසන්නට තිසශබන ුවටන් ශතොටුශපොළ හඟින් ම 
ප්රශේ යට, රටට වි ාල කාර්ය භාරයේ, වි ාල ශසේටාටේ ඉටු 
ටනටා. ම ටාශේහ ම ප්රශේ ශේ නනතාටට රැකියා අටසථ්ා ලැශබන 

ටැං පිළිශටළකුත් එතැන තිසබුණා. එය නියහාකාරශයන් කරශගන 
ආටා. ම ටැං පිළිශටළ කරශගන එේදී හත්තලට තටත් ුවටන් 
ශතොටුශපොළේ  ඇතිස වුණාහ අපි සතුටු වුණා, "අපට නාතයන්තර 

ුවටන් ශතොටුශපොළටල් ශෙකේ තිසශබනටා. කුහේ ශතෝ තදිස්සියේ 
වුණාහ ම ුවටන් ශතොටුශපොළ පාවිච්චි කරන්න පුළුටන්" කියා. 
තැබැයි අගහැතිසතුහාට තිසබුශණ්, "ම ුවටන් ශතොටුශපොළ කිසි 

ශෙයකට ටැංේ නැතැ. මක වුටහනා කරන්ශන් වී ටිකේ ගබංා 
කරන්න විතරයි. ම නිසා මක ටැංකට ගන්ශන් නැතැ" කියන 
සගකල්පයයි. ම සගකල්පශේයි එතුහා සිටිශේ. නමුත් අෙ ශහොකේෙ 
ශටලා තිසශබන්ශන්? අෙ කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොශළේ ුවටන් 

පථය -runway- නංත්තු කරන ශටලාශේ රනය ම ුවටන් 
සහාගම්ටලට ෙැු ම් ශෙනටා, ම ුවටන් සහාගම්ටලට කථා කරලා 
කියනටා, "ශහහි ශහශතයුම් කටයුතු සිදු ටන්ශන් රාත්රිශේදී විතරයි, 

දිටා කාලශේදී ශහශතයුම් කටයුතු සිදු ටන්ශන් නැතැ, ම නිසා ශම් 
ුවටන් ශතොටුශපොළ රාත්රියට ඇරලා දිටා කාලශේදී ටතලා තබනටා" 
කියා. ඇයි එය හත්තලට ශගන යන්න බැරි? ශ්රී ලගකා නිෙතස ්

පේෂය නිශයෝනනය කළත්, මීට ඉස්සර ශටලා කථා කරපු අශේ 
අහාතයතුහා කිේටා, "එශතහ කරන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. ුවටන් 
සහාගම් මකට කැහැතිස නැතැ" කියා. අපි එය පිළිගන්ශන් නැතැ. 

අපත් ෙන්නා උෙවිය එහි ශසේටය කරනටා.  

අපත් ෙන්නා උෙවිය එහි ටයාපාර කරනටා. අපි ෙන්නා විධියට 
ෙටල් කාලශේ කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ පරිතරණය 

කරන්ශන්, එහි ෙටල් කාලයට ටැඩි තරියේ ශගොං බසට්න්ශන් 
අශේ රශට් ශ්රීලගකන් ුවටන් ශසේටයට අයිතිස යානායි. ම ටාශේහ හැෙ 
ශපරදිග කලාපශේ ුවටන් යානා තහයි එහි ශගොං බස්ටන්ශන්  
ඉන්දියාු  ුවටන් යානා තහයි ශගොං බසට්න්ශන්. හත්තල ුවටන් 

ශතොටුශපොළ ෙ, කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ ෙ කියන එශේ 
ප්ර න්යේ, ගැටලුටේ මටාට නැතැ.  

අශනකුත් දුරස්ථ ගහන් සඳතා ශයොො ගන්නා ුවටන් 

යානාටලට නම් ම ගැටලුට එන්න පුළුටන්. ශපොඩි පිනි බෑහේ 
වුණත්, ශපොඩි මීදුහේ ටැටුණත් කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ 
ටසා ෙහේදී ප්රශයෝනනයට ගන්න තිසබුම් ුවටන් ශතොටු ශපොළයි, 

හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ. කටුනායකට ුවටන් යානා එන එක 
හාස තුනකට තතරකට නටත්ටලා හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ 
ප්රශයෝනනයට ශනොගත්ශත්, එහ ශහශතයුම් කටයුතු හත්තල ුවටන් 

ශතොටුශපොළට ශගන ණුශේ නැත්ශත්, වී ගබංා කරලා නටත්ටන්න, 
ටතන්න උත්සාත කරපු හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළට එකී 
ශහශතයුම් කටයුතු ශගන ණුශයොත් එහි ලකුම් ටික 
රානපේෂටරුන්ට ටැශටනටා, එහි වුටහනාට මිනිුබන් ෙැනගන්නටා 

කියන පණිවුංය රටට යන නිසාය කියන ශචෝෙනාට හහ 
තමුන්නාන්ශසේලාට කරනටා. ම ශචෝෙනාට කරන ගහන් හහ 
කියනටා, රටට ලැශබන්න තිසශබන වි ාල ධනස්කන්ධයේ 

ඔබතුහන්ලා ශම් හාස තුනට අහිමි කරන බට. ඔය කියන ශටලාට 
තුළ එක හාසයකට ුවටන් යානා 200ේ විතර පැමිශණනටා. ශම් 
හාස තුනට ුවටන් යානා ,00ේ විතර එන  එක ශම් ටන විට 

නටත්ටාශගන තිසශබනටා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු හන්ත්රීතුහනි, යත පාලනය ගැන ශබොශතොහ 
උනන්දුශටන් තහයි ඔබතුහන්ලා කටයුතු කරන්ශන්  කථා 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

කරන්ශන්. ටැලිඅමුණ ටාර්තාශටන් ම ුවටන් සහාගශම් යම් යම් 
නිලධාරින්ට ශචෝෙනා එේදී ම නිලධාරින් ස්ටාධීනට අයින් ශටලා 
පැතැදිලිට කිේටා, "ම අයට නිෙතශසේ පරීේෂණ කටයුතු කරශගන 

යන්න අපි ඉටත් ශටනටා" කියා. තැබැයි එේශකශනකු, 
ශෙශෙශනකු යත පාලනය යැයි කියාගන්නා ශම් ආණ්ඩුටට ම 
අයශේ ශතොරතුරු ටික ලබා ශෙන්න අෙටත් තහ තනතුරුටල 

තබාශගන ඉන්නටා. ප්රදීේ කැකුළාටල කියන නිලධාරියා 
ටැලිඅමුණ ටාර්තාශටන් ශචෝෙනා කරපු තැනක පුබ ණුය රනය 
සහශේ ශසේටය කරපු පුේගලශයේ. අෙ ඔබතුහන්ලා එතුහාශේ 

ශසේටය ලබා ගන්නටා. ශහන්න ශම් විධිශේ ශේටල් සිේධ ටන්න 
විධියේ නැතැ, යත පාලනය ශම් රශට් ්රියාත්හක ටනටා නම්.  

යත පාලනය යටශත් ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂශයන් ආණ්ඩුටට 

එකතු වූ පිරිසේ ඉන්නටා. එතුහන්ලා ම ශටලාශේ කිේශේ 
ශහොකේෙ? පාේිකකයන් රැකගන්න, හහින්ෙ රානපේෂ හිටපු 
නනාධිපතිසතුහාශගන් පේෂශේ සභාපතිසකහ ගන්නටා කියලායි 
කිේශේ. අෙ පාේිකකයන් රැකිලා තිසශබනටාෙ? අෙ මිහින් ලගකා 

ුවටන් සහාගශම් ශසේටය කරපු අයට ශහොකේෙ කරලා තිසශබන්ශන්? 
000කට ටැඩි ගණනේ ශසේටය කළා. අෙ නැටත පත්වීම් 100ේ 
විතර දීලා අරශගන තිසශබනටා.  

ශහොකේෙ දීලා තිසශබන තනතුර? [බාධා කිරීහේ] ඔබතුහාෙ ම 
නඩුට කථා කරන්ශන්? ගරු හන්ත්රීතුහා, ම නිසා ශනොෙන්නා 
ශේටල් කථා ශනොකර ඉඳිමු. ඔබතුහා ෙැන ගත්තාහ මක ප්රකා  

කරන්න.  

මිහින් ලගකා ුවටන් ශසේටයට නඩු ොන්න ශතේතුට ශහොකේෙ? 
100ේ අලුත් පත්වීම් දීලා, මිහින් ලගකා ුවටන් ශසේටශේ හිටපු 

ශසේටක ශසේවිකාටන්, නිලධාරින් අෙ ශහොන තත්ත්ටයටෙ පත් ශටලා 
තිසශබන්ශන්? අෙ මශගොල්ලන් ගැන කවුෙ කථා කරන්ශන්? හහ 
ශයෝනනා කරනටා යත පාලනය නිශයෝනනය කරන ශ්රී ලගකා 

නිෙතස් පේෂශේ හැතිස ඇහතිසටරුන්ට ශම් පුේගලයන් ශටු ශටන් 
කථා කරන්න කියලා. කථා කරලා ශම් පුේගලයන්ට සාධාරණයේ 
ඉටු කරලා ශෙන්න. ම අය රැකියාටට ආශේ ශ්රී ලගකා නිෙතස ්
පේෂශේ ආණ්ඩු කාලයට රැකියාට කරන්නත්, එේසත් නාතිසක 

පේෂ ආණ්ඩු කාලයට සත සම්මුතිසටාදී ආණ්ඩුට කාලශේදී රැකියාට 
ශනොකරන්නත් ශනොශටයි. ම අයශේ ෙරු හල්ලන්ට  අෙ ජීටත් 
ටන්නට බැරි තත්ත්ටයට පත් ශටලා තිසශබනටා  ෙරුටන් පාසල් 

යටා ගන්නට බැරි තත්ත්ටයට පත් ශටලා තිසශබනටා  රැකියාශේ 
අස්ථාටරත්ටයේ තිසශබනටා. 

 
ගුණ මූලාසනාරූඪ ෙන්ත්රීුරො 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අටස්ථාශේදී ගරු නිශයෝනය 

කථානායකතුහා මූලාසනය ගන්නටා ඇතිස. 
 

අනුරුණව ගුණ කනක නහේරත් ෙහතා මූලාසනනයන් ඉවත් 
වූනයන්, නිනයෝජය කථානායකුරො  මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு கனக சஹரத் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம 

வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. KANAKA HERATH left the Chair, and 
THE HON. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

මිහින් ලගකා ුවටන් ශසේටයට අත්වුම් ම ඉරණහ අශනකුත් 
ආයතනටලටත් අත්ශටමින් පටතිසනටා. ටරාය තා නාවික කටයුතු 

ඇහතිසතුහා ගම්පත දිස්ත්රිේකශේ හිටපු අශේ ශනයෂඨ්හ 

ශේ පාලනඥයකුශේ පුශතේ. ඇත්තටහ ගරු අර්ජුන රණතුගග 
ඇහතිසතුහාශේ පියා ටරාය අහාතයටරයා ට ශයන් කටයුතු කරන 
කාලශේ රැකියාටලට ොපු අය අෙ ත්රිකුණාහලයට ශතෝ ශටනත් 
ටරායන්ටලට ශේ පාලනික ශතේතූන් හත හාරු කරලා යටා 

තිසශබනටා. යත පාලනශයන් අපි ශම් ටාශේ ශේටල් 
බලාශපොශරොත්තු ශටන්ශන් නැතැ. 2008 ටර්ෂශේ ඉඳලා අපි 
ටරායට ශේ පාලන පත්වීම් කරලා නැතැ. මක අපි ශනොබියට 

කියනටා. කිසිහ ශටලාටක සථ්ිර පත්වීහේ ශේ පාලන පත්වීහේ 
විධියට දීලා නැතැ. ඔබතුහා කථා කරලා කිේටා, ඔබතුහා ම 
කටයුත්ත කරලා නැතැ කියලා. නමුත් 201 න් පුබට ඔබතුහා ම 

කටයුත්ත කළා. ඔබතුහා ළඟ ඉන්නටා, අනිටාර්යශයන්හ ගැසට් 
කරලා, බඳටා ගැනීශම් පටිපාටිය අු ට ගන්නට ඕනෑ වුණත් එශසේ 
ශනොකර ගත් ශසේටකයින්. සතකාර ගබංා පාලකටරශයේ 

ඉන්නටා, හාධය අග ශේ හාධය සම්බන්ධීකාරකටරශයේ 
ඉන්නටා. ගරු ඇහතිසතුහනි, ම අය අරශගන තිසශබන්ශන් ගැසට් 
කරලා නියමිත ්රියාපටිපාටිය අු ගහනය කරලා ශනොශටයි. ම 
ටාශේහ ඔබතුහා රියැදුරු පත්වීම් දීලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ අශේ 

දිස්ත්රිේකශේ ඉන්න නායිකාටකශේ වුටහනාටට ඔබතුහා  
Mahapola Training Institute  එකට තනතුරු 20ේ, 2 ේ දීලා 
තිසශබනටා. ම අය කිසිහ ටැංේපලේ නැතිසට රසත්ිසයාදු ශටන 

තත්ත්ටයට පත් කරලා, නිකම් පඩි දිදී තිසයා ශගන ඉන්නටා. ම 
ටාශේහ ඔබතුහා ආරේෂක අග යට 89 ශෙශනකුට අරශගන 
තිසශබනටා, කම්කරුටන් 22 ේ අරශගන තිසශබනටා. ශම්ටා ගැන 

කථා කරන විට- 
 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇහතිසතුහාට උත්තර ශෙන්න පුළුටන්. 
 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

අෙ ටන විට අපට තිසශබන cadre එක තුළ තහයි අපි බඳටා 
ගැනීම් කරලා තිසශබන්ශන්. ශහතුහා ත්රිකුණාහලයට හාරු කරපු 

මටා ගැන කිේටා. තමුන්නාන්ශසේලා අහතක කරන්නට එපා, 
එතැන විනයේ තිසබිය යුතු බට. 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇහතිසතුහා, ඔබතුහා point of Order එකට උත්තර 

ශෙන්න. 
 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නැතැ, ඔබතුහා හට ශචෝෙනාටේ කළා ශන්. හට උත්තර 

ශෙන්න ඉං ශෙන්න.  
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුහා point of Order එකට උත්තර ශෙන්න. හශේ කරුම් 

ටැරදි නම් නිටැරදි කරන්න, මක විතරයි point of Order එක. 
[බාධා කිරීහේ] ඔබතුහාශේ කථාශේදී ඔබතුහා පැතැදිලි කරන්න.  

1689 1690 

[ගරු ඉන්දික අු රුේධ ශතේරත් හතතා] 
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ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හහ කථා කරලා ඉටරයි. 

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එශතහ නම් කරන්න ශෙයේ නැතැ. [බාධා කිරීහේ] ඔබතුහා 

අහාතයටරයා විධියට අපට උත්තරය විතරේ ශෙන්න. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුහාශේ ප්ර ්නයකදී ගරු ඇහතිසතුහාට හැදිතත් වීශම් 
තැකියාටේ තිසශබනටා.   

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු සභාපතිසතුහනි, අපි ඉල්ලන්ශන් පිළිතුරේ විතරයි. 
 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

තමුන්නාන්ශසේට හහ ටගකීහකින් කියනටා අපි  බඳටා ගැනීම් 

කර තිසශබන්ශන් cadre එක තුළ  නිටැරදි ක්රහශේෙයට බට. නමුත්, 
පුබණුය කාලශේ, හහින්ෙ රානපේෂ හතත්හයාශේ ආණ්ඩුශටන් 
අරශගන තිසබුම් අයටත් ශේරා ගත්ශත් හහ. ශ්රී ලගකා නිෙතස ්

පේෂශේ තමුන්නාන්ශසේලා කැහැතිස ශටන්න ඕනෑ, හහ  ටරාය තා 
නාවික කටයුතු ඇහතිසටරයා ශටලා ඉන්න එකට. එශතහ නැත්නම් 
හහින්ෙ හතත්තයාශේ ඡන්ෙයට ණුය අය ඔේශකොහ ශගෙර යටන්න 
හිටිශේ. එශතහ කට්ටියේට තහයි අපි පරිසස්ම් කර ගත්ශත්. [බාධා 

කිරීහේ]  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අපි අකහැතිස නැතැ ඔබතුහා ඉන්නටාට. [බාධා කිරීහේ] මටා 

ස්ථිර පත්වීම් ශනොශටයි. හහ ශම් කථා කරන්ශන් ස්ථිර පත්වීම් 

ගැන.[බාධා කිරීහේ]  නැතැ, නැතැ. රුපියල් 10,000ට - [බාධා 
කිරීහේ] මක ශතොඳයි, කවුෙ ටැරදියි කිේශේ? [බාධා කිරීහේ] 
නැතැ, නැතැ. අපි අසතය කියන්ශන් නැතැ ගරු අහාතයතුහනි. 

තමුන්නාන්ශසේ යම් යම් තැන්ටලට ස්ථාන හාරුවීම් ලබා දුන්න 
නිලධාරින් ඉන්න එක ගැනයි අප කිේශේ. අපට සාේික ඇතිසට මටා 
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුටන්. මකයි අප කිේශේ. එශතහ නැතිසට ශටන 

ශෙයේ ශනොශටයි. තමුන්නාන්ශසේ මකට පිටින් ණුහින් කථා 
කරන්න එපා. Cadre එකට අු ට ශසේටකයන් බඳටා ගන්න එශේ 
ටරෙේ නැතැ. නමුත්, නීතිස - රීතිස හාලාටේ තිසශබනටා ශන්. Cadre 
එක පුරටනටා නම්, පුටත් පත්ටල ෙැන්වීම් පළ කරලා, ම අයශේ 

ුබදුුබකම් පරීේෂා කර බලා පත් කරගන්න ඕනෑ. එශතහ නැතිසට 
cadre එක හිස් වුණාය කියා තහන්ට ඕනෑ විධියට කටයුතු කරන්න 
බැතැ.  

 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හා ඔබතුහාට ටග කීහකින් ශම් කියන්ශන්. ුබදුුබකම් නැතිසට 

කිසිහ ශකනකු බඳටාශගන නැතැ. පුටත් පත්ටල ෙැන්වීම් පළ 
කරලා, interview කරලා තහයි බඳටාශගන තිසශබන්ශන්. එක 

ටරේ අයදුම් පත් 1 ,000ේ ලැබුණා. එයින් 1, 00ේ ශත්රුණා. ම 

1, 00හ ගන්ශන් interview කරලා තහයි. එශතහ නැතිසට හා ඕටාට 
අත ගතන්ශන් නැතැ. තැබැයි හාරු කිරීම් කරනටා.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශේ පාලන පළිගැනීම්ටලට හාරු වීම් කරලා තිසශබනටා, ගරු 

ඇහතිසතුහනි.  

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

නැතැ. අෙ ටන තුරු කිසිහ ශේ පාලන පළිගැනීහේ කරලා 

නැතැ.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශහතැන තමුන්නාන්ශසේශේ තාත්තා ෙහපු ශසේටකශයෝත් 

ඉන්නටා.  

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හශේ තාත්තා ෙැම්හත් ශතොරා ශතොරාහයි. හශේ සශතෝෙරයා 
ෙැම්හත් ශතොරා ශතොරාහයි.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශනයෂ්ඨ නායක ශයකුට ඔබතුහා ශතොරා කියලා කියන්න එපා. 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හා ශතොරුන්ට තිසයාගන්ශන් නැතැ. කරුණාකරලා ශතොරුන් 
ආරේෂා කරන්න කියලා ඔබතුහා හට කියන්න එපා. හහින්ෙ 

හතත්තයාශේ කාලශේ ශතොරුන් ආරේෂා කරන්න ඇතිස. නමුත් 
හශේ කාලශේ මක කරන්න බැතැ.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශරජී රණතුගග, ප්රසන්න රණතුගග ශතොරුන් එේක ගු -ශෙු  

කරන්ශන් නැතැ. ම කීර්තිසනාහය අප ළඟ තිසශබනටා. එහ නිසා 

ඔබතුහා ශතොරුන් ආරේෂා කරන්න ණුහින් තාත්තාට ශතොරා 
කියලා කියන්න එපා. මක අසාධාරණයේ.  

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

හා තාත්තාට ශතොරා කිේශේ නැතැ.  

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔබතුහා කිේශේ ශතොරා නම් ශතොරා කියලා ශන්. ටැරැදියි නම් 

ටැරැදියි.  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

ඕනෑහ පුේගලශයේ ශතොරකම් කශළොත් ශතොරා තහයි. මක 

තමුන්නාන්ශසේ කළත් එකයි, ශටන කවුරු කළත් එකයි. 
තමුන්නාන්ශසේලා පුබ ණුය කාලශේ ශතොරුන් එේක හිටපු අය, 
ශතොරු ආරේෂා කරන්න - [බාධා කිරීහේ] 
 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඉන්දික අු රුේධ ශතේරත් හන්ත්රීතුහනි, ෙැන් ඔබතුහාශේ 
කථාට අටසන් කරන්න. 

 
ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශතොරුන් එේක ෙැන් කවුෙ ඉන්ශන් කියන එක රටහ ෙන්නටා, 

ගරු ඇහතිසතුහනි. රුපියල් බිලියන 1 0කට ටග කියන්න ඕනෑ 

කවුෙ කියන එක ඔය "Mr. Clean"ලා කියපු - [බාධා කිරීහේ] ෙැන් 
රටහ ෙන්නටා.  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු හන්ත්රීතුහනි, ඔබතුහාට ශටන්කර තිසශබන කාලය අටසාන 

ශේශගන එන්ශන්.  

 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
හට නියමිත කාලය අටසාන ශේශගන එනටා , ගරු 

සභාපතිසතුහනි. හට බාධා කරනටා ශන්.   

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුහාට තට විනාඩියක කාලයේ තිසශබන  ්ශන්. [බාධා කිරීම්] 
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහාශේ - [බාධා කිරීම්] 

  
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 
Order, please!  
 

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇහතිසතුහනි, කරුණාකර ඔබතුහාශේ ආශේගය පාලනය 

කරගන්න. [බාධා කිරීහේ] 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අර්ජුන රණතුගග ඇහතිසතුහනි, ඔය කථාට ශපොඩ්ංේ 
නටත්ටන්න. ඔබතුහාශේ පිළිතුරු කථාශේදී ඔය ශේටල් කියන්න 

පුළුටන්. ගරු ඉන්දික අු රුේධ ශතේරත් හන්ත්රීතුහාශේ කථාට 
අටසන් කරන්න අටස්ථාට ශෙන්න.  

ගුණ ඉන්දික අනුුණද්ධා නහේරත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த சஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගරු ඇහතිසතුහනි, හා ශම් කියන්ශන් නාස්තිසය, ූෂෂණය ගැනයි. 

තමුන්නාන්ශසේ ෙැන් රුපියල් ලේෂ ශෙතුන් සියයේ වියෙම් කරලා 
ශහොකේෙ ගතේ තෙනටා. ටරාශේ කරන්න තිසශබන එකහ 

රානකාරිය ඕක ටාශගයි කථා කරන්ශන්. නනතාට ශටු ශටන් මීට 
ටංා විශ ේෂ ශෙයේ කරන්න තමුන්නාන්ශසේට පුළුටන්. ඔබතුහා 
කියනටා වි ාලහ ීම හඩුට ඔබතුහාටයි තිසශබන්ශන් කියලා. 

මටාශේ ශහොනටාෙ ශකරුශණ් කියා පුබ ණුය ෙටස්ටල අපි ෙැේකා. 
අපි කැහැතිස නැතැ, මටාට හං ගතන්න. තමුන්නාන්ශසේශේ 
කටයුත්ත තමුන්නාන්ශසේශේ පියාණන්ශේ විධියට, ම ආකාරයට 
කරන්න. මශේ ටරෙේ නැතැ. නමුත්, එතුහා දුන්න රැකියා 

සම්බන්ධශයන් ඔය විධියට කටයුතු කරන්න එපා. ම තනතුරු ෙරපු 
අයශේ ෙරුටන් අෙ එො ශේල කන්න නැතිසට ඉන්නටා. 
තමුන්නාන්ශසේ ටෘත්තීය සමිතිස ගතලා පන්නලා තිසශබන්ශන්. 

තමුන්නාන්ශසේ එශතහ කථා කරන්න එපා. ටෘත්තීය සමිතිස ටෘත්තීය 
්රියාහාර්ග ගනිේදී, තමුන්නාන්ශසේ ම අයට සලකපු විධිය රටහ 
ෙැේකා. තමුන්නාන්ශසේ ශහශතහ කථා කරනටා නම් ගම්පත 

දිස්ත්රිේකශයන් බිහි වුම් නායකශයේ වුම් තමුන්නාන්ශසේශේ 
ප්රතිසපත්තිස ගැන අපි කනගා ටු ශටනටා.   

ගරු සභාපතිසතුහනි, හා ශගොු  කරශගන ආ කාරණා ගැන 

කථා කරන්න හට අටස්ථාට ලබාදුන්ශන් නැතැ, අශේ ගරු 
අහාතයතුහා. ශම් අය ටැශේදී අපි ශම් විශරෝධතා ෙේටනටා 
ශනොශටයි. අප කටොටත් එශතහ කරන්ශන් නැතැ. "ණුය 
ආණ්ඩුශටන් ශහශතහ වුණා, අපි කරන්ශන් නැතැ"යි කියා 

ුබේෙටන්ත කථා ශහතැන කියන්න එන්න එපා. 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ටැං පිළිශටළ ුබේශෙට කරලා ශපන්ටන්න. 
මකයි අපි ඉල්ලන්ශන්. එශතහ නැතුට ශටන ශෙයේ ශනොශටයි. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, හට කථා කරන්න ශම් අටස්ථාට ලබාදීහ 
පිළිබඳට ඔබතුහාට ස්තුතිසටන්ත ශටමින් හා නිතඬ ශටනටා. 
ශබොශතොහ සත්ුතිසයි.  

 
[අ.භා.  .20] 

  
ගුණ නිශ්ාන්ත මුුරනහට්ටිගෙනග් ෙහතා ිවරාය හා නාවික 

ක යුුර නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமசக - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage - Deputy Minister 
of Ports and Shipping Affairs) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, හා නිශයෝනය අහාතය ධුරය ෙරන ටරාය තා 
නාවික කටයුතු අහාතයාග ය පිළිබඳට ශහතුහන්ලා දීර්ා 

ශේලාටේ තිසසශ්සේ සාකච්ඡා කළා. ම ටාශේහ ප්රටාතන තා සිවිල් 
ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ය පිළිබඳටත් ඇහතිසතුහන්ලාශගන් සත 
හන්ත්රීතුහන්ලාශගන් අපට දීර්ා ශේ නයන් අතන්න ලැබුණා.  

ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ පිළිබඳට 

අශේ විෂයය භාර ගරු අහාතයතුහා කථා කළාට පුබටයි හට කථා 
කරන්න අටසථ්ාට ලැබුශණ්. ඉදිරිපත් කළ යුතු ශබොශතෝ කාරණා 
එතුහා නිටැරදිට ඉදිරිපත් කළා. ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය ෙැන් 

කටයුතු කරන්ශන් බරපතළ ගැටලු කීපයකට මුහුණ දීලා සිටින 
අටස්ථාටකයි. 

තම්බන්ශතොට ටරාය අශේ රටට අට ය ශෙයේ. ෙ ක ශෙකේ 

පහණ තිසසශ්සේ ශම් පිළිබඳට  කයතා ටාර්තා තැදුටා. ශම් කාරණය 
පිළිබඳට පැටතුම් රනයන් තුළ විවිධ උනන්දුවීම් තිසබුණා. හහින්ෙ 
රානපේෂ හිටපු නනාධිපතිසතුහා ටරාය තා හතාහාර්ග ඇහතිසතුහා 

ට ශයන් කටයුතු කරේදි එතුහාශේ කටයුත්තේ විධියට 
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තම්බන්ශතොට "හාගම් රුහුම්පුර හහින්ෙ රානපේෂ ටරාය" 

ඉදිකළා. එතුහාත් වි ාල  බලාශපොශරොත්තු ඇතුටයි ශම් ටරාය 
ඉදිකශළේ. ශකොළඹ ටරාය තැරුණාහ ලගකාශේ තිසශබන සාර්ථකහ 
ටරාය විධියට ශම් ටරාය පත්ශටයි කියලා එතුහාශේ තශේ චි්යේ 
තිසබුණා. නමුත් අශේ අටාසනාටට, නාතිසශේ අටාසනාටට ශම් 

ටනශකොට මකට කණ ශකොකා තඬලා තිසශබන්ශන්. ශහොකෙ,  අෙ 
තම්බන්ශතොට ටරාශේ වි ාල ණය බරේ තිසශබන නිසා, එය ශ්රී 
ලගකා ටරාය අධිකාරියට ෙරා ගන්න බැරි හට්ටශම් ප්ර න්යේ ශටලා 

තිසශබනටා.  

අශේ අර්ජුන රණතුගග අහාතයතුහා, අහාතයාග ශේ 
ශල්කම්තුහා ඇතුළු නිලධාරි හණ්ංලයත්, ශ්රී ලගකා ටරාය 

අධිකාරිශේ සභාපතිසතුහා, අධයේෂ හණ්ංලය, ඉගජිශන්රුටරු, 
කළහනාකාර අධයේෂටරයා ඇතුළු කාර්ය හණ්ංලශේ 
සියලුශෙනාහ සැලුබම් සකස ් කරමින් විවිධ කටයුතු කශළේ, ශම් 

ටරාය ලාභ ලබන එකේ ශනොවුණත්, පාඩුට අටහ ටන ටරායේ 
බටට පත් කරගැනීශම්  වි ාල බලාශපොශරොත්තුටේ ඇතුටයි. ශම් 
ප්ර න්ය ඔලුවිල්ටලට ආශේ නැතැ, කන්කසන්තුශර්ට ආශේ නැතැ, 
ත්රිකුණාහලයට ආශේ නැතැ, ශකොළඹට ආශේ නැතැ. ශම් ප්ර න්ය 

ෙකුශණ් හාගම් රුහුම්පුරට ආ එක තහයි ප්රධාන ගැටලුට.  

ටරායේ තෙලා අවුරුදු ශෙකකිේ, තුනකින් පාඩුට එන්න-
එන්නහ ටැඩි ටනටා නම්, මක වි ාල ගැටලුටේ. ෙැන් අපට පාරක-

ශතොටක යන්න බැතැ, උත්සටයකට යන්න බැතැ, අශපන් 
අතන්ශන් ටරාය විකුණනටාෙ කියලායි. ටරාය ගන්න එන කට්ටිය 
ටාශේ අශපන් අතනටා, ශම් කාරණය. ශම්ක හාධයටලින් ටැරදි 

විධියට ප්රචාරය කරනටා. ශම් ටරාය ලාභොයී ටරායේ බටට පත් 
කරන්න අට ය සැලුබහයි අපි ශම් තෙන්ශන් කියන කාරණය හා 
සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. තැබැයි ශම් ටරාය විකුණන්ශන් නැතිසට, ශ්රී 

ලගකා ටරාය අධිකාරිය යටශත් පාලනය තිසබියදී, නැටි සත මුහුෙ 
පහණේ ආශයෝනකයින්ට ලබා ශෙන්නයි අශේ බලාශපොශරොත්තුට  
අශේ වුටහනාට. අන්න ම කාරණය සිහිපත් කරමිු යි හශේ කථාට 

පටන් ගන්ශන්.  

ශම් අහාතයාග ශේ විෂය පථයට ශ්රී ලගකා ටරාය අධිකාරිය, 
ශටළඳ නාවික ශල්කම් කාර්යාලය, ීමහාසහිත ලගකා නැේ 
සගස්ථාට, ීමහාසහිත නාවික තා ුවටන් ශසේටා ශතොරතුරු පර්ශේෂණ 

පුේලික සහාගහ, නාවික කටයුතු සගටර්ධන අරමුෙල කියන ශම් 
සියල්ල අයත් ටනටා.  

ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය සතුට ෙේෂ නිලධාරින් 

පිරිසේ ඉන්නටා. ම ටාශේහ අහතක කරන්න එපා, ටරාය 
අධිකාරිශේ  කාර්මික අග ය තුළ ශසේටය කරන ෙේෂ පිරිසේ සිටින 
බට. ම ටාශේහ  ෙේෂ ටැං සතායකටරු පිරිසේ සිටිනටා. අශේ 

රශට් ශකොළඹ, ගාල්ල, තම්බන්ශතොට ත්රිකුණාහලය, ඔලුවිල්, 
කන්කසන්තුශර්, ශේදුරුතුඩුට සත හයිලඩි  ට ශයන් ටරායන් 8ේ 
තිසශබනටා. ශහයින් ඔලුවිල් ටරාය අපට ගැටලුටේ ට ශයන් 

පටතිසනටා.  ඇත්තටහ හහ ශයෝනනා කරන්ශන් එහ ටරාය ධීටර 
සගස්ථාටට භාරශෙන්න ඕනෑ ටරායේ බටයි. මක සැබෑහ ධීටර 
ටරායේ. ම ටරාය ධීටර අහාතයාග ය භාර ගන්න ඕනෑ.   

ගරු සභාපතිසතුහනි, ශකොළඹ, ගාල්ල  තම්බන්ශතො ට, 

ත්රිකුණාහලය, කන්කසන්තුශර් ටරායන් අපට විශ ේෂයි. අපි ෙැන් 
ශකොළඹ ටරාය ලාභ ලබන ටාණින කටයුතු කරන ආයතනයේ 
බටට පත් කරලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ ෙැන් තම්බන්ශතොට ටරාශේ 

ණය ශගටන්ශන් ශකොළඹ ටරාශේ හැදිතත්වීශහන්.   

සහස්තයේ ශලස ගත් කළ 201, ටර්ෂයට ටංා 201  
ටර්ෂශේදී ටරාය අධිකාරිශේ ප්රගතිසයේ තිසශබනටා.  201, ටර්ෂශේදී 

ළඟාවී ඇතිස නැේ ප්රහාණය ,,298යි.  201 දී  ,,7,0යි. 201, 

ටර්ෂශේදී ශගොංබා ඇතිස බඩු ප්රහාණය ශහට්රිේශටොන් මිලියන , යි.  

201 දී  ශහට්රිේශටොන් මිලියන ,7යි. 201,දී නැේගත කරන ලෙ 
බඩු ප්රහාණය ශහට්රිේශටොන් මිලියන 29යි. 201 දී එය 
ශහට්රිේශටොන් මිලියන 01යි. ම අු ට 201, ටර්ෂයට ටංා 201  
ටර්ෂය සාර්ථක ටර්ෂයේ විධියට ශපන්ු ම් කරනටා. 201,දීත් 

එටැනිහ ටර්ධනයේ තිසශබනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි,  ලගකා නැේ සගස්ථාට කියන්ශන් නැේ 
එකේටත් නැතිසට ලාභ ලබමින් පටත්ටාශගන ආපු ආයතනයේ.  

නැේ සගස්ථාශේ ලාභය ෙැකපු අය, නැේ සගසථ්ාටට බශලන් නැේ 
ශෙකේ පැශටේටා. හහ හිතන තැටියට නැටේ නැතිසට තිසබුම් 
ශලෝකශේ එකහ නැේ සගස්ථාට ලගකා නැේ සගසථ්ාටයි.  හතනන 

බැගකුශටන් ලබා ගත් ණය මුෙලේ ශයොෙටා ලබා ගත් ම නැේ 
ශෙශේ ටාරික ශගවීශම්  අටොනහ ෙැන් නැේ සගස්ථාටට පැටරී 
තිසශබනටා. ඉදිරි කාලීමහාශේදී  ම නැේ ශෙශේ ටාරික ශගවීහ 

පිළිබඳට ගැටලුටේ තිසශබනටා. ම සඳතා  භාණ්ංාගාරශේ සතාය 
අපට අට ය ශටනටා. මක අතයට ය කාරණයේ. ශහොකෙ, 
ශනොශරොච්ශචෝශල් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු ශගන මහ  
එකී නැේ ශෙක හඟින් ශම් ශටනශකොට ඉෂ්ට ශටන නිසා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, දිටයිශන් පිහිටි ආයතන කිහිපයකින්  ශ්රී 
ලගකාශේ තරුණයන්ට නාවික කටයුතු පිළිබඳ විවිධ පාඨහාලා 
පටත්ටා ශගන යනටා. ශහහ පාඨහාලා තොරන අයට මුහුණ දීහට 

සිදුවී තිසශබන ප්රධාන ගැටලුට ටු ශේ, පාඨහාලාට අටසානශේ 
ශනෞකා පුහුම්ට ලබා ගැනීහට ඇතිස ගැටලුටයි.  නැේ සගස්ථාට සතු 
නැේ ශෙශකන් එකී පුහුම්ට  ලබා ශෙනටා.  සැලුබම් සතගතට  

විධිහත්ට තටදුරටත් ම කාරණය කළ යුතුයි.  

ශටශළඳ නාවික ශල්කම් කාර්යාලය ගැන කථා කරනටා නම්, 
රැකියා අටස්ථා ටැඩි කිරීහ උශෙසා උසසභ්ාටශේ ටෘත්තීය නැවියන් 

බිහි කිරීහ සඳතා ශහහ ආයතනය වි ාල ශසේටයේ ඉටු කරනටා. 
මුහුදු යාත්රිකයන්ට විශේශීය තා ශේශීය නැේටල රැකියා අටස්ථා 
ලබාගත තැකිටන පරිදි, උසස් තත්ත්ටශේ සමුද්රීය අධයාපනය, 

පුහුම්ට තා ප්රටණතාට ඇගැයීශහන් සතතිසක ලබා දීහ එහ 
ආයතනශයන් ශකශරන ප්රධාන ශසේටාටේ. ශ්රී ලාගකික මුහුදු 
යාත්රිකයන් නාතයන්තර සමුද්රීය කර්හාන්තයට සරිලන තලයට 
උසස් කිරීහ සඳතා ඉතා ටැෙගත් නියාහන කටයුත්තේ ශහහ 

කාර්යාග ය හඟින් සිදු ශටනටා. ඉතාහ තරගකාරී හට්ටහක 
පටතිසන ටත්හන් සමුද්රීය කර්හාන්තශේ ඇතිස ටන ඉතළ හට්ටශම් 
යාන්ත්රික තනතුරුටලට උසස් වීහට එහ අහතර පුහුම්වීම් අට ය 

ශටනටා.  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

නිශයෝනය ඇහතිසතුහනි, ඔබතුහාට තට විනාඩි තුනක කාලයේ 
තිස ශබනටා. 

 
ගුණ නිශ්ාන්ත මුුරනහට්ටිගෙනග් ෙහතා 
(மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமசக) 

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage) 

යම් පුේගලශයේ ශටශළඳ ශනෞකාටක රැකියාටට යෑහට 
හත්ශතන් ලියාපදිගචි විය යුතුයි. ම ආකාරයට 201  ටර්ෂශේ 
ලියාපදිගචි වී නැේගත වූ සගඛ්යාට 7,1,,කි.  

විශ ේෂශයන්හ ගාල්ල ටරාය පිළිබඳට හා කරුම් කිහිපයේ 
ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.   හට ටගකීහේ තැටියට ගරු ඇහතිසතුහා භාර 
දීපු කාරණයේ මක. ගාල්ල ටරාය සගටර්ධන කටයුතු ගැන පුබ 

ණුය ෙ කය පුරා අපි සාකච්ඡා කළා. ම සඳතා යුශනසශ්කෝ 
ආයතනශේ අු හැතිසය ලැබී තිසශබනටා. ශලෝක උරුහයේ ටන 

1695 1696 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ගාලු ශකොටුටට සහගාමීට ගාලු ටරාය සගටර්ධනය කරන්න 
අු හැතිසය ලබා ගන්න තැකි වුශණ් ශම් ටර්ෂශේදී. නපන් නයිකා 
ආධාර යටශත් ගාලු ටරාය සගචාරක ටරායේ තැටියට සගටර්ධනය 

කරන්නත්, ටාණින කටයුතු පටත්ටාශගන යන්නත් අපි 
බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. තම්බන්ශතොට ටරාය තා ශකොළඹ ටරාය 
අතර ශේන්ද්රස්ථානයේ තැටියට තිසශබන ගාලු ටරාශේ සගටර්ධන 

කටයුතු ඉදිරි ටසර තුළ ආරම්භ කරලා සාර්ථක සගචාරක ටරායේ 
තැටියට පටත්ටා ශගන යන්න පුළුටන් ශටයි කියලා අපි වි ්ටාස 
කරනටා. එය ඉතාහ ෙැකුම්කලු ස්ථානයකයි පිහිටා තිසශබන්ශන්. 

රූහසස්ල කඳු ටැ ටිශයන් වි ාල ශකොටසේ ගාලු ටරායට අයිතිස 
ශටනටා. ම නිසා එතැන පරිසර හිතකාමී ශතෝටල් සගකීර්ණයේ 
තෙන්නත් අපි අු හැතිසය අශේේෂා කරනටා. ගාල්ල නගරශේ 

ඉදිටන අලගකාර පරිසර හිතකාමී සගචාරක හධයස්ථානයේ බටට 
එය පත්කර ගන්න තැකි ශටයි කියන වි ට්ාසය හා පළ කරනටා. 
ගරු සභාපතිසතුහනි, ගාලු ටරාය සගටර්ධන ටයාපෘතිසශේ ඇගයීම් 

ටාර්තාට හා සභාගත* කරනටා.  

ටරාය තා නාවික කටයුතු අහාතයාග ය ශටු ශටන් හා අතිසගරු 
නනාධිපතිසතුහාශේත්, අග්රාහාතයතුහාශේත්, මුෙල් ඇහතිසතුහාශේත් 

අටධානයට හා ශහහ කාරණය ශයොමු කරනටා. හශේ ගරු අහාතය 
අර්ජුන රණතුගග හැතිසතුහාත්, අහාතයාග  ශල්කම්තුහාත්, ටරාය 
අධිකාරිශේ සභාපතිසතුහන්ලා ශෙපළ ඇතුළු කාර්ය හණ්ංලශේ 
සියලුශෙනාත් එකතු ශටලා ශගොං නගපු ම ටැං පිළිශටළ සාර්ථක 

කර ගන්න අපි කටයුතු කරනටා. 

කිසිහ ආකාරයක ටගචාටේ, ූෂෂණයේ සිදු ශනොටනටා කියලා 
හා කියන්ශන් නැතැ. නමුත් ශම් ආයතනය ටගචාට, ූෂෂණය 

බින්දුටටහ අඩු වුම් ආයතනයේ බටට පත් කරන්න ශම් අවුරුදු 
එකතහාර තුළ අපට තැකියාට ලැබී තිසශබනටා. ම ලැබුම් 
අටස්ථාශටන් ප්රශයෝනන අරශගන, ශකොළඹ ටරාශේ නැ ශඟනහිර 

පර්යන්තය තටදුරටත් ටරාය අධිකාරිය සතු ශේපළේ තැටියට 
පටත්ටා ගන්න තැකියාට ලැශබයි කියා හා වි ්ටාස කරනටා. ම 
ටාශේහ ටරාය අධිකාරිශේ කටයුතු ඉදිරියටත්  ේතිසහත් කරනටා 

කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් හා නිතඬ ශටනටා.  

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අශ ෝේ අශේසිගත  නිශයෝනය ඇහතිසතුහා. 

 
[අ.භා.  .,0] 

 

ගුණ අනශ්ෝෂණ අනේසිසහ ෙහතා ිප්රවාහන හා සිවිේ ගුවන් 
නසේවා නිනයෝජය අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க - சபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் சசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

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

ස්තුතිසයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි,  2017 ටර්ෂය සඳතා ටන අය ටැය කාරක 

සභා අටසථ්ාශේ විටාෙශේදී ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා 
අහාතයාග ශේ ටැය ශීර්ෂ යටශත්  පිළිතුරු කථාට කිරීහට 
අටස්ථාට ලැබීහ පිළිබඳට හහ සන්ශතෝෂ ශටනටා. 2017 ටසර 

සඳතා ශහටර අය ටැශයන් අශේ අහාතයාග යට ශටන් කළ මුෙල 

මිලියන  1,000ේ ශටනටා. මිලියන  1,000ේ කියන්ශන් ශකෝටි 
 ,100ේ. එයින් පුනරාටර්තන වියෙම් සඳතා මිලියන 17,092ේ -
ශකෝටි 1,700ේ- තා ප්රාේධන වියෙම් සඳතා ශකෝටි 0,002ේ ශටන් 
ශටලා තිසශබනටා. අශේ අහාතයාග ය ආයතන 09කින් සහන්විත 

ශටනටා. ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය, ශ්රී ලගකා දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුට, ශහෝටර් රථ ප්රටාතන  ශෙපාර්තශම්න්තුට, 
නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාට, නාතිසක ප්රටාතන වටෙය 

ආයතනය, ීමහාසහිත ුවටන් ශතොටුශපොළ තා ුවටන් ශසේටා (ශ්රී 
ලගකා); සහාගහ, සිවිල් ුවටන්  ශසේටා අධිකාරිය, හාර්ග ආරේෂාට 
පිළිබඳ නාතිසක සභාට සත ීම/ස ලේදිට ඉගජිශන්රු (පුේගලික); 

සහාගහ කියන ආයතන නටශයන් සහන්විත ශහහ අහාතයාග ය 
සම්බන්ධට අෙ දිනශේදී ශම් ගරු සභාශේ හන්ත්රීටරුන් විසින් 
ෙේටන ලෙ අෙතසට්ලට පිළිතුරු දීහට හහ ශහය අටස්ථාටේ කර 

ගන්නටා.  

ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය තහයි ප්රටාතන තා සිවිල් 
ුවටන් ශසේටා අහාතයාග ශේ ටැඩිහ ශසේටක සගඛ්යාටේ සිටින 
ආයතනය. එහි ශසේටකයින් 0,,700ේ සිටිනටා. බස් රථ  , 00ේ 

වෙනිකට ධාටනය ශටනටා. සහස්ත නනතාටශගන් ලේෂ 2 ේ 
පහණ ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ බස් රථටලින් ප්රටාතන 
පතුබකම් සපයා ගන්නටා. පුබ ණුය රනශේ පාලන කාලශේ අටසන් 

කාල පරිච්ශදෙශේදී ශසේටකයින්ශේ අර්ථ සාධක අරමුෙල් සඳතා 
ශකෝටි 1,070ේ, ශසේටක භාරකර අරමුෙල් සඳතා ශකෝටි , ේ, 
ශසේටක පාරිශතෝිකක මුෙල් සඳතා ශකෝටි 2,0ේ සත අහතර 

ශකොටස්ටලට ශගටන්න තිසබුම් මුෙල් ට ශයන් ශකෝටි 1,,70ේ 
පහණ ශගටන්න තිසබුණා. මටා පුබ ණුය රනය අපට ලබා දුන් 
ොයාෙයි.  

අශේ ගරු ඇහතිසතුහා ශහහ අහාතය ධුරය භාර ගත්තාට පුබට, 
අවුරුේෙේ-එකතහාරේ ටැනි ශකටි කාලයේ තුළ එහ සියලු මුෙල් 
ශගවීහ සඳතා ටැං පිළිශටළේ සකස් කළා. ම අු ට 

ශසේටකයන්ශේ පාරිශතෝිකක මුෙල් ලබා දීලා තිසශබනටා. නැටත 
ශසේටකයකු විශ්රාහ යන අටසථ්ාශේ විතරයි, පාරිශතෝිකක මුෙල්  
ලබා ශෙන්න තිසශබන්ශන්. අපි අර්ථ සාධක අරමුෙල් සියයට 80ේ-
90ේ පහණ බැර කර තිසශබනටා. ම නිසා ගරු ඇහතිසතුහා ශ්රී ලගකා 

ගහනාගහන හණ්ංලයට ලබා දුන් එහ නයග්රතණය ගැනත්, 
ශසේටකයන්ට ඔවුන්ශේ අයිතිසටාසිකම් ලබා දීහ ගැනත් අපි 
සන්ශතෝෂ ශටනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, එක බස් රථයකට ශසේටකයන් 07 
ශෙශනකු බැණුන් සිටින නිසා ශසේටකයන් ස්ශේච්ඡාශටන් විශ්රාහ 
යන ටැං පිළිශටළේ අපි සකස් කර තිසශබනටා. ම අු ට 

ශසේටකයන් 0,8 0ේ පහණ විශ්රාහ යන්න ෙැනට ඉල්ලුම් කරලා 
තිසශබනටා. එහ ශසේටකයන්ශේ විශ්රාහ ටැටුේ -ස්ශේච්ඡාශටන් 
විශ්රාහ යන ටැටුේ- ශගවීහ ෙැන් ආරම්භ කර තිසශබනටා. ම අු ට 

ෙැනට ටාර ශෙකේ ශගටා තිසශබනටා. තට එක ටාරයේ ශගේටාහ 
එහ ශසේටකයන්ශේ  අට යතාට ඉෂ්ට ශටනටා.  

ෙැනට යම් යම් තත්ත්ටයන් නිසා රියැදුරන්ශේ සත 
ශකොන්ශෙොස්තරටරුන්ශේ යම් ඌනතාටේ තිසශබනටා. පුබණුය 

කාලශේ මුෙල් බැඳපු රියැදුරන් 700 ගණනක ලැයිස්තුටේ 
තිසශබනටා. ම අු ට  ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ පටතිසන එහ 
අඩුපාඩුට පිරවීහ සඳතා ලබන ටසශර්දී  ශසේටකයන් බඳටා ගැනීහට 

අපට පුළුටන් ශටයි කියලා බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. අශේ 
ඇහතිසතුහා කිේටා ටාශේ ශහටර අය ටැශයන් ලගකා ගහනගහන 
හණ්ංලයට තනි  ශෙොර බස ් රථ 2 0ේ, ශෙොර ශෙශේ බස ් රථ 

1,000ේ සත පරණ බස ් රථ නවීකරණය කිරීහ සඳතා එන්ජින් 
කට්ටල  00ේ ලබා ශෙන්න මුෙල් ඇහතිසටරයා අපට ශපොශරොන්දු වී 
තිසශබනටා. අපි බස් ඇණිය ටැඩි ශනොකර අවුරුදු 10-1  පරණ බස ්

1697 1698 

[ගරු නි ාන්ත මුතුශතට්ටිගහශේ හතතා] 

————————— 
*  පුසනතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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රථ ඉටත් කරලා ම සඳතා එහ බස් රථ ශයොෙටන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. ම අු ට සෑහ ඩිශපෝටේ සඳතාහ 
ඉදිරිශේදී එහ බස් රථ ලබා දීහට අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා.  

අෙ ටැඩිපුරහ කථා කශළේ, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ප්ර න් 
ගැනයි. හහ තැහ ශේලාශේහ කියන එකේ තහයි, අධයාපනය සත 

ශසෞඛ්ය කියන ේශෂේ්යන් ශසේටාටන් ට ශයන් සපයනටා නම්, 
අශේ ප්රටාතන ේශෂේ්ශයන් සපයන ශසේටාටටත් රනශයන් මුෙල් 
ෙැරිය යුතුයි කියන එක. ශහහ රනය තැහ ටසරකහ අපට රුපියල් 

බිලියන 22-20ේ අතර මුෙල් ප්රහාණයේ ලබා ශෙනටා, මටා 
නංත්තු කර පටත්ටා ශගන යෑහ සඳතා. දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට  
රුපියල් බිලියන තතකට ටැඩි මුෙලේ ලබා ශෙනටා. ශහොකෙ, 

බිලියන තතක පහණ පාඩුටේ දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 
තිසශබනටා. 

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශසේටකයන් 19,000ේ පහණ 

ඉන්නට ඕනෑ. නමුත් ෙැනට සිටින්ශන් ශසේටකයන් 17,000ේ 
පහණයි. පුබ ණුය කාලශේ දී ශසේටක බඳටා ගැනීම් සිදු ශටලා 
තිසබුණා. ආශේ කයන් ට ශයන් 2,000ේ පහණ බඳටා ශගන 
තිසබුණා. ශම් සියලු ශෙනාහ අු හත cadre එකට අු කූලට 

ශනොශටයි බඳටා ශගන තිසබුශණ්. ඔවුන් සම්බන්ධශයන් ුබනිල් 
තඳුන්ශනත්තිස හැතිසතුහා ප්ර න්යකුත ් ඇහුටා. නමුත්, ඔවුන් සථ්ිර 
කරන්න බැරි තත්ත්ටයේ තිසශබනටා. ම cadre එශකන් පිට 

ආශේ ක ශසේටකයන් ට ශයන් අනට ය ශසේටකයන් 2,000ේ 
පහණ  බඳටා ගැනීහ නිසා එය කිරීහට අපතුබ වී තිසශබනටා. ම 
නිසා එය දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට වි ාල ප්ර න්යේ බටට පත් 

ශටලා තිසශබනටා.  

නට රනය යටශත් ඇහතිසතුහාශේ සගකල්පය හත දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුටට දුම්රිය එන්ජින් 12ේ ශගන්වීහ සඳතා අප ෙැන් 

ශටන්ංර් කැඳටා තිසශබනටා. ම ටාශේහ, ටායු සහනය කළ 
බලශේග කට්ටල තයේ ලබා ගැනීහ සඳතාත්  ශටන්ංර් කැඳටා 
තිසශබන අතර, ඉන්දියාු  ණය ආධාර ක්රහය යටශත් මටා 

ශගන්වීහට අප බලාශපොශරොත්තු ටනටා. ම ටාශේහ, දුම්රිය හැදිරි 
1,0ේ ලබා ගැනීහට අෙතස් කරනටා. ශපොල්ගතශටල සිට 
කුරුණෑගල ෙේටා ේවිත්ට හාර්ග බටට පත් කරන්නත්, අලුත්ගහ 
සිට ගාල්ල ෙේටා ේවිත්ට හාර්ග බටට පත් කරන්නත් රුපියල් 

බිලියනයේ -රුපියල් මිලියන ෙතසේ- ශහටර අය ටැශයන් ශටන් 
කර තිසශබනටා. ම ටාශේහ කන්කසන්තුශර්, ශපොන්නාශල් තන්දිය 
ෙේටා දුම්රිය හාර්ගය අලුතිසන් දීර්ා කරන්න  අලුත් දුම්රිය 

හාර්ගයේ තෙන්න මූලික ටැං පිළිශටළ සඳතා ශහටර අය ටැශයන් 
මුෙල් ශටන් කර තිසශබනටා. ශම් සම්බන්ධශයන් ගරු මුෙල් 
ඇහතිසතුහාට අශේ සත්ුතිසය පුෙ කරනටා. 

ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හැතිසතුහා විසින් අසන ලෙ ප්ර න් 
කිහිපයේ තිසශබනටා. විශ ේෂශයන්හ ''හතට- ටවුනියාට දුම්රිය 
හාර්ගය සෑදීහට ශටනත් සහාගම්ටලට ශෙන්ශන් ඇයි  කියලා 

එතුහා ප්ර න් කළා.  ෙැනට අශේ දුම්රිය හාර්ග නංත්තු කිරීශම්දී 
අපට ශසේටක හිඟයේ තිසශබනටා. ෙැනට ශහහ හාර්ගශේ පැයට 
කිශලෝමීටර් ,0ක පහණ ශේගශයන් තහයි දුම්රිය ගහන් කරන්ශන්. 
එහ හාර්ගශේ තිසශබන්ශන් යාන්ත්රික සගඥා පේධතිසයේ. එහ 

හාර්ගයට විදුලි සගඥා පේධතිසයේ සවි කිරීහ අට ය ශටලා 
තිසශබනටා. අශේ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ශසේටකයන්ශගන් ශම් කාර්ය 
කරන්න ණුශයොත්,  දීර්ා කාලයේ ශම් සඳතා ගත ශටනටා. ම නිසා 

ශම් පිළිබඳට කල්පනා කරලා තහයි, එහ දුම්රිය හාර්ග නංත්තු 
කිරීහට සත එහ හාර්ගටල විදුලි සගඥා ක්රහ ඇතිස කිරීහට එහ 
සහාගම්ටලට ලබා දීලා තිසශබන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්හ හාතර- ශබලිඅත්ත හාර්ගශේ විදුලි සගඥා 
පේධතිසයේ ඇතිස කිරීහ සඳතා 201  ටසශර් දී අශේ දුම්රිය 

ශසේටකයන්ට භාර දුන්නත්, ෙැනට අවුරුදු එකතහාරේ ගතවී 

ඇතත් එය තරියට ඉෂට් කර ගන්න බැරි ශටලා තිසශබනටා. ම 
ආකාරයට ලලොයිතාට වි ාල ශලස අඩුවී තිසබීහ නිසා තහයි, චීන 
සත ඉන්දියන් සහාගම්ටලට ශම් කාර්ය කිරීහ සඳතා ලබාදීහට 
බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්.  අශේ දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට කිසිහ 

පාඩුටේ ශටන්ශන් නැතිස විධියට තහයි ශම් ටැං පිළිශටළ අප 
සකස් කර ශගන යන්ශන්.  

දුම්රිය ශකෞතුකාගාරයේ පිහිටුවීහ  ගැන ඇහුටා. දුම්රිය 

ශකෞතුකාගාරයේ ෙැනට කඩුගන්නාශේ තිසශබනටා. එහ  
ශකෞතුකාගාරශේ තිසශබන පැරණි දුම්රිය ෙැන් විනා  ශටමින් 
යනටා. ශම් සඳතා අශේ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ මුෙල් සතයේටත් 

ටැය ටන්ශන් නැතැ. හතනන බැගකුට, හර්චන්ට් බැගකුට සත 
පීපල්ස ්ීමසිග සහාගහ ආධාරයේ ට ශයන් රුපියල් මිලියන 000ේ 
ලබා ශෙන්නට ්රියා කරනටා. ම සඳතා අශේ ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

කිසිහ මුෙලේ ටැය ශටන්ශන් නැතැ. මක ප්රොනයේ ට ශයන් 
තහයි ලබා ශෙන්න බලාශපොශරොත්තු ටන්ශන්. දුම්රිය 
ශකෞතුකාගාරයක අට යතාට තිසශබනටා. ශහොකෙ, පැරණි දුම්රිය 
නැතිසවී ණුශයොත් අශේ හතු පරපුරට ශම්ටා බලා ගන්නට බැරි 

ශටනටා. ම නිසා, එහ ප්රොනය යටශත් දුම්රිය ශකෞතුකාගාරයේ 
ඉදි කරන්නට අප බලාශපොශරොත්තු ටනටා. 

දිනකට ලේෂ තතරේ, පතේ අතර පිරිසේ  දුම්රිශයන් ගහන් 

කරනටා. නමුත්, අපට ෙැනට තිසශබන්ශන් දුම්රිය එන්ජින් සත 
බලශේග කට්ටල 1 9ේ  පහණයි. සාහානයශයන්, සතිසයකට 
දුම්රිය ගහන් ටාර 2, 00ේ පහණ කරනටා.  ම නිසා දුම්රිය 

ප්රහාණයත් ටැඩි කළ යුතුයි.  

 පානදුර සිට ශේයන්ශගොං ෙේටා විදුලි දුම්රියේ ශයෙවීහ 
සඳතා ආසියාු  සගටර්ධන බැගකුශටන් ශංොලර් මිලියන ,00ක 

ණය මුෙලේ අපට ලබා ශෙනටා. ම පිළිබඳ  කයතා ටාර්තා සකස ්
කරමින් පටතිසනටා. ශම් හාසශේ 00ටැනිො ම පිළිබඳට අශේ ටැං 
මුළුටකුත් තිසශබනටා. ම නිසා, ඉදිරි ටසර තතර තුළ දුම්රිය 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ විශ ේෂ දියුම්ටේ ඇතිස ශටයි කියා අප 
බලාශපොශරොත්තු ටනටා. 

ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අලුත් ගබංා 
සගකීර්ණය ෙැන් තෙලා අටසානයි. e-Motoring Project ක්රහය 

ඉදිරිශේදී සථ්ාපිත කරන්නට අප බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  ම 
ටාශේහ, කුරුණෑගල ශහෝටර් රථ ප්රටාතන කාර්යාලශේ ඉං 
පතුබකම් ප්රහාණටත් නැතැ. පරීේෂණ ධාටන පථය ඉං හදි නිසා, 

කුරුණෑගල ප්රශේ ශේ ශහෝටර් රථ ප්රටාතන කාර්යාලයේ 
අලුශතන් ආරම්භ කරන්නට අප බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  ම 
ටාශේහ ඇහැතිසතුහාශේ කථාශේ දී කිේට ආකාරයට, ශහෝටර් රථ 

ප්රටාතන කාර්යේෂහතාට ඇතිස කිරීහ ශටු ශටන්  විශ ේෂ ටැං 
පිළිශටළේ අප සකස් කරලා තිසශබනටා. ම ටාශේහ, අයිතිසය හාරු 
ශනොකළ ටාතන සඳතා කාල ීමහාටේ අප ලබා දීලා තිසශබනටා. ම 

කාල ීමහාටත් දීර්ා කරන්න අට ය වුශණොත්, ම කාල ීමහාට අප 
දීර්ා කරනටා. ම ටාශේහ ශහරටට ශගන ආ ලියා පදිගචි ශනොකළ 
සහතර ශහෝටර් සයිකල් තිසශබනටා. මටා ලියා පදිගචි කිරීහ සඳතාත් 
අපි සතන කාලයේ ලබා දී තිසශබනටා. ම සතන කාලය තුළ 

ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුට තුළින් අනිටාර්ශයන්හ ම 
කාර්යන් ශෙක ඉෂ්ට ශටයි කියා අප බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  

ම ටාශේහ, අන්තර් පළාත් නාතිසක ප්රටාතන ශකොමිෂන් සභාශේ 

යම් කිසි ප්ර න් තිසශබනටාය කියා ගරු හන්ත්රීටරු කිේටා. 
විශ ේෂශයන්හ ඇහතිසතුහාශේ නායකත්ටය යටශත් එහි තිසශබන 
ප්ර න් විසඳන්න අපි බලාශපොශරොත්තු  ශටනටා. හාර්ග බලප් 

පිළිබඳට තහයි ප්ර ්නය තිසශබන්ශන්. ගරු සභාපතිසතුහනි, හට තට 
ටික ශටලාටේ ශෙන්න. ශහොකෙ, අශේ අහාතයාග ය යටශත් 

1699 1700 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ආයතන 9ේ තිසශබනටා. මටා ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ගරු 

සභාපතිසතුහනි, ශටලාට තට හුඟේ ඉතිසරිශටලා තිසශබන නිසා හට 
කාලය ශෙන්න. විශ ේෂශයන්හ නාතිසක ප්රටාතන ශකොමිෂන් සභාට 
හාර්ග බලප් ලබාදීහ සිදු කළත්, ෙැන් ශශ්රේෂ්ඨාධිකරණශේ නඩු 
කිහිපයේ තිසශබනටා. මටා අටසන් වුණාට පුබට එහ කටයුත්තත් 

විධිහත් කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 

ශහෝටර් රථ අන්තර් පළාත් වටෙය සගගහය තිසශබනටා. ම 

ටාශේහ නාතිසක ප්රටාතන වටෙය ආයතනය තිසශබනටා. එහ 

ආයතන ශම් දිනටල වි ාල ට ශයන් කාර්ය බහුල ශටලා 

තිසශබනටා. ශහොකෙ, හාර්ග ෙං මුෙල් ටැඩි කිරීහ නිසා licence 

ගන්න එන පිරිස ශෙුවණයේ බටට පත්ශටලා තිසශබන බට හට 

සියලුහ ප්රාශේශීය කාර්යලටලින් ෙැනගන්න ලැබුණා. ශහශතේ 

ටාතන එළටලා තිසශබන්ශන් බලප් - licence - නැතුටයි.  

හට ඊශේ කුරුණෑගල කාර්යාලශයන් කිේටා, සාහානයශයන් 

ෙටසකට රියදුරු බලප් ගන්න එන්ශන් 2 0ක ටශේ පිරිසේ 

වුටත්, ෙැන්  00ක ටශේ පිරිසේ එනටා කියලා. විශ ේෂශයන්හ 

ලබන අවුරුේෙ ශටේදී රියදුරු බලප් අලුත් කිරීහට එන පිරිස 

තටත් ටැඩි ශටන්න පුළුටන්. විශ ේෂශයන්හ එහි සභාපතිසතුහා 

පැටුබටා, ඔහුශේ කාර්ය හණ්ංලය ටැඩි කිරීහ සඳතා, cadre 

revision එකේ කිරීහ සඳතා ටැං පිළිශටළකුත් සකස් කර 

තිසශබනටා කියලා. ම සඳතා නාතිසක ප්රටාතන වටෙය සභාශේ 

ප්රතිසසගසක්රණ කටයුතු කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 

විශ ේෂශයන්හ ත්රිශරෝෙ රථ නියාහනය, ම ටාශේහ පාසල් 

ළමුන් ප්රටාතනය කිරීහ නියාහනය  හාර්ග අනතුරු පිළිබඳ නාතිසක 

සභාටට අපි පටරලා තිසශබනටා. ශහොකෙ, ලගකාශේ ශපෞේගලික බස ්

රථ 21,000යි තිසශබන්ශන්. ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලයට අයත් 

බස් රථ  , 00ේ තිසශබනටා. නමුත්, ළමුන් ප්රටාතනය කරන ටාතන 

, ,000ේ තිසශබනටා. ම නිසා එහ ටාතන නියාහනය කළ යුතුයි. 

පාසල් ළමුන් ප්රටාතනය කරන කුංා ටාතන ශලොකු ටාතන බටට 

පත් කරන්න ශහටර අය ටැශයු ත් සියයට  0ක ශපොීම 

සතනාධාරයකුත් ලබාදීහ සඳතා මුෙලේ ශටන්කර තිසශබනටා. 

හාර්ග අනතුරු පිළිබඳ නාතිසක සභාට ම සඳතාත් අටධානය ශයොමු 

කරනටා. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ම ටාශේහ ීම/ස ලේදිට ඉගජිශන්රු 

(පුේගලික); සහාගහ ශම් ටසශර් බස ්රථ  9ක අලුත්ටැඩියා කටයුතු 

නිහකර තිසශබනටා. පුබ ණුය ටසරටල බස් රථ 20යි, 2 යි ටසරකට 

අලුත්ටැඩියා කශළේ. ශම් ටසශර් ෙැනට බස් රථ  9ක ටැං නිහ 

කරලා තිසශබනටා. මකත් ෙැන් ලාභ ලබන ආයතනයේ බටට 

පත්කර තිසශබනටා. 

ඊළඟට, අශේ ුවටන් ශතොටුපළ තා ුවටන් ශසේටා සහාගහ ගැනත් 
කිට යුතුයි.  විශ ේෂශයන්හ කටුනායක ුවටන් ශතොටුපශළේ ධාටනය 

පථය ටසර 00කින් ප්රතිසසගස්කරණය කරලා නැතැ. අපි ඇශහරිකාු  
ශංොලර් මිලියන  0ේ වියෙම් කරලා නනටාරි  ටැනිො සිට අශප්රේල් 
8ටැනිො ෙේටා කාලය තුළ මක ප්රතිසසගස්කරණය කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. ම පිළිබඳට අශේ ඇහතිසතුහා 
ඔබතුහන්ලාට ෙැු ටත් කළා. ම ටාශේහ නට පර්යන්ත 
ශගොංනැඟිල්ශල් ෙැනට ලේෂ , ක - මිලියන ,. ක - පහණ හඟී 
ධාරිතාටේ තහයි තිසශබන්ශන්. එහි හඟී ධාරිතාට මිලියන 20 ෙේටා 

ටැඩි කිරීහට ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන  00ේ ටැය කරලා 
JICA සහාගහත් සහඟ එේට නවීකරණය කිරීශම් ටැං පිළිශටළ 
ආරම්භ කරනටා. ගරු ඇහතිසතුහාට සත සභාපතිසතුහාට ම පිළිබඳට 

ස්තුතිසය පුෙකරන්න ඕනෑ. මක තැදුටාට පස්ශසේ සිගගේපූරුටට 

පහණයි අශේ ුවටන් ශතොටුපළ ශෙටැනි ශටන්ශන්. අශේ රශට් භූමි 

ප්රහාණය ටශේ 20ුවණයේ වි ාල ුවටන් කලාපයේ - airspace 
එකේ - ආටරණය කරමින් වි ාල ටැං ශකොටසේ සිවිල් 
ුවටන්ශසේටා අධිකාරිය විසින් කරනටා. ම පිළිබඳට සිවිල් 
ුවටන්ශසේටා අධිකාරිශේ සියලු ශෙනාටහ අශේ ස්තුතිසය පුෙ 

කරනටා. අශේ රශට් ප්රටාතන ේශෂේ්යට අයත් ආයතන 9 අශේ 
රශට් ප්රටාතනය ශටු ශටන් විශ ේෂ ශසේටාටේ කරනටා. 

ශම් ටන විට අශේ රශට් ටාතන තෙබෙය වි ාල ට ශයන් 

තිසශබනටා. ටාතන ,2,00,000ේ පහණ ටාතන අශේ රශට් ලියා 

පදිගචි ශටලා තිසශබනටා. ෙටසකට ටාතන ලේෂ 0 ේ, ,0ේ ටශේ 

ප්රහාණයේ හාර්ගටල ධාටනය ශටනටා. ගරු ලසන්ත 

අලණුයටන්න ඇහතිසතුහාත් ප්රකා  කළා, ුබශඛ්ෝපශභෝගී බස්රථ 

ශසේටයේ ආරම්භ කිරීශම් ඇතිස ටැෙගත්කහ ගැන. ඉස්සර 
ශපෞේගලික අග ශේ ටැං කරන අය ගම්පත, ම ටාශේහ පානදුර 

ටශේ ප්රශේ ටල ඉඳලා ශකොළඹට එේදී තත් අටශෙශනේ, 

ෙතශෙශනේ එකතු ශටලා ටෑන් රථයේ අරන් තහයි ආශේ. නමුත් 

ෙැන් ශටලා තිසශබන්ශන් ශම්කයි. ීමසිග සහාගම්ටලින් ටාතනශේ 

ටටිනාකමින් සියයට 100ේහ ීමසිග පතුබකහ ශෙන්න පටන්ගත් 

ෙටශසේ සිට ම අය කුංා ටාතනයේ අරන් ශකොළඹට එනටා. 

10ශෙශනේ, 20ශෙශනේ එකතු ශටලා එක ටෑන් රථයකින් 
ශකොළඹට ආටත්, ෙැන් ම අය ටාතන 10ේ, 20ේ අරශගන 

ශකොළඹට එනටා. එහ නිසා ම ටාශේ ආසන්න නගරටල සිට 

ශකොළඹට ුබශඛ්ෝපශභෝගී බස් රථ යම් කිසි ප්රහාණයේ ධාටනයට 

ශයදුශටොත්, නනතාට ශපෞේගලික ටාතනටලින් එන එක අඩුශටයි 

කියා අපි හිතනටා. ඉදිරිශේදී ම පිළිබඳටත් ටැංසටතනේ 

්රියාත්හක කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. 

ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ ශබොශතෝ ශෙශනේ අශපන් 
ඉල්ීමහේ කළා, ශකොට්ටාශේ සිට ආරම්භ ටන පරිදිත් අධිශේගී 

හාර්ගයට බස් රථ ශයොෙටන්න කියලා. ෙැන් අධිශේගී හාර්ගශයන් 

ෙකුම් පළාතට යේදී හතරගමින් තහයි බස් රථ ආරම්භ ශටන්ශන්. 

එහ නිසා ශකොට්ටාට ප්රශේ ශේ සිටින අයටත් හතරගහට එන්න 

සිේධශටලා තිසශබනටා. හතරගහ ඉං නැතිස තත්ත්ටයකුත් 

තිසශබනටා. එහ නිසා විශ ේෂශයන්හ ලගකා ගහනාගහන 
හණ්ංලශේ සභාපතිස රහාල් සිරිටර්ධන හතතා තීන්දුටේ අරශගන 

තිසශබනටා, ශකොට්ටාශේ සිටත් බස් රථ ආරම්භ කරන්න. 

ශකොට්ටාශේ සිට ගහනාගහනය ආරම්භ ටන බස් රථ ලබන හාර්තු 

හාසශේ සිට පටන් ගන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශටනටා. ම 

ටාශේහ ඊශේ ශපශර්ො දුම්රිය අනතුරේ ටැළැේවීහ පිළිබඳට හිටපු 

ඇහතිසටරශයේ කථා කළා. 

එහ දුම්රිය අනතුර ටැළැේවූ පවුශල් ෙැරියකට ගරු 
ඇහතිසතුහාශේත්, දුම්රිය සාහානයාධිකාරිතුහාශේත් නිර්ශේ ය හත 

ආශේ ක තනතුරේ ඉදිරිශේදී ලබා ශෙන්න පුළුටන් තත්ත්ටයේ 

තිසශබනටා. අපි අනාරේිකත දුම්රිය ශේට්ටු ශටු ටට Bell and 

Light System එක සහිත ශේට්ටු 200ේ 2017 ටසශර් සවි කිරීහට 

බලාශපොශරොත්තු ටනටා. ම ටාශේහ 2018 ටසශර් තටත්  ශේට්ටු 

200ේ සවි කිරීහට බලාශපොශරොත්තු ටනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ඔබතුහා mike එක on කරන්ශන්  හට 
කථාට ශකටි කරන්න කියලා ශටන්න ඇතිස. කාලය තට පැය 

භාගයේ විතර තිසශබනටා ශන්ෙ? ඔබතුහාට ඉේහනින් ශගෙර 

යන්නෙ? 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුහාශේ කාලය අටසන්. 

1701 1702 

[ගරු අශ ෝේ අශේසිගත හතතා] 
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ගුණ අනශ්ෝෂණ අනේසිසහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அசசாக் அசபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

හහ අශේ කාර්ය හණ්ංලයට ස්තුතිසය පුෙ කරමින් කථාට 
අටසන් කරන්නම්.  

අශේ ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ සභාපතිස රහාල් 

සිරිටර්ධන හැතිසතුහා ප්රමුඛ් නිලධාරි හණ්ංලයට, දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සාහානයාධිකාරි ආරියරත්න හැතිසතුහා ප්රමුඛ් 
කාර්ය හණ්ංලයට, ශහෝටර රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුශේ 

ශකොහසාරිස් නගත් චන්ද්රසිරි හතතා ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, 
නාතිසක ප්රටාතන ශකොමිෂන් සභාශේ සභාපතිස ශතේහචන්ද්ර හතතා 
ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, නාතිසක ප්රටාතන වටෙය සභාශේ සභාපතිස 
ටන අශේ හිටපු පාර්ලිශම්න්තු හන්ත්රී වටෙය පුෂ්පකුහාර හතතා 

ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, ුවටන් ශතොටුශපොළ සත ුවටන් ශසේටා 
සහාගශම් සභාපතිස සහන් එදිරිවීර හැතිසතුහා ප්රමුඛ් කාර්ය 
හණ්ංලයට, සිවිල් ුවටන් ශසේටා අධිකාරිශේ සභාපතිස ආනන්ෙ 

විහලශසේන හැතිසතුහා ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, ලේදිට ඉගජිශන්රු 
සහාගශම් රවි ුවණටර්ධන හතතා ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, හාර්ග 
අනතුරු පිළිබඳ නාතිසක සභාශේ සභාපතිස ආචාර්ය ශකෝොශගොං 

හතතා ප්රමුඛ් කාර්ය හණ්ංලයට, විශ ේෂශයන්හ අශේ 
අහාතයාග ශේ ශල්කම් නිතාල් ශසෝහවීර හතතා ප්රමුඛ් අතිසශර්ක 
ශල්කම්ටරු ඇතුළු සියලුහ කාර්ය හණ්ංලයට විශ ේෂ ස්තුතිසයේ 

පුෙ කරනටා අෙ පාර්ලිශම්න්තුටට පැමිණ උශේ සිට අපට 
සතශයෝගය ෙැේවීහ ගැන. 

ගරු සභාපතිසතුහනි, අශේ අහාතයතුහා ශහහ අහාතයාග ශේ 
කටයුතු ශතොඳින් ශගන යන නිසා විශේචනය කරන්න විධියේ 

නැතුට අෙ විපේෂශේ හන්ත්රීටරු කාරක සභා අටස්ථාශේ හිටිශේ 
නැතැ. ෙැන් ශෙහළ සන්ධානශේ හන්ත්රීටරු, නනතා විමුේතිස 
ශපරමුශණ් හන්ත්රීටරු ගරු සභාශේ නැතැ. එතුහන්ලා නැත්ශත් 

අශේ අහාතයාග ය ශතොඳින් ශගන යන නිසා, විශේචනය කරන්න 
ශෙයේ නැතිසටයි. එහ නිසා අශේ ඇහතිසතුහාටත්, අශේ නිලධාරි 
හණ්ංලයටත් හහ විශ ේෂශයන් ස්තුතිසටන්ත ටනටා අශේ 

අහාතයාග ශේ ටැං කටයුතු ඉතාහ ශතොඳින් කර ශගන යෑහ 
පිළිබඳට. ශබොශතොහ ස්තුතිසයි. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

ගරු අර්ජුන රණතුගග ඇහතිසතුහා. 

 
[අ.භා.  . 7] 

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා ිවරාය හා නාවික ක යුුර 

අොතයුරො  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க - துகறமுகங்கள் மற்றும் 

கப்பற்றுகற அலுவல்கள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports and 
Shipping) 

ගරු සභාපතිසතුහනි, ගරු හන්ත්රීටරු කීපශෙශනේ අපට ප්ර න් 
ටගයේ ශයොමු කළා. එහ ප්ර න්ටලට පිළිතුරු දීහට හට ශම් 

අටස්ථාට ලබා දීහ ගැන ඔබතුහාට ස්තුතිසටන්ත ටනටා.  

පළමුට හා විශ ේෂශයන්හ ස්තුතිසටන්ත ටනටා අශේ 
අහාතයාග ය භාරට සිටි ඇහතිසටරශයේ ටන ගරු චහල් රානපේෂ 

හැතිසතුහාට. එතුහා ටරාය ගැන වි ාල අත් ෙැකීම් තිසශබන 
ශකශනේ. එතුහා අපට දුන් උපශෙස්  ඉතාහ ආෙරශයන් සත 
ඕනෑකමින් භාර ශගන ම සඳතා අට ය කටයුතු කරන බට හා 

හතේ කරනටා. එතුහාත්, ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහාත් 

ඔලුවිල් ටරාය ගැන ප්ර න්යේ නැඟුටා. ඔලුවිල් ටරාශේ ප්ර න්ය 

තහයි, ඔලුවිල් ටරාය තෙපු ශටලාශේ දියකංනය - breakwater 
එක - තරි විධියට නිර්හාණය කර ශනොතිසබීහ. ම නිසා තහයි ශම් 
ටන ශකොට එහ ප්රශේ ශේ ඉංම් ටතුරට යට ශටලා තිසශබන්ශන්  
 මුහුෙ ශගොං ගලලා තිසශබන්ශන්. අෙ ටන ශකොට ශංන්හාර්ේ 

රනශේ ප්රොනයේ තැටියට  කයතා ටාර්තාටේ කැඳටලා 
තිසශබනටා. විශ ේෂඥ පිරිසේ විසින් අපට එහ දියකංනශේ තිසශබන 
ප්ර න්ය ගැන ෙැු ටත් කිරීශම් ටැං පිළිශටළ ෙැනට ආරම්භ කර 

තිසශබනටා.  

ඊළඟට කියන්න ඕනෑ, අපි හිටපු ධීටර අග ශේ ම ශකොටස අපි 
ධීටර අහාතයාග යට භාර දීලා තිසශබනටා. තම්බන්ශතොට ටරාශේ 

තිසබුම් ප්ර න් කීපයේ ගැනත් කිේටා. ම ගැනත් අපි අටධානය 
ශයොමු කරන බට කියන්න ඕනෑ. ගරු ංේලස ් ශේටානන්ෙ 
හන්ත්රීතුහා කන්කසන්තුශර් ටරාය ගැන යම් සඳතනේ කළා. 

එතුහාට හහ කියන්න කැහැතිසයි, කන්කසන්තුශර් ටරාශේ අශේ 
ටයාපාර කටයුතු කරන්ශන් ශකොශතොහෙ කියලා අපි හාස කීපයකට 
ඉසශ්සල්ලා ශෙටරේ ණුහිල්ලා නිරීේෂණය කළා. අපි අෙ ටන 
ශකොට යම් යම් තීරණ අරශගන තිසශබනටා. ලගකාටට ශතොර බඩු 

එන්ශන් කන්කසන්තුශර් ටරාශයු යි. නාවික තමුොට විසින් පුබ 
ණුය කාලශේ විශ ේෂශයන්හ හත් ද්රටය වි ාල ප්රහාණයේ  අල්ලලා 
තිසශබනටා. අපි කල්පනා කරන්ශන්, නාතිසක ආරේෂාටට 

තර්නනයේ ශනොටන ශලස ඉතාහ ූ ේෂහට අොළ ටැටීමම් කරන 
අතශර් අශේ ටයාපාර කටයුතු කරන්න.  

ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා ඇහුටා, "නැ ශඟනහිර 

පර්යන්තය සියයට 1 ේෙ අපට තිසශබන්ශන්?" කියලා. 
නැශඟනහිර පර්යන්තය  අපි ඉල්ලා තිසශබන්ශන් අඩුහ ට ශයන් 
සියයට 1 ේ.  ටැඩිහ ට ශයන්  සියයට 1 ේ ශනොශටයි. මක 

නිටැරදි කළ  යුතුයි. ම ටා ශේහ  JCT - Jaya Container Terminal
- එක ගැුණර නැතිස නිසා තහයි වි ාල නැේ ප්රහාණයේ  අඩු ශටලා 
තිසශබන්ශන්. එතුහා උසසව්ීම් ගැන අසා තිසබුණා. අෙ ශටනශකොට 

තත්සිය තිසස්  ගණනකට අප උසස් විම් ලබා  දී තිසශබනටා. ම උසස ්
වීම්  කශළේ ශේ පාලන පළිගැනීම්ටලට ලේශටච්ච් අය සත පුබණුය 
කාලශේ තනතුරු ලැබුශණ් නැතිස අය සඳතායි. ගරු ුබනිල් 
තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා ඇහුටා, "මීගමුට පැත්ශත්  රණතුගග 

ටරායකුත් කරනටාෙ?" කියා. හට නම් එශතහ  හානසිකත්ටයේ 
නැතැ, හශේ නහ ගතගන්න ශතෝ අශේ පවුශල් කිසිහ 
ශකශනකුශේ නහ ගතගන්න. 

 
ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

හැරුණායින් පස්ශසේ ගැහුටාට කහේ නැතැ.  

 
ගුණ අර්ජුන රහුරසග ෙහතා  
(மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க) 

(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මත් ඕනෑ නැතැ. අපට අට ය නැතැ. ශහොකටෙ නම් 

ගතන්ශන්? ටැංය කරලා ණුයා නම් ඇතිස. මිනිුබන්ශේ  සිශත් 
තිසශයනටා නම් ඇතිස. නම්ටලින් ගතන්න අට ය නැතැ. මකාබේධ 
විපේෂශේ  ගරු ඉන්දික අු රුේධ  හන්ත්රීතුහා කිසිහ කරුණේ 

ෙන්ශන් නැතිසට කථා කළා. ටෘත්තීය සමිතිස නායකශයෝ ගැන කථා 
කළා. ටෘත්තීය සමිතිස නායකශයෝ කියා ගන්නා කණ්ංායහ තහයි 
පුබණුය කාලශේ ටරාය තනිකර විනා  කශළේ. හහ ටගකීහකින් 

කියනටා, මක  ශ්රී ලගකා  නිෙතස්  පේෂශේ, එේසත් නාතිසක 
පේෂශේ ශනොශටයි.  හේ සගගම්ටලින් කිසිහ සතශයෝගයේ නැතිසට 
ශම් ශගොල්ශලෝ මකාබේධ සගගහය කියා අලුශතන්  ශටනහ  එකේ 

තැදුටා.  පුබණුය කාලශේ ටරාශේ ටැඩිහ ප්රහාණයේ ශතොරකම් කර 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

තිසශබන්ශන් ප්රියත් බන්දුවික්රහ  හතත්හයා ඉන්නශකොට ටෘත්තීය 
සමිතිස නායකශයෝ කියන පුේගලශයෝ. ම ශගොල්ලන්ට නිශෙොස ්
කරන්න තැදුටා.  

හශේ කථාශේදී හා  කිේටා,  "ආසියාශේ  ශතොෙහ ටඩු හඩුට 
ටරාශේ  තිසශබනටා" කියා. එතුහා ම ගැන ශෙෝෂාශරෝපණයේ කළා.  

අපි අෙ ශටනශකොට ම ටඩු හඩුශටන් මුළු ආයතනටලටහ බඩු 
අරශගන ශෙනටා. මශකන් ටෘත්තීය සමිතිස නායකයින් කියන අයට 

ණුය මුෙල් නැටතිසලා තිසශබනටා. ශතොරුන්ට කත් අදින  

හන්ත්රීටරශයේ ශහතැන නැතිස නිසා ටැඩිශයන්  කථා කරන්ශන් 
නැතැ. මකාබේධ විපේෂය කියන්ශන්  ශ්රී ලගකා නිෙතස් පේෂය 

විනා  කරන  පේෂයේ ශටන්නට ඇතිස. ම ශගොල්ලන් ශහටැනි 
ශේටල් කථා කරනටා නම්,  මටාට උත්තර ශෙනශකොට  ඉන්න  

ඕනෑය  කියන එකත් ගරු සභාපතිසතුහනි හහ කියනටා. 

ගරු නිහල් සිරිපාල ෙ සිල්ටා  අහාතයතුහා ඉන්න නිසා හහ ශම් 
ගැන ටැඩිය  කථා කරන්න අට ය නැතැ. හහ සිවිල් ුවටන් ශසේටා 

අහාතයටරයා ට ශයන් සිටින කාලශේ තහයි කටුනායක ුවටන් 
පථයන් නවීකරණය කිරීහ ආරම්භ වුශණ්.  අශේ ගරු ඇහතිසතුහා 

මක භාර ගත්තාට පස්ශසේ ඉතාහත් ශතොඳට කරශගන යනටා. 
ඉන්දික අු රුේධ  හන්ත්රීතුහා කිේටා, "එන  ුවටන්  ගහන් 

සියල්ලහ එතාට යටන්නට පුළුටන්" කියා. පස් කපලා පස් එතාට 

ශහතාට කරනටා ටා ශේ  ශලශතසි  නැතැ, කටුනායක ණුහිල්ලා 
හත්තලට ුවටන් යානා  යැවීහ.  මටා  හාස ගණන් අවුරුදු  ගණන් 

තීරණ ගන්න ඕනෑ ශේටල්. ශම් ගැන හා ඉන්නශකොටත් සාකච්ඡා 
කළා.  මක ්රියාත්හක කරන්න බැතැ කිේටා.  පස ්එතාට ශහතාට 

ශගනියන්න එතුහා පුරුදුශටලා තිසශබනටා. එටැනි ශේටල් තරි 

ශල්සියි. එතුහාශේ ෙැු හ ගැන කනගාටුටට පත් ශටනටා. ම 
ටශේහ එතුහා හාරු කිරීම් ගැනත් කිේටා.  ටැං තතනම් කිරීම් 

ගැනත් කිේටා. හා ඉතාහත් ටගකීහකින් කියනටා, ගරු 
සභාපතිසතුහනි, හාත්  හශේ නිශයෝනය අහාතයටරයාත්  ඉන්නතුරු 

ටැරදි කරන කිසිහ ශකශනකුට සහාටේ ශෙන්ශන් නැතැ කියා.  ශම් 
ශගොල්ශලෝ  කියනටා, බීලා අහුශටච්ච  මිනිුබන්ට නැටත ටරේ 

රේෂාට ශෙන්න කියා  ශතොරකම් කරපු මිනිුබන්ට නැටත රේෂාට 

ශෙන්න කියා. ශහොකෙ, පුබණුය කාලය තිසස්ශසේහ ශම් ක්රහශේෙයට 
තැදුණා. අෙ ශම් ක්රහශේෙයට භය ශටලා. අහුශටච්ච මිනිසු්බ 

මකාබේධ කණ්ංායහ ළඟට ණුහින් ම ශගොල්ලන්ට කියා ශම්ටා 
පාර්ලිශම්න්තුශේදී කථා කරන්නට තෙනටා. හා ටගකීහකින් 

කියනටා, කවුරු ශතෝ හාරු කරනටා නම් රානකාරි අට යතාට හත 
තහයි හාරු කරන්ශන්. ටැං තතනම් කර තිසශබනටා නම්, ඕනෑහ 

ශකශනකුශේ  ටැං තතනම් කර තිසශබන්ශන්, ශම් ටාශේ විෂහාචාර 

ටැංටලට සම්බන්ධ  ශටච්ච අයයි.  ගරු සභාපතිසතුහනි, කිහිප 
ශෙශනකු ඇුබ ප්ර න්ටලට උත්තර ශෙන්නට අටසථ්ාට ලබා දීහ 

ගැන  ඔබතුහාට  හහ ස්තුතිසටන්ත ශටනටා. 

 
[අ.භා. ,.00] 

 
ගුණ නිෙේ සිරිපාල ද සිේවා ෙහතා ිප්රවාහන  හා සිවිේ 
ගුවන් නසේවා අොතයුරො  
(மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - சபாக்குவரத்து 

மற்றும் சிவில் விமானச் சசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
ගරු සභාපතිසතුහනි, හශේ නිශයෝනය  අහාතයතුහා ශබොශතෝ 

ප්ර න්ටලට උත්තර දුන්නා. නමුත් හග  තැරී ණුය ටැෙගත් කරුම් 

කිහිපයේ තිසශබන නිසා මටාට පිළිතුරු ශෙන්න අටසථ්ාටේ ලබාදීහ 
ගැන සත්ුතිසටන්ත ශටනටා.  

පළමුශටන්හ  ගරු ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හන්ත්රීතුහා  කිේටා, 

එේස්ශපෝ රානධානි  දුම්රියටලින් අය වියයුතු  මුෙල් පිළිබඳට. එක 
සහාගහකින් අපට අය ටන්නට තිසබුණා. අශනේ සහාගට අපි 

ශගටන්නට තිසබුණා. ශම් ශෙකහ ෙැන් සහථයකට පත් කර 

අටසානයි. ම ටාශේහ ශම් කාරණයත් හා විශ ේෂශයන් කියන්නට 
ඕනෑ. දිළුම් අමුම්ගහ හන්ත්රීතුහා කිේටා, හත්තල  ුවටන් ශතොටුපළ  

ගැන. හත්තල ුවටන් ශතොටුපළ පටත්ටාශගන යන්ශන්, තැහ 
අවුරුේශේහ කටුනායකින් තම්බ කරන මුෙල්ටලින් බිලියන 2. ේ 

ණය මුෙලයි ශපොලියයි ශගටලා.   

හාසිකට තටත් මිලියන 70ේ පහණ පඩි නඩිටලට යනටා. 

ුබහානයකට ුවටන් යානා ශෙක තුනකට ටැඩිය  එන්ශන් නැතැ. අපි 
ුවටන් යානාටලට යන්න කිේටාට එතැනට යන්ශන් නැතැ. 

ශහොකෙ, එතැනට ණුහිල්ලා බැතැලා ශකොශතේ යන්නෙ? ඊට අට ය 
ශටනත් පතුබකම් ම සථ්ානශේ නැතැ.  

අපි හත්තල ුවටන් ශතොටු ශපොළ විකුණන්න 
බලාශපොශරොත්තුටේ නැතැ. රනය සහඟ එකතුශටලා අශේ අයිතිසය 
තිසයාශගන ටංාත් ලලොයී ශලස කටයුතු කිරීහ සඳතා 

ආශයෝනකශයකු ශසවීශම් කටයුතුටල අපි නිරතශටලා ඉන්න බට 

හා ශම් අටස්ථාශේදී ප්රකා  කරන්න කැහැතිසයි. හත්තල ුවටන් 
ශතොටු ශපොළ විකිණීහ අපි කිස්ශසේත්හ කරන්ශන් නැතිස බටත් හා 

ශම් අටස්ථාශේදී ප්රකා  කරන්න කැහතිසයි. ඉදිරිශේදී ශපෞේගලික 
බස් රථ සත ලගගහ බස් රථ ශගන්වීශම්දී නිසි ප්රමිතිසයකින් යුතු බස ්

ශගන්වීහට කටයුතු කරනටා. Seat ටල ඉං කං, පතුබකම් 

පිළිබඳට නට පිරිවිතේ තෙලා ම අු ට තහයි අපි ම බස ්
ගහනාගහනය සඳතා ශයොෙටන්ශන්. විශ ේෂශයන්හ  ේෙ ූෂෂණය 

සම්බන්ධට කියන්න ඕනෑ. Private buses  ධාටනය කරනශකොට 
සින්දු ොනටා  ශනොශයකුත් බයිලා ොනටා. සහතර ශටලාටට 

මිනිුබන්ට ශම්ක වි ාල කරෙරයේ. ශම් පිළිබඳටත් අපි 
පාර්ලිශම්න්තු කමිටුශේදී සාකච්ඡා කරලා, අට ය නීතිස රීතිස ශගන 

මහට කටයුතු කරන බට ශම් අටස්ථාශේදී ප්රකා  කරන්න 

කැහතිසයි.  

ෙං මුෙල් අය කරන බටට වූ ආරගචිය පළ වුණා විතරයි අෙ තැහ 
තැනහ දිුව ශපෝලිම් ෙේනට ලැශබන බට ඔබතුහාත් ෙන්නටා, ගරු 

සභාපතිසතුහනි. ශහොකෙ, කාලාන්තරයේ තිසස්ශසේ insurance cover 
අරශගන නැතැ. ශපොත නැතිසට insurance cover ගන්න බැතැ. 

විටෘත කංොසි - open papers - තිසයාශගන ඉන්නටා. ම නිසා හහ 

ශතට විශ ේෂ කැබිනට් සන්ශේ යේ ශගන යනටා, දීර්ා කිරීශම් 
කාල ීමහාට තටත් හාසයකින් දීර්ා කරන්න කියලා. ශහෝටර් රථ 

හිමියන්, ශහෝටර් සයිකල් හිමියන්, ත්රී වීලර් රථ හිමියන් ශහශතේ 
කල් කරලා තිසශබන ටැරැදිටලට ෙඬුටම් ලබා ශෙන බටට අෙතස ආ 

පහණින්හ ඔවුන් ්රියාත්හක ශටලා නීතයු කූල ශලස  කටයුතු 
කිරීහට  ශපළශඹන බට ෙැන් ශම්ශකන්හ ශපශනනටා ශන්ෙ? ම 

කාරණයටත් අපි යම් කාල ීමහාටේ ලබා දීහට කටයුතු කරන බට 

හා කියන්න කැහැතිසයි.  

එශසේහ අශේ කුහාර ශටල්ගහ හැතිසතුහා කිේටා, චන්ද්රිකා 
බණ්ංාරනායක හැතිසනියශේ කාලශේදී ශකෝච්චියට ශගනාපු 

එන්ජින් පිළිබඳට. ම M-9 එන්ජින් තයේ, තතේ ශකොට උං. අපි ම 
ගැන ශතොයලා බැලුටා, ගරු සභාපතිසතුහනි. ම එන්ජින් තෙපු 

ශකොම්පැනියත් ටතලා. ඉතිසන් අපි spare parts ගන්ශන් 

ශකොශතොහෙ? අපි ශනොශයකුත් සහාගම් එේක සාකච්ඡා කරලා 
බැලුටා, මටා තෙන්න පුළුටන්ෙ කියලා. නමුත් මටා තෙන්න 

පුළුටන්කහේ නැතැ. තුනේ තෙලා තිසශබනටා. නමුත් අනිේ මටා 
තෙන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. ශම් සම්බන්ධශයන් යම් මුෙලේ 

වියෙම් කරලා, මටා ලලොයී ශලස ප්රශයෝනනයට ගැනීහට පුළුටන්ෙ 

කියලා අපි තටහත් ශතොයනටා.  
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ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හැතිසතුහා කිේටා, "අපි  ගත්ත machine 

එකේ නිකම් චීන නාතිසකයන්ට දීලා තිසශබනටා" කියලා. එශතහ 
දීලා නැතැ. ම අය ඉල්ලලා තිසශබනටා, දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට 
ටැං කරන්ශන් නැතිස අටස්ථාටන්හිදී යම් මුෙලේ ශගටලා ම 
machine එක පාවිච්චි කරන්න. මශේ ටැරැේෙේ තිසශබන බටේ නම් 

හට ශපශනන්ශන් නැතැ. ඊළඟට, bell and light system එක 
ගනිමු.  ුබනිල් තඳුන්ශනත්තිස හැතිසතුහා කිේටා, "ශහහි ශබොශතොහ 
ෙේෂ කාර්මික හණ්ංලයේ සත ශසේටක හණ්ංලයේ ඉන්නටා.  

ශම් ශගොල්ලන්ශගන් ප්රශයෝනනයේ ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි?" 
කියලා. ම ශගොල්ලන්ශගන් අපි සම්පූර්ණ ට ශයන් ප්රශයෝනන 
ගන්නටා. නමුත් ම අයට එේතරා capacity එකේ තිසශබනටා. ඊට 

ඉතළින් ණුහිල්ලා ටැං කරන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. ෙැන් අපි 
200කට ශටන්ංර් කරලා ආරේිකත දුම්රිය ශේට්ටු සවි කිරීහ සඳතා 
අටස්ථාට ලබා දීලා තිසශබනටා. තටත් දුම්රිය ශේට්ටු 200ේ සවි 

කිරීහ සඳතා අට ය මුෙල් ලැබිලා තිසශබනටා. අවුරුදු තුනේ 
ඇතුළතදී බම්බු ශේට්ටු සියල්ලහ ආරේිකත ශේට්ටු බටට පත් 
කිරීහට අපි විසින් සකස ්කරන ලෙ දීර්ා කාීමන ටැං පිළිශටළේ  
තිසශබනටා.  

අශේ චන්දිහ වීරේශකොඩි ඇහතිසතුහා සහඟ සාකච්ඡා කරලා, 
දුම්රිශයන් ටැඩිශයන් ශතල් ප්රටාතනය කිරීහ සඳතා අට ය 
විධිවිධාන අපි ෙැන් ශයොොශගන යනටා. ම තුළින් අශේ ආොයම් 

හාර්ග ටැඩි කර ගත තැකියි.  

විශ ේෂශයන්හ දුම්රිය ඉංම් පිළිබඳට කියන්න ඕනෑ. දුම්රිය 
ඉංම් රාශියේ තිසශබනටා. මක ඇත්ත.  ගරු සභාපතිසතුහනි, නමුත් 

ශම් තිසශබන වි ාල ඉංම් ප්රහාණශයන් අවුරුේෙකට ලැශබන 
ආොයහ රුපියල් මිලියන 120යි. ශම් ඉංම් ලලොයී ශලස 
ප්රශයෝනනයට අරශගන නැතැ. අනටසර පදිගචිකරුටන් ටැඩියි. ම 

අය මුෙල් ශගටන්ශන් නැතැ. දිශනන් දින තටතටත් අනටසර ශලස 
ඉංම් අල්ලා ගන්නටා. ම නිසා ශම් ඉංම් ටංාත් ලලොයී ශසේටාටන් 
සඳතා පාවිච්චි කිරීහට ඉතා ශතොඳ ටැං පිළිශටළේ ෙැන් අපි සකස ්

කර ශගන යනටා.  

දුම්රිය සාහානයාධිකාරිතුහාශේ බලතල ඉටත් කශළේ අපි 
ශනොශටයි. දුම්රිය පනත අු ට බලතල තිසශබන්ශන් එතුහාටයි. 
නමුත් නනාධිපතිස පරීේෂණ ශකොමිෂන් සභාශේ විභාග ටන 

නඩුටකදී ම ශකොමිෂන් සභාශේ විනි ච්යකරුටන් තිසශෙනා විසින් 
නිශයෝගයේ දීලා තිසබුණා, ම නඩුට අසා ඉටර ටන ශතේ ශම් 
දුම්රිය සාහානයාධිකාරිතුහාශේ සත තට ශකනකුශේ බලය 

තාටකාලිකට ඉටත් කරන්න කියලා. එතශකොට අපට මක ඉටත් 
ශනොකර ඉන්න පුළුටන්කහේ නැතැ. ම නිසා අපි මක ේශේ  
සතගතට ශතෝ, අශේ වුටහනාටට ශතෝ කළ ශෙයේ ශනොශටයි. අපට 

ලැබුම් නිශයෝගයේ අු ට තහයි ම විධියට බලතල ඉටත් කිරීහ 
කශළේ.  මක තාටකාලික ඉටත් කිරීහේ පහණයි. ම නඩුට ඉටර 
වුණාට පස්ශසේ ම බලතල නැටත එතැනට යනටා. ම ගැන කිසිහ 

ප්ර න්යේ නැතැ. ශම් පිළිබඳට ටෘත්තීය සමිතිස නිකම් ශබොරුටට 
නටන්න තෙනටා. මකට කිසිහ පෙනහේ නැතැ. අපි ශම් දුම්රිය 
ශෙපාර්තශම්න්තුටට අයත් ඉංම් ආරේෂා කිරීහ සඳතා අට ය ටැං 
කටයුතු කරන බට ප්රකා  කරන්න කැහැතිසයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, විශ ේෂශයන්හ හහ සිවිල් ුවටන් ශසේටා 
අග ය ගැනත් කියන්න කැහැතිසයි.  201,  ICAO Conference එක 
ලගකාශේ පැටැත්වූටා. නිහලසිරි හතත්හයා ඇතුළු කණ්ංා යහ  

ඉතාහ සාර්ථකට මක ශහශතයටලා අන්තර් නාතිසක ට ශයන් 
වි ාල ප්රසිේධියේ තා ම පිළිබඳට ස්තුතිසයකුත් අපට ලැබුම් බට හහ 
කියන්න ඕනෑ.  

හශේ කථාට අටසන් කිරීහට ශපර රිය අනතුරු පිළිබඳටත් 
කියන්න ඕනෑ. රිය අනතුරු 2010 ටර්ෂශේ 07,877යි   201, 

ටර්ෂශේ 0 ,99,යි  201  ටර්ෂශේ 08,107යි  201,.0,.00 ෙේටා 

19,91,යි. එතශකොට average එක 08,000ේ, ,0,000ේ ශටනටා. 
ශම් අු ට දිනකට පුේගලයන් තයශෙනකු විතර මිය යනටා. ශම් 
අනතුරුටලින් සියයට 80ේහ සිදු ටන්ශන් ශනොසැලකිලිහත් රිය 
පැෙවීහ නිසායි. ජීවිත ඉතා ටටිනටා. ම නිසා අපි ශම් ෙං මුෙල් ටැඩි 

කර තිසශබන්ශන් මුෙල් අය කර ගැනීශම් පරහාර්ථශයන් ශනොශටයි, 
රියැදුරන් තුළ යතපත් චර්යාටේ පටත්ටලා, ම තුළින් නීතිසගරුක 
රියැදුරන් බටට පත් ශටලා අනතුරු ප්රහාණය අඩු කර ගන්න ඕනෑ 

නිසායි. ශහොකෙ, ජීවිතයක ටටිනාකහ අපට මුෙලින් හනින්න 
පුළුටන්කහේ නැතැ.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, හහ ශහන්න ශම් කරුම් ටික ප්රකා  

කරනටා. ශම් ටැං කටයුතු කර ශගන යාහට විශ ේෂශයන්හ හශේ 
නිශයෝනය ඇහතිසතුහා හට වි ාල සතශයෝගයේ ශෙනටා. එතුහාට 
ස්තුතිසටන්ත ශටනටා.  ශම් ටැං කටයුතු ඉදිරියට ශගන යාහ සඳතා 

සතශයෝගය ලබා දීහ ගැන හශේ නිලධාරින් සියලු ශෙනාටහ එතුහා 
ස්තුතිස කළා.  ලගකා ගහනගහන හණ්ංලය පරිතරණය කරන ලෙ 
ශලොකු ඉංම් 1 ේ පහණ නිෙතස් දීහනා ප් හඟින් ලගකා 
ගහනාගහන හණ්ංලයට ලබා දීහ පිළිබඳට විශ ේෂශයන්හ අතිසගරු 

නනාධිපතිසතුහාට හහ ස්තුතිස කරනටා. ම නිසා තහයි EPF, ETF 
ප්ර න්ය විසඳා ගැනීහට අපට පුළුටන් වුශණ්. ම ටාශේහ ශම් 
කාරණශේදී ගරු අගහැතිසතුහාත් ආර්ථික සගටර්ධන කමිටුශේදී හට 

වි ාල සතශයෝගයේ ලබා දුන්නා. මුෙල් අහාතය ගරු රවි 
කරුණානායක හැතිසතුහා ගැනත් විශ ේෂශයන්හ කියන්න ඕනෑ. 
එතුහා ලගගහ ශසේටකයන්ශේ ප්ර න්ය පිළිබඳට ඉතා සාු කම්පිතට 

කල්පනා කරලා අට ය සෑහ අටස්ථාටකදීශහ, පඩිනඩි ආදිය 
ශගවීහ සඳතා අට ය මුෙල් නිසි ශේලාටට ලබා ශෙනටා. ශහොන 
අහාරුකම් තිසබුණත් ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය ප්රතිසටයුතගත 

කිරීශම් සැලැසහ් සඳතා රුපියල් බිලියන  ක පහණ මුෙලේ අපට 
ලබා දී තිසශබනටා.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, ම නිසා අශේ ශම් නාතිසක රනය තුළින් 

ගහනාගහන ශක ්ෂේ්ශේ තිසබුම් අඩුපාඩුකම් රාශියේ හඟතරටා 
ශගන, තිසබුම් ප්ර ්න රාශියේ විසඳා තිසශබනටා. ශම් අටසානය 
ශනොශටයි, අලුත් ගහනක  ආරම්භය පහණයි. අපි ශම් අවුරුේශේ ම 
අලුත් ගහන යනටා. එශතහ ඉදිරියට ණුහිල්ලා ටංාත් සතුටුොයක 

ප්රටාතන ශසේටයේ නනතාටට ලබා දීහ සඳතා කටයුතු කරන බට 
ප්රකා  කරමින් හශේ කථාට අටසන් කරනටා. ශබොශතොහ ස්තුතිසයි.  

ගරු සභාපතිසතුහනි, උත්තර දීහට බැරි වුම් කාරණා රාශියේ 

තිසශබනටා. ම නිසා  හශේ කථාශේ ඉතිසරි ශකොටස  සභාගත* 
කරනටා. එය තැන්සාඩ් ටාර්තාටට ඇතුළත් කරන ශලස ඉල්ලා 
සිටිනටා.   

 

ගුණ සභාපතිුරො  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்)  

(The Hon. Chairman) 

එය තැන්සාඩ්ගත කරන්න.  
 
සභානම්සය ෙත තබන ලද කථාන  ඉතිරි නකො ස  
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட உகரயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

2016 ටසර තුළ ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා ේශෂේ්ශේ උන්නතිසය 
උශෙසා සිදු කළ ශහශතටර 

2015 ටසශර් නට සම්මුතිසටාදී රනය බිහිවීහත් සහඟ ප්රටාතන තා සිවිල් 

ුවටන් ශසේටා කැබිනට් අහාතයටරයා ට ශයන් හටත් හාශේ අහාතයාග ශේ 

කාර්ය හණ්ංලයටත් පැටරුශණ් අාචශයෝගාත්හක විෂයය පථයකි. දුම්රිය 

ශසේටයත්, ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලයත් ටැටී තිසබූ ශජෙනනක 

තත්ත්ටශයන් ශගොං ශගන තෘේතිසහත් ශසේටාටේ නනතාටට ලබා දීහ 
ශහන්හ ශසේටක හතත්හ හතත්මීන්ශේ කාලාන්තරයේ තිසස්ශසේ 

ශනොවිසඳුම් ප්ර ්න තා ගැටලු නිරාකරණය කිරීශම්ත් බරපතළ කාර්ය 

භාරයේ අප  ශටත පැටරිණ. 

1707 1708 



පාර්ලිශම්න්තුට 

ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ ශසේටකයින් සඳතා හාසිකට අර්ථ සාධක 

අරමුෙල් ශෙපාර්තශම්න්තුටට ශගවිය යුතු කාර්ය හණ්ංල නිලධාරින්ශේ තා 

ශසේටකයන්ශේ ටැටුශපන් ශගටු  ලබන මුෙල් තා ආයතනශේ ොයක මුෙල් 
ටසර ගණනාටේ තිසස්ශසේ ශනොශගවීහ  ශතේතුශටන් ශසේටක කාර්ය හණ්ංලය 

විශ්රාහ යාශම් දී අපතුබතාටට පත් ටන අතරහ, රනශේ අරමුෙලකට ලැබිය 
යුතු වි ාල ොයක මුෙලේ ශනොලැශබන තත්ත්ටයකට ශ්රී ලගගහ පත්ට තිසබූ 

අතර, එය 201  සැේතැම්බර් ටන විට රුපියල් බිලියන 11ක හිඟ මුෙලේ 

ෙේටා ටර්ධනය වී තිසබුණි. ශහය ටැළැේවීහ සඳතා භාණ්ංාගාරය හඟින් ශ්රී 
ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය ශටත ප්රතිසපූරණය කරු  ලබන මුෙල්ටලින් 

පුබ ණුය ටසශර් සිට සියලු ශසේටකයන්ශේ ශසේටය ශසේටක ොයක මුෙල E 

ශගවීම් හඟින් ශගවීහට කටයුතු කරන ලදී. 201, ටර්ෂය තුළ දී පහණේ 
රු. මිලියන 2,1,,.902ක මුෙලේ අර්ථසාධක අරමුෙල ශටත ශම් සඳතා 

ශගටා ඇත. ම අු ට අර්ථසාධක අරමුෙශල් හිඟය රු.බිලියන 7.2 ෙේටා අඩු 
වී ඇත. තටෙ, 201  සැේතැම්බර් හාසශේ සිට සියලු අර්ථසාධක මුෙල් නිසි 

කලට ශගටන ලදී. 

විශ්රාහ ණුය ශසේටකයන්ට ශගවිය යුතු අර්ථසාධක අරමුෙශල් ප්රතිසලාභ ඔවුන් 
ශටත ශනොලැබීහ ශතේතුශටන් වි ාල ශසේටක සගඛ්යාටේ නඩු හඟට ශයොමු වී 

ඇතිස අතර, ශහහඟින් හාසිකට ුබවි ාල අහතර මුෙලේ නඩු ශටු ශටන් තා 
මටාශේ පරිපාලන කටයුතු සඳතා ෙ ටැය කිරීහට ශ්රී ලගකා ගහනාගහන 

හණ්ංලයට සිදුට ඇතිස බැවින්, එහ තත්ත්ටය ටැළැේවීශම් අරමුණින් අටහ 

මුෙල් ප්රහාණයේ ශගවීහට පටතිසන ප්රාශේශීය කාර්යාල ශතෝරා ගනිමින්, 
එහ මුෙල් එකටර නිරවුල් කිරීශම් කටයුතු පුබ ණුය හාස ශෙකක කාලයක 

සිට ආරම්භ කර ඇත. ම අු ට ශම් ටන විට ඌට, නැ ශඟනහිර, රනරට, 

ු ටරඑළිය ප්රාශේශීය කාර්යාලටලට අොළට EPF නඩු සඳතා ශගවීහට ඇතිස 
සම්පූර්ණ මුෙල් ශගටා අටසන් කිරීහට රුපියල් මිලියන  12.808ක මුෙලේ 

ශ්රී ලගගහ ශටත ලබා දී ඇතිස අතර, භාණ්ංාගාරශයන් ලබා ශෙු  ලබන 
ොයක මුෙල් උපශයෝණු කර ගනිමින් 2017 අශප්රේල් හස ටන විට, 201, හැයි 

01 දින ෙේටා පටරා ඇතිස සියලු අර්ථ සාධක නඩු සඳතා මුෙල් ශගටා නිහ 

කිරීහට සැලුබම් කර ඇත.  

සගස්ථාපිත රානය ආයතන කාර්ය හණ්ංලය විශ්රාහ යෑශම්දී ඔවුන්ට හිමි 

විශ්රාහ පාරිශතෝිකකය එකටර ශගවිය යුතු වුටෙ, ශ්රී ලගකා ගහනාගහන 
හණ්ංලය ශහහ මුෙල් ශනොශගවීහ නිසා විශ්රාහ ණුය ගහනාගහන 

හණ්ංලශේ කාර්ය හණ්ංලශේ විශ්රාමික ශසේටක පිරිසේ ඉතා අසරණ 

තත්ත්ටයට පත්ට ඇත. ශහය ටැළැේවීහ අරමුම් කර ගනිමින් හවිසින් 
ශයොෙන ලෙ ටැං පිළිශටළ අු ට නීතිසහය ්රියා හාර්ග ශගන ශනොතිසබූ කාර්ය 

හණ්ංලය සඳතා රුපියල් මිලියන 2, .9,8ක මුෙලේෙ, නඩු කටයුතු සඳතා 

කම්කරු ශෙපාර්තශම්න්තුටට ඉදිරිපත් කර තිසබූ පැමිණිලි සඳතා රුපියල් 
මිලියන ,,0., 0ක මුෙලේෙ, ෙැනට අධිකරණ තීන්දු හත ටාරික ශගවීම් 

කරු  ලබන කාර්ය හණ්ංල ශසේටකයින් ශටු ශටන් එහ අධිකරණ ශටත 
එකටර ශගවීහ සඳතා රුපියල් මිලියන ,2,., 1ක මුෙලේ ෙ ලබා දීහට 

කටයුතු  කරන ලෙ අතර, ලබන ටසශර් හාර්තු ටන විට එශලස හිඟ 

පාරිශතෝිකක මුෙල් සියල්ල නිරවුල් කිරීහට සැලුබම් කර ඇත.  

ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය විසින් නිෂ්පාෙකයන්ශගන් ලබා ගන්නා 

ලෙ ශපරසවි ටයර් සැපයුම්කරුටන්  සඳතා ශගවීහට හිඟට තිසබූ වි ාල 
මුෙලේ නිරවුල් කිරීහ සඳතා හසකට රුපියල් මිලියන ,0 බැණුන් රුපියල් 

මිලියන ,10ක මුෙලේ ෙ අොළ සැපයුම්කරුටන්ට ශගවීහට ශ්රී ලගගහ ශටත 

ලබා ශෙන ලදී. 

අහතර ශකොටස්කරුටන්ට පුබ ණුය ටර්ෂටලදී ශගවීම් ශනොකිරීහ නිසා 

වි ාල මුෙලේ ශගවීහට හිඟට තිසබූ අතර, සැපයුම්කරුටන් විසින් ශ්රී ලගකා 
ගහනාගහන හණ්ංලය ශටත අහතර ශකොටස් ලබා ශනොශෙන 

තත්ත්ටයකට පත්ට තිසබූ අතර, අශ ෝේ ශල්ලන්ඩ් ආයතනය හඟින් 

201,/2010 ටර්ෂටල ශ්රී ලගගහ ශටත ශගන්ටා තිසබූ අහතර ශකොටස් 
ගබංාටලින් නිෙතස් ශනොකර, ම සඳතා ගබංා නංත්තු වියෙම් සත 

ටටිනාකම් සඳතා අහතර ශපොීම සත ගාස්තු ටටිනාකහට එේ කරමින් පැටතිස 

අතර, එහ ආයතනය සහඟ සාකච්ඡා කර එහ මුෙල් ශකොටස් ට ශයන් 
ශගවීහට එකඟ කරටා ශගන එහ අහතර ශකොටස් නිෙතස් කිරීහට කටයුතු 

කළ අතර, ශහශලස අහතර ශකොටස් සඳතා හිඟට තිසබූ මුෙල් නිරවුල් කිරීහ 
සඳතා රු. මිලියන 119.71ක මුෙලේ ශම් ටන විට නිරවුල් කිරීහට කටයුතු 

කර ඇතිස අතර, භාණ්ංාගාරශයන් ලබා ශෙන මුෙල් කළහනාකරණය 

කරමින් ඉදිරි ටසර තුළ දී ශහහ ණය මුෙල් නිරවුල් කිරීහට කටයුතු කරු  
ලැශේ.  

විශ්රාහ ණුය ශසේටකයන්ශේ අපතුබතා හඟතැරීහ සඳතා අර්ථසාධක තා 
පාරිශතෝිකක හිඟ මුෙල් නිරවුල් කිරීහට ඉතත පරිදි කටයුතු කරන ලෙ අතර, 

සැපයුම්කරුටන්ශේ ණය මුෙල් නිරවුල් කිරීහටෙ, සැලුබම් කරමින් ශ්රී 

ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ පටතිසන අධික ණය බර අටහ කිරීහට තැකි 
සියලු පියටර ශගන ඇත.  

එශහන්හ, ශ්රී ලගගහ බස් රථ ඇණිය ටැඩි දියුම් කිරීහ සඳතා 

භාණ්ංාගාරශයන් ලබා ශෙන ලෙ ොයක මුෙල් කළහනාකරණය කරමින් 

රුපියල් මිලියන 88.,01ක මුෙලේ ම සඳතා ලබා ශෙමින් අහතරට බස් රථ 

270ක සගඛ්යාටේ ශහහ ටසර තුළ අලුත්ටැඩියා කිරීහ සිදු කර ඇත.  

ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලයට බලටත් අඩුපාඩුටේට පැටැතිස ටිකට් 

හැිකන් ශනොහැතිස වීහ හඟින් ඇතිස වී ඇතිස අපතුබතාට ටළේටා ගැනීශම් 

අරමුණින් රුපියල් මිලියන 11 .0ක මුෙලේ ශයොෙටා ටිකට් හැිකන් 

0,800ේ ශම් ටසර තුළ දී ලබා ශෙන ලෙ අතර, ටසර අටසානයට ශපර 

තටත් ටිකට් හැිකන් ,00ේ මිල දී ගැනීහට සැලුබම් කර ඇත. ම සඳතා රු. 

මිලියන 18ේ ලබා දී ඇත. ම අු ට ශ්රී ලගගහ සියලු බස් රථ සඳතා ශම් 

ටසර අටසන් ටන විට ඉශලේශට්රොනිේ ටිකට් හැිකන් සපයා දීශම් කාර්යය 

සම්පූර්ණ කරු  ඇත. නට ටිකට් හැිකන් හඟින් නවීන තාේෂණ 

ක්රහශේෙයන් යටශත් සියලුහ ආොයම් පරිගණකගත කිරීහ සැලුබම් කර, ම 

සඳතා රුපියල් මිලියන ,.,9,ක මුෙලේ ශයොෙටා පරිගණක යන්්  0ේ 

මිලදී ශගන ඇතිස අතර, ඉතිසරි ඩිශපෝ සඳතා අට යතාටන් සම්පූර්ණ කිරීහට 

අට ය තටත් පරිගණක යන්් 2 ේ ටසර අටසාන ටන විට මිලදී ගැනීහට 

සැලුබම් කර මුෙල් ලබා දී ඇත. එශහන්හ සියලුහ බස් රථ සඳතා ශපර 

ශගවුම් කාඩ්පත් ක්රහය තඳුන්ටා දීහ සඳතා අහාතය හණ්ංල අු හැතිසය 

ලබා ශගන ඇතිස අතර ම සඳතා මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. 

ඉතත සඳතන් කළ අයුරින් ශ්රී ලගගහ පටතිසන අධික ණය බර උපරිහ මූලය 

 ේතිසය ශයොෙටා අටහ කර ගැනීහට කටයුතු කරන ලෙ අතර, හඟී 

අට යතාට සැලකිල්ලට ගනිමින් උපරිහ බස් රථ ප්රහාණය ධාටනය 

කිරීහට තැකි ටන පරිදි බස් රථ අලුත්ටැඩියා කටයුතු සඳතා මුෙල් ප්රතිසපාෙන 

ලබා දී ඇත. එශහන්හ, නට තාේෂණයට අු ට, මූලය පරිපාලන කටයුතු 

ටංාත් ක්රහටත්ට තා ශේගටත් කිරීහ අරමුම් කර ගනිමින් ඉශලේශට්රොනිේ 

ටිකට් හැිකන් යන්් සම්පූර්ණ අට යතාට  සත ඊට සහගාමීට කටයුතු 

පතුබ කිරීහ සඳතා පරිගණක යන්් මිල දී ගැනීහට ෙ ශම් ටසර තුළ දී 

කටයුතු කරු  ඇත.  

ඉටත් කළ බස් රථ  00ේ සඳතා නට එන්ජින් කට්ටල  00ේ ඉන්දියාු  

ණය සතන පෙනහ හත ලබා ගැනීහටත් කටයුතු සම්පාෙනය කර ඇත. 

තටෙ, පැරණි බස් රථ 1,000ේ අලුත්ටැඩියා කටයුතු කිරීහ සලකා බලන 

ලෙ අතර, ම සඳතා යන වි ාල වියෙහ සැලකිල්ලට ශගන ම ශටු ටට නට 

බස් රථ 1,000ේ මිල දී ගැනීහ ටංාත් ලාභොයක බැේ ශපනී ණුය ශතයින් 

එහ මිලදී ගැනීහ සඳතා අහාතය හණ්ංල අු හැතිසය ලබා ගැනීහට අට ය 

පියටර ශගන ඇත.  

ශ්රී ලගකා දුම්රිය ශසේටාශේ තිසබූ ප්රධාන ගැටලුටේ වූශේ දුම්රිය ධාටනය 

සඳතා අට ය දුම්රිය රියැදුරන්, දුම්රිය ගාඩ්ටරුන් ඇතුළු කාර්මික 

ේශෂේ්ශේ පැටැතිස හිඟයත්, ටසර ගණනාටේ තිසස්ශසේ දුම්රිය ශසේටකයන්ට 

උසස්වීම් ලබා ශනොදීහත් නිසා ඇතිස වූ පරිපාලනහය ගැටලුය. ශහය විසඳීහ 

සඳතා දුම්රිය රියැදුරන් 12 කට අධික ප්රහාණයේ, දුම්රිය 

ස්ථානාධිපතිසටරුන් 200කට අධික ප්රහාණයේ තා දුම්රිය ගාඩ්ටරුන් 

200කට අධික ප්රහාණයේ තරග විභාග හඟින් ඉතාහත් පාරෙෘ ය ශලස 

බඳටා ගත් බට සතුටින් ප්රකා  කරමි. බඳටා ගැනීශම් පටිපාටි සගශ ෝධනය 

කර උසස්වීම් ලබා දීහට අු හැතිසය ලබා ගැනීහටත් කටයුතු කර තිසශේ.  

දුම්රිය  හඟින් භාණ්ං ප්රටාතනය කිරීහ ටංාත් පුලල් කරමින් ත්රිකුණාහලය 

සිට පුත්තලහ ෙේටා ගල් අඟුරු ප්රටාතනය කිරීහ ෙ අරම්භ ශකොට වි ාල 

ආොයහේ ලබා ගැනීහට තැකි වූ අතර, ඉදිරිශේදී සිශහන්තිස, පිටි තා 

ඉන්ධන ප්රටාතනය කිරීහ තුළින් දුම්රියට නට ආොයම් හාර්ග ලබා 

ගැනීහටත්, එහඟින් හාර්ග තෙබෙයට විසඳුම් ලබා දීහටත් පරිසර තානිය 

අටහ කර ගැනීහටත් තැකි වීහ ගැන අපට සතුටට පත් විය තැකිය. 

දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ුබවිශ ේී  වූ කාර්යයන්ටල එකතුටත් සහඟ 

දුම්රිය ශසේටාට 201  ටර්ෂය තා සසඳන විට මූලය තා ශහශතයුම් 

කටයුතුටල ශහන්හ සහස්ත ආොයශම් තා හඟී ප්රටාතනශේ ටර්ධනීය 

ප්රටණතාටේ 201, හැෙ භාගය ටන විට ළඟා කර ගැනීහට සහත් වී ඇත.  

රශටහි අගු ටර ටන ශකොළඹ තොසන්න කලාපය තුළ දුම්රිය ශසේටාට 

ටැඩි දියුම් කිරීහ සඳතා  කයතා අධයනයේ කිරීහට ආසියාු  සගටර්ධන 

බැගකුට තා එේට ටැං ආරම්භ කර ඇත. විදුලි දුම්රිය ශ්රී ලගකා දුම්රිය 

ශසේටයට තඳුන්ටා දීශම් මුලික අරමුණ ඇතිසට ශේයන්ශගොං, පානදුර අතර 

ශකොට ශසේ  කයතා අධයයනයෙ ආසියාු  සගටර්ධන බැගකු අරමුෙල යටශත් 

ඉටු ශටමින්පටතී. හතා භාණ්ංාගාරය යටශත් ශටන් කරු  ලබන 

ප්රතිසපාෙන ය ටශත් කැලණිටැලි දුම්රිය හාර්ගශේ දුම්රිය ස්ථාන 

පුනරුත්ථාපන කටයුතු ශම් ටන විටත් ආරම්භ කර ඇත.  
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කැලණිටැලි දුම්රිය හාර්ගය තා දිටයිශන් ශටනත් දුම්රිය හාර්ග ඉංම් 

අනටසරශයන් අල්ලා ශගන පදිගචිට සිටින පුේගලයන්ට විකල්ප ස්ථාන 

ලබා දී දුම්රිය හාර්ග නිසි ශලස සකස් කිරීහ සඳතා ෙැනටහත් මූලික පියටර 

ආරම්භ ශකොට ඇත.  ඉන්දියාු  සතන ණය ක්රහය යටශත් දුම්රිය එන්ජින් 

කට්ටල, දුම්රිය ශපට්ටි ඇතුළු දුම්රිය ගහනාගහනයට අට ය භාණ්ං මිල 
දීගැනීහටත්, උංරට දුම්රිය හාර්ගශේ ධාටනය සඳතා ුබදුුබ දුම්රිය 

එන්ජින්මිල දි ගැනීහටත් අට ය මූලික පියටර  ශගන ඇත. ශම් යටශත් 

හෑතකදී කැබිනට් හණ්ංල අු හැතිසය යටශත් බලශේග කට්ටල ,ේ, දුම්රිය 

එන්ජින් 10ේ, උංරට දුම්රිය හාර්ගය සඳතා එන්ජින් 12ේ තා හැදිරි, හඟී 

හැදිරි 1,0ේ, ශතල් ටැගකි 00ේ, කන්ශට්නර් ේලැට් 20ේ තා ආරේිකත 

දුම්රිය තරස් හාර්ග පේධතිස මිල දී ගැනීහට කටයුතු කර ඇතිස අතර, ම සහඟ 
දුම්රිය ශසේටාට තටත් කාර්යේෂහ ටු  ඇත. තටෙ දුම්රිය ඉංම් තා 

ශගොංනැඟිලි ශටු ශටන් දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුටට ටැඩි ආොයහේ ලබා 

ගැනීහ සඳතා ක්රහශේෙයේ සකස් කර ්රියාත්හක කර ඇත.  

දුම්රිය තා බස් ගහනාගහන ේශෂේ්යන්හි ුවණාත්හකභාටය ටැඩි දියුම් 

කරමින් ටංාත් ප්ර ස්ත ගහනාගහන ශසේටාටේ නනතාටට ලබා දීහ සඳතා 

හතා නගර තා බස්නාහිර සගටර්ධන අහාතයාග   ය සහඟ අත්ටැල් බැඳ 
ගනිමින් සිය ොයකත්ටය ලබා දීහට ෙ ප්රටාතන තා සිවිල් ුවටන් ශසේටා 

අහාතයාග ය කටයුතු කර ඇත.  

ප්රටාතන ේශෂේ්ශේ ශීර දියුම්ටේ සනිටුතන් වීහත් සහඟහ ශහෝටර් ටාතන 

ලියාපදිගචිය, නියාහනය, රියැදුරු බලප් නිකුත් කිරීහ, හාර්ග ආරේෂාට 

තා පරිසර හිතකාමී ටාතන භාවිතය යනාදී කර්තටයයන් ඉටු කිරීහ උශෙසා 

නවීන තාේෂණය උපරිහ ශලස භාවිත කරමින් ශහෝටර් රථ ප්රටාතන 

ශෙපාර්තශම්න්තුට ටැෙගත් කාර්ය භාරයේ අරඹා ඇත.  

ශහහිදී නවීන තාේෂණික ක්රහශේෙ අු ගහනය කරමින් රියැදුරු බලප් තා 

ටාතන අගක තතඩු ලබා දීශම් ්රියාටලිය සාර්ථකට ඉටු කර ඇත. ෙ ක 

ගණනාටේ තිසස්ශසේ ශගොං ගැීම ඇතිස ලේෂ ,0කට අධික ලිපිශගොු  

ක්රහටත්ට අුබරා තැබීහ සඳතා ශගොංනැඟිල්ලේ ඉදි කිරීශම් කටයුතු 

අටසන් ශකොට ඇතිස අතර, ශහහ ලිපිශගොු  සියල්ලහ පරිගණකගත ශකොට 

ුබරේිකත කිරීශම් ටැං කටයුතු ෙැන් ආරම්භ ශකොට ඇත. ශහෝටර් රථ 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සිදු ටන අක්රමිකතාටන් ටැළැේවීහ සඳතාත්, නනතාටට 

ටංාත් සමීප ශසේටාටේ ලබා දීහ සඳතාත් " ඊ-ශහොනිටරින්" ශසේටාට 

්රියාත්හක කිරීශම් මූලික අදියර ෙැන් ආරම්භ ශකොට තිසශේ.  

හාර්ගගත සම්බන්ධතාට (On Line) තා හාර්ගගත ශනොටන සම්බන්ධතාට 
(Off Line) හඟින් ශේරතැර කාර්යාලය ශේන්ද්ර කර ගනිමින් දිටයිශන් 

අශනකුත් දිස්ත්රිේ කාර්යාල තරතා රියදුරු බලප් නිකුත් කිරීහ සිදු ශේ. 

අශනකුත් කාර්යයන්ටල ටර්ධනයේ ශපන්ු ම් කරන අතර ශපර ටසරට 

සාශේේෂට රියැදුරු බලප් සගශ ෝධනය කිරීශම් ප්රටණතාට අඩු හට්ටහේ 

ශපන්ු ම් කරයි. ශපෞේගලික තා ශපොදු ටාතන සගඛ්යාට අධික ශලස ටැඩි 
වීහත් සහඟ නාගරික තා අර්ධ නාගරික ශපශෙස්ටල ඇතිස ටන ටායු ූෂෂණය 

අටහ කිරීහ සඳතා ්රියාත්හක කරන ලෙ ටායු විශහෝචන නියාහන 

ටැංසටතන On Line කිරීහ හත e-revenue licence ලබා ගැනීශම් 

පතුබකහ නනතාටට ලැබී ඇත. ඊ- ශහොනිටරින් ටයාපෘතිසය ්රියාත්හක 

කිරීහට අොළ ප්රසම්පාෙන ශල්ඛ්න සඳතා ශම් ටන විටත් අහාතය හණ්ංලය 

පත් කළ ප්රසම්පෙන කමිටුට ශටතිසන් අු හැතිසය ලබා ශගන ඇත.  

රියැදුරු බලප් ලබා ගැනීහ සඳතා නනතාටට අත්ටැලේ වීහට නාතිසක 
ප්රටාතන වටෙය ආයතනශේ දිස්ත්රිේ කාර්යාල නවීකරණය ශකොට 

"ඔන්ලයින්" ශසේටාට ආරම්භ කිරීහ ෙ ශහහ ටසර තුළ සිදු වූ ුබවිශ ේී  

කාර්යයකි.  

ලේදිට ඉගජිශන්රු ආයතනය බස් ශබොඩි සැකීමශහන් ඔේබට යමින් දුම්රිය 

හාර්ග නංත්තුටට අට ය ශහටලම් කට්ටල් ඉතා අඩු මුෙලකට නිෂ්පාෙනය 

කර දුම්රිය ශෙොර්තශම්න්තුටට ලබා දීහට ක ටයුතු ශකොට සිය ශසේටා 
ේශෂේ්ය පුළුල් කර ඇත. තටෙ, ීමහාසහිත ලේදිට ඉගජිශන්රු පුේගලික 

සහාගහ සාහානයශයන් බස් රථයේ අලුත්ටැඩියා කිරීහට ගත ටන කාලය 

ටන හාස 2 1/2ක කාලය හාස 1 1/2 ෙේටා අඩු කර ගැනීහට ශම් ටසර තුළ 

කටයුතු කර ඇත.  

හාර්ග ආරේෂාට පිළිබඳ නාතිසක සභාට ශලෝක ශසෞඛ්ය සගවිධානය තා 
එේට හාර්ග අනතුරු අටහ කිරීහ සඳතා නට නිර්හාණාත්හක ටැං 

පිළිශටළටල් රාශියේ ්රියාත්හක කර තිසබීහ අතිස යින්හ ප්ර ගසනීය ශේ.  

නාතිසක ගහනාගහන ශකොමිෂන් සභාශේ ශසේටක ගැටලු නිරාකරණය 
කරමින් ශපෞේගලික බස් රථ ධාටකයන්ශේ ඉල්ීමම්ටලට සටන් ශෙමින් 

නාතිසක ප්රටාතන ප්රතිසපත්තිසශේ ශටනස් විය යුතු යම් යම් කරුම් ශටනස් 

කරමින් කාීමන ට ශයන් නීතයු කූලට ඔවුනට සතනයේ ලබා දීහට 

කටයුතු කිරීහට තැකිවීහ පිළිබඳට හහ සතුටු ශටමි. තටෙ ඉතාහත් 

පාරෞ යභාටයකින් යුතුට බස් රථ ධාටන අටසර ප් නිකුත් කිරීහ සිදු 

කරන අතර, එහඟින් සැහට සාධාරණයේ ඉටු වී ඇත.  

සතනොයී ගාස්තු ක්රහයේ යටශත් පාසල් සිුබන් ශටු ශටන් ්රියාත්හක 

ටන සිුබ සැරිය තා ග්රාමීය නනතාටශේ එදිශනො අට යතා ඉටු කර ගැනීහ 

සඳතා අට ය ප්රටාතන පතුබකම් අඛ්ණ්ංට වි ්ටසනීයට තා ලාභොයීට 

සැපයීහ අරමුම් කර ශගන ඇතිස කරන ලෙ ගැමිසැරිය තා නිසිසැරිය ශම් 

ටන විට සාර්ථකට ්රියාත්හක ශේ.  ්ස්තටාදී ණුනිසිළු හැෙ තහ දිවි 

ශපශටත ගත කළ උතුරු පළාතට සගටර්ධනශේ අරුණලු උො වීහත් සහඟ 

ටවුනියා නගරශේ ශගොං නඟන ලෙ නවීන පතුබකම් සහිත බස් 

නැටතුම්ශපොශළහි ශෙටන අදියශරහි ටැං නිහ කර ටසර අටසානයට ශපර 

නනතා අයිතිසයට පටරා දීහට නියමිතය.  

කටුනායක, රත්හලාන තා හත්තල ුවටන් ශතොටු ශපොළටල් පාලනය 

කිරීහට ඇතිස ීම/ස ුවටන්ශතොටුශපොළ තා ුවටන් ශසේටා (ශ්රී ලගකා); සහාගහ, 

කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොශළේ ටසර 28ේ පැරණි ුවටන් ධාටන පථය 

නවීකරණය කිරීශම් අාචශයෝගාත්හක කාර්යය භාර ගනිමින් ම සඳතා 

රුපියල් මිලියන 7, 00ේ ශටන් ශකොට එය ඉදි කිරීශම් ශකොන්්ාත්තුට 

ෙැනටහත් ප්රොනය ශකොට ඇත.  

ුවටන් හඟීන් මිලියන 0,කට ශසේටය සැපයීහ සඳතා ඉදි කරන ලෙ 

කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ ෙැනට ුවටන් හඟීන් මිලියන 09කට ශසේටා 

පතුබකම් සපයයි. 2020 ටසර ටන විට පැමිශණන ුවටන් හඟීන් මිලියන 

20ේ ෙේටා ටැඩි ශේයැයි උපකල්පනය කර තිසශේ. ශහහ අට යතාටට 

මුහුණ දීහ සඳතා කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොශළේ ශෙශටනි පර්යන්ත 

ශගොංනැඟිල්ල නපානශේ නයිකා ආයතනශයන් රුපියල් බිලියන ,8ක 

සතන ණයේ ලබා ගනිමින් ඉදි කිරීශම් කටයුතු සඳතා අට ය මූලික ්රියා 

හාර්ග ශගන ඇතිස අතර, එහි පළමු අදියශර් ඉදිකිරීම් කටයුතු 201, 

ශෙසැම්බර් තා ශෙටැනි අදියර 2017 අශප්රේල් හාසශේදී ආරම්භ කිරීහටත් 

සැලුබම් කර තිසශේ. මීට අහතරට නවීන තාේෂණ උපකරණ ලබා ගනිමින් 

ුවටන් ශතොටු ශපොශළේ ශහශතයුම් කටයුතු අන්තර් නාතිසක තත්ත්ටයට ශගන 

මහ සඳතා අට ය කටයුතු කිරීහත්, ුවටන් ගහන් පාලකටරුන් ඇතුළු 

ටෘත්තිසකයින් සඳතා ුබවිශ ේී  පුහුම්ටේ ලබා දීහ තුළින් ුවටන් පාලන 

කටයුතු තා ශසේටාටන් ුවණාත්හකභාටය ඉතළ හට්ටහකට ශගන මහට 

සහත් වී ඇතිස අතර, හනා පරිපාලනයේ තුළින් ුවටන් ශතොටු ශපොළ 

ආොයහ ටැඩි කර ගැනීහට කටයුතු කර තිසශේ. හත්තල ුවටන් ශතොටු ශපොළ 

ටංාත් ලලොයී ශලස භාවිත කිරීහ සඳතා විශේ  ආශයෝනකයකු ශතෝරා 

තවුල් ටයාපාරයේ ට ශයන් එය දියුම් කිරීහට පියටර ගනිමින් සිටී.  

සිවිල් ුවටන් ශසේටා අධිකාරිය ශ්රී ලගකාට තුළ තා ඉන් අටට ුවටන් ගහන් 

විෂය පථය පිළිබඳට නාතිසක ට ශයන් තා නාතයන්තරට පැටරුම් ටගකීම් 

හනා ශලස ඉටු කර ඇතිස අතර, විශේ  නිශයෝජිතයින්  00කට අධික 

පිරිසේ සතභාගී ශටමින් පැටැතිස ICAO සමුළුටේ ශ්රී ලගකාශේ පැටැත්වීහට 

කටයුතු කළ අතර, එයින් ශ්රී ලගකාටට නාතයන්තර කීර්තිසයේ ෙ අත් විය. 

නාතයන්තර ුවටන් ගහන් ටර්ධනය සඳතා නට විශේශීය ුවටන් ශහශතයුම් 

සහාගම් 0 ේ සඳතා ුවටන් ශහශතයුම් සතතිසක නිකුත් කිරීහෙ ශහහ 

ටසශර්දී සිදු කරන ලදි. තටෙ ශ්රී ලගකාට තුළ අභයන්තර ුවටන් ගහන් 

ටංාත්  ේතිසහත් කිරීහ සඳතා හංකලපුට ුවටන් ශතොටුශපොළ රුපියල් 

මිලියන 1,000ක පහණ වියෙමින් ප්රතිසසගස්කරණය කිරීහට කටයුතු කරන 

ලෙ අතර, සිවිල් ුවටන් ශසේටා අධිකාරිශේ නට පාලන ශගොංනැණුල්ල 

කටුනායක ුවටන් ශතොටුශපොළ ආ්රිතට ඉදි කිරීහට ශහහ ටර්ෂය තුළ 

ආරම්භ කරන ලදී. එහි කටයුතු 2017 ටර්ෂශේදී නිහ කිරීහට නියමිතය. 

සිවිල් ුවටන් ශසේටාශේ ආරේෂාට ඉතළ නැගවීහ සඳතා ඉතා ුබවිශ ේී  

පියටරයන් ශලස නාතිසක ආරේෂණ කමිටුට ප්රතිසසගශ ෝධනය කිරීහ තා එය 

නැටත නට මුහුම්ටරකින් ආරම්භ කිරීහ, සිවිල් ුවටන් ශසේටා ආරේෂාට 

පිළිබෙ නට නාතයන්තර ප්රමිතීන් ඇතළත් කිරීහ සඳතා නාතිසක සිවිල් ුවටන් 

ශසේටා ආරේෂක ටැං පිළිශටළ සහාශලෝචනය කිරීහ ආරම්භ කිරීහ, සිවිල් 

ුවටන් ශසේටා අවිනි ්චිත අටස්ථා කළහනාකරණ ටැංසටතන ආරම්භ 

කිරීහ යනාදී කර්තටයයන් ශපන්ටා දිය තැක. තටෙ, සිවිල් ුවටන් ගහන් රට 

තුළ ප්රචලිත කිරීහ සඳතා සිවිල් ුවටන් ශසේටාටට අොළ  නාතිසක 

ප්රතිසපත්තිසයේ ෙැනටහත් ශකටුම්පත් කර තිසශේ. ෙැනට ටගකීම් කාලය 

ඉේහටා ශගොස් ඇතිස ුවටන් ශතොටුශපොළ ධාටන පථශේ අලුත්ටැඩියා 

කටයුතු නනටාරි 08ටැනි ො සිට අශප්රේල් 0, ෙේටා දිනකට පැය 08 බැණුන් 

ුවටන් ශතොටුශපොළ ටසා ෙහා සිදු කරු  ලබන අතර ඉන්පුබ A380 ුවටන් 

යානා ෙ ශගොං බැස්ීමහට අපශේ ධාටන පථය ුබදුුබ හට්ටහකට පත් ටු  

ඇත.  

1711 1712 



පාර්ලිශම්න්තුට 

පුබ ණුය ටර්ෂය තා සසඳන කළ 201, ටර්ෂශේ බණ්ංාරනායක නාතයන්තර 

ුවටන් ශතොටුශපොශළහි මුළු ටාණිනහය ුවටන් යානා සගචලන අොයහ 1 %ෙ, 

මුළු හඟී සගචලන ආොයහ 10%ෙ තා මුළු ුවටන් භාණ්ං සගචලන 12%ෙ 
ටර්ධනයේ ශපන්ු ම් කරයි. ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන  ,0ක 

ආශයෝනනයේ සහඟින් ශහහි 02ටන පර්යන්තය ඉදි කිරීශම් කටයුතු, 

පැශේන 02ේ යටශත් සිදු ටන අතර ම සඳතා අට ය ප්රසම්පාෙන කටයුතු 

ශහහ ටසශර් අටසන් කිරීහට නියමිතට ඇත. ශහහණුන් හඟීන් තැසිරවීශම් 

ධාරිතාට ටසරකට මිලියන 0, සිට 1  ෙේටා ටර්ධනය ටු  ඇතිස අතර, 

අන්තර් හඟී  ප්රශේ ශයහි සගක්රහණික අටකා ය ටර්ග අඩි ,,000කින් ඉතළ 
නගටමින් අන්තර් හඟීන් තැසිරවීශම් ධාරිතාටෙ ඉතළ නගටු  ඇත.  

හත්තල ුවටන් ශතොටුශපොළ ශටත ුවටන් යානා ශගන්ටා  ගැනීශම් 

අාචශයෝගයට මුහුණ දීහට සිදුට ඇත. ශහහ ුවටන් ශතොටුශපොළ ුවටන් ශසේටා 

ේශෂේ්ශේ ටංාත් ලලොයී ුවටන් ශතොටුශපොළේ බටට පත් කිරීහට ශේශීය 
තා විශේශීය ආශයෝනකයන් සහග කටයුතු කිරීහට තීරණය කරන ලදී. ම 

සඳතා තඳුනා ගත් ආශයෝනකයන්  ශතෝරා ගැනීහ ෙැනටහත් ආරම්භ කර 
ඇතිස අතර, ම අු ට ුබදුුබ ආශයෝනකයකු ශතෝරා ශගන ශහහ ුවටන් 

ශතොටුශපොළ ලලොයී ශලස උපශයෝණු කර ගැනීහට අෙතස් ශකශර්. 

ෙැනටහත් ශහහ ුවටන් ශතොටුශපොළ ඉදි කිරීහ සඳතා ලබා ගත් ඇශහරිකාු  
ශංොලර් මිලියන 190ේ ශටු ශටන් ටර්ෂයකට ණය ටාරික තා ශපොීම 

ට ශයන් ීම/ස ුවටන් ශතොටුශපොළ තා ුවටන් ශසේටා සහාගහ උපයන මුෙලින් 
ඇශහරිකාු  ශංොලර් මිලියන 1,.7ේ ශගටු  ලැශේ.   

ඉදිරි ටර්ෂය තුළ දී ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලය ටංාත්  ේතිසහත් තා 

නනතා ශසේටය සඳතා පූර්ණ ට ශයන් කැප වූ ආයතනයේ බටට පත් 
කිරීහටත්, දුම්රිය ශසේටාට නවීකරණය කරමින් ුබරේිකත තා ුවණාත්හක 

ගහනාගහන ශසේටාටේ ලබා දීහටත්  රත්හලාන තා කටුනායක ුවටන් 
ශතොටුශපොළටල් ඉතළහ නාතයන්තර ප්රමිතිසයට ඔසටා තබමින් සගචාරක 

ේශෂේ්ය තා අන්තර් නාතිසක ුවටන් ශසේටාටන් සඳතා ප්ර ස්ත හධයස්ථාන 

බටට පත් කිරීහ අපශේ අරමුණයි. 

විශ ේෂශයන්හ ශ්රී ලගකා ගහනාගහන හණ්ංලශේ මුෙල් අට යතා සම්පූර්ණ 

කිරීහට ප්රමුඛ්ත්ටයේ ලබා  දීශහන් කලට ශේලාටට ප්රතිසපාෙන ලබා දීහ 

පිළිබඳට ගරු මුෙල් අහාතයතුහාට විශ ේෂ ස්තුතිසයේ ප්රොනය කරන අතර, 
ශහටන් වූ අතිසවි ාල කාර්යභාරයේ ඉටු කර ගැනීහට ොයකත්ටය සැපයූ 

ප්රටාතන අහාතයාග  ශල්කම් නිතාල් ශසෝහවීර හතතා ඇතුළු කාර්ය 
හණ්ංලයටත්, අු බේධිත සියලුහ ආයතනටල ප්රධානීන් ඇතුළු කාර්ය 

හණ්ංල ශසේටක හතත්හ හතත්මීන්ටත්, හාශේ අහාතයාග යට සම්බන්ධ 

සියලුහ ටෘත්තීය සමිතිස නායකයින්ටත් හාශේ කෘතශේදී ස්තුතිසය 
පිරිනැමීහට ශහය අටස්ථාටේ කර ගනිමි.  ස්තුතිසයි. 

  
“122 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 

සඳතා රු.909,08,,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.  

 

122 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - මූලධන වියෙහ, 
රු.1,878,700,000 

   

“122  ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.1,878,700,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 

122 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  
 

02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන ටැංසටතන - පුනරාටර්තන වියෙහ, 
රු.,,2,,90,000 

 

“122 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
සඳතා රු.,,2,,90,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.  

 

122 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 

02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන ටැංසටතන -  
මූලධන වියෙහ, රු.2,7,000,000 

“122 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.2,7,000,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.  

 
122 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

210 වන ශීර් ය. - ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

   01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - පුනරාටර්තන 
වියෙහ, රු.200,1,7,000 

 

"210 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
සඳතා රු.200,1,7,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
210 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන -  මූලධන  වියෙහ, 
රු.02,, 0,000 

 

"210 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.02,, 0,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
210 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

211 වන ශීර් ය.- රජනේ මුද්රහ නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - පුනරාටර්තන වියෙහ, 
රු.1,89 ,098,000 

 

"211 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන,  පුනරාටර්තන  වියෙහ 
සඳතා රු.1,89 ,098,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 

211 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන -  මූලධන  වියෙහ, 
රු.10,,100,000 

 

"211 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.10,,100,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
211 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

“தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 909,384,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  1,878,700,000 

 

“தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 1,878,700,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
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தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 462,690,000 
  

“தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 462,690,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப் படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 247,000,000 
 

“தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 247,000,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
  
தகலப்பு 122, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

 தகலப்பு 210.- தகவல் திகணக்களம்   
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபா 203,147,000 
 

 

“தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 203,147,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 32,450,000 

 

“தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 32,450,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
தகலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 
தகலப்பு 211.- அரசாங்க அச்சகத்  திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,895,098,000 

 

“தகலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கான ரூபா 1,895,098,000 அட்டவகணயிற் 

சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப் 

பட்டது. 
 
தகலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் -  மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 106,100,000 

 

“தகலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 106,100,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
தகலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 909,384,000, for Head 122, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 122, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 1, 878,700,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 1,878,700,000, for Head 122, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 122, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02.  - Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 462,690,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 462,690,000, for Head 122, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 122, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 247,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 247,000,000, for Head 122, 
Programme 02, Capital Expenditure,  be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 122, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

HEAD 210. -  DEPARTMENT OF INFORMATION 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 203,147,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 203,147,000, for Head 210,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 32,450,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 32,450,000, for Head 210, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.                                            

 
HEAD 211.  -  DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTER 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 1,895,098,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 1,895,098,000, for Head 211,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 106,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 106,100,000, for Head 211, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   

 
“114 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙම් 

සඳතා රු. 288, 7 ,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.  
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පාර්ලිශම්න්තුට 

114 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - මූලධන  වියෙහ,              

රු. 29,,000,000 
 

“114 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු. 29,,000,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

  
114 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

02 ටන ටැංසටතන.-  සගටර්ධන ටැංසටතන -  පුනරාටර්තන වියෙහ, 
රු. ,0,,2 0,000 

  
“114 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 

සඳතා රු. ,0,,2 0,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 

114 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන  ටැංසටතන - මූලධන  වියෙහ,                

රු. 1 ,18 ,090,000 
 
“114 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 

රු. 1 ,18 ,090,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
114 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

306 ටන ශීර්ෂය.-  ශ්රී ලගකා දුම්රිය ශෙපාර්තශම්න්තුට  
 

02 ටන ටැංසටතන.-  සගටර්ධන  ටැංසටතන -  පුනරාටර්තන වියෙහ, 
රු. 1,, 71,0,0,000 

 

“306 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
සඳතා රු. 1,, 71,0,0,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන  ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
306 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන ටැංසටතන - මූලධන  වියෙහ,             
රු. 17,01,,,00,000 

 

“306 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු. 17,01,,,00,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
306 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
 

307 ටන ශීර්ෂය.-  ශහෝටර් රථ ප්රටාතන ශෙපාර්තශම්න්තුට  
 

02 ටන ටැංසටතන.-  සගටර්ධන ටැංසටතන -  පුනරාටර්තන වියෙහ, 
රු. 1,91,,,29,000 

 

“307 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
සඳතා රු. 1,91,,,29,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

307 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 
උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන  ටැංසටතන - මූලධන  වියෙහ,                

රු. 1,120,200,000 
 

“307 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු. 1,120,200,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
307 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

“தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 288,575,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  294,300,000 
 

“தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா  294,300,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 606,250,000 
 

“தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 606,250,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா  15,185,393,000 

 

“தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  15,185,393,000  அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 114, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 306.-  இலங்கக புககயிரதத் திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 14,571,340,000 

 

“தகலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 14,571,340,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 17,316,600,000 

1717 1718 
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“தகலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  17,316,600,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 306, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 307.-  சமாட்டார் வாகனப் சபாக்குவரத்துத் 

திகணக்களம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபா 1,916,429,000 

 

“தகலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 1,916,429,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 

தகலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச்  தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 1,120,200,000 
 

“தகலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான  

ரூபா  1,120,200,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 307, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 288,575,000, for Head 114, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 294,300,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 294,300,000, for Head 114, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 114, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 606,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 606,250,000, for Head 114, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 114, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 15,185,393,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 15,185,393,000, for Head 114, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
HEAD 306.- DEPARTMENT OF SRI LANKA RAILWAYS  

 
Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                 

Rs. 14,571,340,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 14,571,340,000 for Head 306, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 306, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 17,316,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 17,316,600,000 for Head 306, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 306, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

HEAD 307.- DEPARTMENT OF MOTOR TRAFFIC  
 

Programme 02.-  Development Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,916,429,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,916,429,000 for Head 307, 

Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                   
Rs. 1,120,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,120,200,000 for Head 307, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 307, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

“176 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙම් 
සඳතා රු.2  ,2  ,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන  ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.  

 
176 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, පුනරාටර්තන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 

01 ටන ටැංසටතන.- ශහශතයුම් ටැංසටතන - මූලධන  වියෙහ,                
රු. 17,000,000 

 

“176 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.17,000,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය. 

 
176 ටන ශීර්ෂශයහි 01 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

02 ටන ටැංසටතන.- සගටර්ධන ටැංසටතන - මූලධන වියෙහ,                   
රු. 2,090,700,000 

 

“176 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ සඳතා 
රු.2,090,700,000ක මුෙල උපශල්ඛ්නයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන  
ප්ර ්නය විහසන ලදින් සභා සම්හත විය.   

 
176 ටන ශීර්ෂශයහි 02 ටන ටැංසටතන, මූලධන වියෙහ 

උපශල්ඛ්නශයහි ශකොටසේ තැටියට තිසබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவுக் 

கான ரூபா 255,255,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  

எனும் வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

 

தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முகறச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 17,000,000 
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පාර්ලිශම්න්තුට 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 17,000,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
 
தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபா 2,090,700,000 

 

“தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கான 

ரூபா 2,090,700,000 அட்டவகணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 
                
தகலப்பு 176, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவகணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 255,255,000, for Head 176, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in Schedule" put and 
agreed to.  

 

Head 176, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                
Rs. 17,000,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 17,000,000, for Head 176, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 176, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 2,090,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 2,090,700,000, for Head 176, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 176, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.   
 

ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"කාරක සභාට ප්රගතිසය ටාර්තා කළ යුතු යයිෙ, නැටත රැස්වීහ 

සඳතා  අටසර ගත යුතුය"යිෙ හා ශයෝනනා කරනටා. 
 

ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

එකේහි න ලාව අ. භා. 6.15 වූනයන්, පාර්ලිනම්න්ුරව  ප්රගතිය 
වාර්තා කරනු ිළණිස සභාපතිුරො මූලාසනනයන් ඉවත් විය. 

කාරක සභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි  නැවත රැසනවීෙ 2016 
නනොවැම්බර් 29වන අඟහුණවාදා.  

 
அப்தபாழுது  பி.ப. 6.15 மணியாகிவிடசவ, குழுவின் பாிசீலகன 

பற்றி அறிவிக்கும்தபாருட்டு தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிசீலகன அறிவிக்கப்பட்டது; மீண்டும் கூடுவது  

2016 நவம்பர் 29, தசவ்வாய்க்கிைகம 

 

It being 6.15 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 29th  

November, 2016. 

 
 

කේතැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගුණ ලෂණ නෙන් ිරරිඇේල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු නිශයෝනය කථානායකතුහනි, "පාර්ලිශම්න්තුට ෙැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි හා ශයෝනනා කරනටා. 

 
ප්රශ්නනය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 6.15 , 2016 නනොවැම්බර් 

16 වන දින සභා සම්ෙතිය අනුව, 2016 නනොවැම්බර් 29 වන 
අඟහුණවාදා පූ.භා. 9.30 වන නතෂණ කේ ගිනේය. 

 

அதன்படி பி. ப 6.15மணிக்கு பாராளுமன்றம், அதனது 2016 

நவம்பர் 16 ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 29, 

தசவ்வாய்க்கிைகம மு.ப.9.30 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 

Parliament Adjourned accordingly at  6.15 p.m. until  9.30  a.m.  on  
Tuesday, 29th November, 2016 pursuant to the Resolution of  
Parliament of 16th November, 2016.  
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සැ.යු. 
 
ශහහ ටාර්තාශේ අටසාන මුද්රණය සඳතා ස්ටකීය නිටැරදි කළ යුතු තැන් ෙේටු  රිසි හන්ත්රීන් මින් පිටපතේ ශගන නිටැරදි කළ යුතු 

ආකාරය එහි පැතැදිලිට ලකුම් ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසතිසයේ ශනොඉේහටා හැන්සාඩ් සගස්කාරක ශටත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොේනහේන්නගොඩ, ිරුණළපන පාර, අසක 163 දරන සනථානනයහි ිළහිටි 
රජනේ ප්රවෘත්ති නදපාර්තනම්න්ුරන  ිළහිටි රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාසශ්නයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

නෙෙ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  

බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்சஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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