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පූ.වා. 10.00  පාර්ලිතම්න්ුරව රැ න විය.   

කථානායකුරමා [ගු මහින්ද යාපා අතේවර්ධාන මහ ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா 

அரபவர்தன] தகலகம வகித்தார்கள். 

 
The Parliament met at 10.00 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 
ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

 
විගණකාධිපතිවරයාතේ වාර් ාව 

கணக்காய்வாளர் அதிபதியினது அறிக்கக 
AUDITOR-GENERAL'S REPORT  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංකා ්රජ්ාතාන්්රික සමාජ්ොදී ජ්  ජ්ශ  ්ඩුක්ක්රම 

ෙයෙස්ාාශද 54((6) ෙයෙස්ාාෙ ්රකා ෙ- 

 

* 2019 මුනල් ේමෂ  සඳහා විගණකාධිපතිෙ  ාශ  
ෝමතාශද  සිදෙැනි කාඩුඩා ශ  XIV ශකොටස; සහ 

* 2020 මුනල් ේමෂ  සඳහා විගණකාධිපතිෙ  ාශ  
ෝමතාශද පෙමුෙැනි කාඩුඩා ශ  I ශකොටස මම ඉදිිසපත් 
ක ික. 

 
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා (අධාාපන අමා   හ 

පාර්ලිතම්න්ුරතේ  වානායකුරමා) 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன - கல்வி அகமச்சரும் 

பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, “එකී ෝමතා මුද්රණ  කෙ ුතතුම ” යි 

මම ශ ෝජ් ා ක ික. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර් ා මුද්රණය ක  ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Reports be printed. 

ලිපි තල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2020 ේමෂ  සඳහා පුද්ගල න් ලි ාපදිංචි කිරීශම් ශනපා්මතශම්න්තුමශද 

කා්ම  සාධ  ෝමතාෙ.- [අග්රාමාතය, ්්මිකක ්රතිපත්ති හා සැලුමම් 

ක්රි ාත්මක කිරීශම් අමාතය, බුද්ධ ාස , ්ගිකක හා සංස්කෂතික කටුතතුම 

අමාතය සහ  ාගිසක සංේමධ  හා නිොස අමාතයතුමමා ශෙුවෙට ගරු 

ශජ්ොන්ස්ටන් ්ර ාන්ු  මහතා] 

 
 වාතම් ය ම  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු තජොන් න න් ප්රනාන්දු මහ ා (මහාමාර්ග අමා   හ 

ආණ්ඩු පාර්ශයීයනවතේ ප්රධාාන  ාංවිධාායකුරමා) 
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - தநடுஞ்சாகலகள் 

அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශෙශෙඳ අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මම 

2053, 205(, 2054, 2056 සහ 2057 ේමෂ සඳහා මහශපොෙ උසස ්

අධයාප  ෂ්ෂයත්ෙ ාා  අ මුනශල්  ෙ ාා්මිකක ෝමතා හා ගිණුම් 

ඉදිිසපත් ක ික. 

ශමම ෙ ාා්මතා ශෙෙඳ කටුතතුම පිළිබඳ අමාතයාං    

උපශද් ක කා ක සාාෙ ශෙත ශ ොමු කෙ ුතතුම ැයි මම ශ ෝජ් ා 

ක ික.    
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2020 ේමෂ  සඳහා පිසස  අමාතයාං ශ  ෙ ාා්මිකක කා්ම  සාධ  

ෝමතාෙ.- [පිසස  අමාතයතුමමා ශෙුවෙට ගරු ශජ්ොන්ස්ටන් ්ර ාන්ු  

මහතා]   

 
 වාතම් ය ම  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු තජොන් න න් ප්රනාන්දු මහ ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, සංචා ක අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මම 

2058 ේමෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා සංචා ක හා ශහෝටල් කෙම ාක ණ 

් ත ශ  ෙ ාා්මිකක ෝමතාෙ ඉදිිසපත් ක ික. 

ශමම ෙ ාා්මතාෙ සංචා ක කටුතතුම පිළිබඳ අමාතයාං    

උපශද් ක කා ක සාාෙ  ශෙත ශ ොමු කෙ ුතතුම ැයි මම ශ ෝජ් ා 

ක ික.    
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2020 ේමෂ  සඳහා ීතති ශකොිකෂන් සාා ශනපා්මතශම්න්තුමශද ෝමිකක 

කා්ම  සාධ  ෝමතාෙ.- [ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්ිස  මහතා] 

 
 වාතම් ය ම  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

අමා ාාංශයීය උය ේපත ශයීයක කාරක  වා 
වාර් ා 

அகமச்சுசார் ஆரலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 

 

ගු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහ ා (කම්කු අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ததாைில் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, කම්කරු කටුතතුම පිළිබඳ 

අමාතයාං    උපශද් ක කා ක සාාෙ ශෙත ශ ොමු ක   ලන 

පහත සඳහන් ප ත් ශකටුම්පත, නිශ ෝග සහ ෝමතා 

සම්බන්ධශ න් එකී කා ක සාාශද ෝමතාෙ මම ඉදිිසපත් ක ික. 

(i) ශස ෙක අ්මාසාධක අ මුනල් (සංශ ෝධ ) ප ත් 
ශකටුම්පත; 

(ii) 1958 අංක 54 න   ශස ෙක අ්මාසාධක අ මුනල් ප ශත් 
(6 ෙගන්ති   ටශත් නිශ ෝග; 

(iii) 5946 අංක (7 න   සත්්රීන්, තරුණ අ  සහ ෙමයින් 
ශස ෙශ හි ශ නවීශම් ප ශත් 20අ ෙ  ෙගන්ති  සමග 
කි වි  ුතතුම 35 ෙ  ෙගන්ති   ටශත් නිශ ෝග; 

(iv) 2015 ේමෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා විශද්  ශස ො නිුතක්ති 
කා්ම ාං ශ  ෝමිකක ෝමතාෙ සහ ගිණුම්; 

(v) 2017 ේමෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා විශද්  ශස ො නිුතක්ති 
කා්ම ාං ශ  ෝමිකක ෝමතාෙ සහ ගිණුම්; සහ 

(vi) 2059 ේමෂ  සඳහා ජ්ාතික ශ්රම අධය   ් ත ශ  
ෝමිකක ෝමතාෙ. 

 

 වාතම් ය ම  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

රජතේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක  වාතේ වර් ාව 

அரசாங்க கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் 

அறிக்கக 

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC 
ACCOUNTS 

      
ගු (මහාචාර්ය) ති න  වි ාරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Hon. Speaker, I present the Second Report of the 
Committee on Public Accounts - COPA - for the First 
Session of the Ninth Parliament.  

Sir, with your permission, can I make a few 
comments?  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes.  
 

ගු (මහාචාර්ය) ති න  වි ාරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Firstly, I was shocked at the amount of 
misappropriation of public money that is taking place in 
the Department of Inland Revenue.   

For instance, there are two systems by which tax is 
collected. Under the Legacy System, the amount owing as 
of 30th of June, 2020 was Rs. 107 billion and under the 
RAMIS System, it was Rs. 183 billion. So, urgent action 
needs to be taken to correct this.  

Secondly, with regard to the Sri Lanka Customs and 
the Department of Motor Traffic, I think there is collusion 
which leads to the most peculiar things that is taking 
place in the import of vehicles. For instance, we 
discovered that a vehicle had been imported at a low duty 
on the basis that it was an ambulance, but when it came 
out, it turned out to be a Mercedes-Benz. So, I think 
serious action has to be taken on this matter. 

Thank you. 

 
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, "එකී ෝමතාෙ මුද්රණ  කෙ ුතතුම " යි  

මම ශ ෝජ් ා ක ික.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
වාර් ාව මුද්රණය ක  ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
அறிக்கக அச்சிடப்படக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

 
තප ක ම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගු තහක් ර් අප්පුහාමි මහ ා 
(மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශකොට්ටුකච්චි , පු ාණගම    

ලිපි ශ හි පදිංචි එන්.සී.එස්.පී. ශමන්ඩිස් මහතාශගන් ලැබුණු 

ශපත්සමක් මම පිළිගන්ෙික.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු කපිල අතුමශකෝ ල මහතා - [සාා ග්මා  තුමෙ  ැත.] 

 
ගු ව න්  යාපාබණ්ඩාර මහ ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම පහත සඳහන් ශපත්සම් අට 

පිළිගන්ෙික.  

(1) ශේ ාශනණි , තලෙත්ත, අංක 547/2 න   සා්ා ශ හි 
පදිංචි  එච්.ජී.  සිකා ප්රි ංගීත මාමාිස  මහත්ික ශගන් 
ලැබුණු ශපත්සම; 

(2)  ා ම්ප ාෙ, ෙක්ොශහ  , අංක 0( න   සා්ා ශ හි පදිංචි 
එච්.එම්.අයි. ලක්ිකකා විශේ ත්  මහත්ික ශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; 

(3) ශේ ාශනණි , ශමශගොඩා  කළුගමුෙ, අංක 92/3 න   
සා්ා ශ හි පදිංචි එන්.ඊ.එම්. ඉන්ද්රානි ඒක ා ක 
මහත්ික ශගන් ලැබුණු ශපත්සම; 
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(4) නන්තුමශ්ම, ෙල්ශගොදොශගොඩා , අංක 65 න   සා්ා ශ හි 
පදිංචි එන්.ඩා බ්ලිද. නි ංජ්ලා හ්මෂණී  ාගහපිටි  
මහත්ික ශගන් ලැබුණු ශපත්සම; 

(5) නන්තුමශ්ම, හලි ද්න, මැද්ශද්ශගොඩා , අංක 49 න   
සා්ා ශ හි පදිංචි ්්ම.ඒ.ඊ. ඉන්ු මතී  ණසිංහ 
මහත්ික ශගන් ලැබුණු ශපත්සම; 

(6) ඇතුමල්ගම, තලාතුමඔ  පා , අංක 36/5 න   සා්ා ශ හි 
පදිංචි එස.්ඒ. නිල්ිකණි අශ ෝකා මහත්ික ශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; 

(7) පන්විල, පල්ශල්ගම, අංක 46 න   සා්ා ශ හි පදිංචි 
යූ.පී.ශක්.ශක්. තුමමාලි  ෙ ත්  මහත්ික ශගන් ලැබුණු 
ශපත්සම; සහ 

(8) ශේ ාශනණි , ගන්ශ ෝරුෙ, අංක 509 ඒ න   සා්ා ශ හි 
පදිංචි ඩා බ්ලිද.එම්. ගීතාීත චන්ද්රිකා වික්රමසිංහ 
මහත්ික ශගන් ලැබුණු ශපත්සම. 

 
දිරිප ක කරන ලද තප ක ම් මහජන තප ක ම් පිළිබඳ කාරක 

 වාව  පැවරිය ුතුර යි  නිතයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 
ප්රශයීයනනවල  වාිකක පිළිුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
  වයඹ විශයීයනවවිදාලය  පවරාග ක ඉඩම්  අක්රමික ාව 

வயம்ப பல்ககலக்கைகத்துக்குச் சுவீகாிக்கப்பட்ட 

காணி: முகறரகடு 
LAND ACQUIRED BY NORTH-WESTERN UNIVERSITY: 

IRREGULARITY  

 285/2020 

1. ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අධයාප  අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ) (i) ශහෝමාගම-මුණසිංහ සමාගමට අ ත් ඉඩා ම් අක්ක  
52ක් ශ්රී ලංකා ෙ ව වි ේවිනයාල ට පෙ ාශග  
ඇති බෙත්; 

 (ii) එහිදී ඉඩා ම් අක්ක  ක් සඳහා රු. 8,000,000/- ක් 
ශගො ඇති බෙත්; 

 (iii) එම වි ේවිනයාලශ  දෙනය පීය  ඉදිකිරීම සඳහා 
2056 ේමෂශ  පෙ ාගත් මාරුණෑගල-මානම්ශේ 
්රධා  පා ට  ාබනෙ පිහිටා ඇති ඉඩා ම සඳහා 
ශගො ඇත්ශත් අක්ක  කට රු.2,000,000/- ක් 
පමණක් බෙත්; 

  එතුමමා නන්ශන්න? 

(්) (i) ඉහත (i) හි සඳහන් ඉඩා ම පෙ ා ගැීතශම්දී 
අක්රිකකතාෙක් සිු  වී ඇති බෙ පිළිගන්ශන්න;   

 (ii) එශස   ම්, එ ට සම්බන්ධ පා්ම ේ න්ට එශ හිෙ 
පරීක්ෂණ ක් සිු  ක න්ශන්න; 

  (iii) එශස   ම්, එම දි   කෙශ්මන; 

  න්  එතුමමා සඳහන් ක න්ශන්න? 

(ඇ) (i) ඉඩා ම පෙ ා ගැීතමට ්සන්  කාලශ දී 
වි ේවිනයාලශ  ල්ලයාධිකාිසෙ  ා සහ 
ශල්ඛ්කාධිකාිසෙ  ා සති ශනකක විශද්  
සංචා  ක ශ දී ඇති බෙ නන්ශන්න; 

 (ii) එශස   ම්, එ ට අුවමති  ලබා දී තිශබ්න;  

 (iii)  අුවමති  ලබා දී ඇති පා්ම ේ  කෙශ්මන; 

 (iv) එම සංචා ශ  අෙ යතාෙ සම්බන්ධශ න් නක්ො 
ඇති කරුණු කෙශ්මන; 

 (v) එම සංචා  ට  ජ්ශ  මුනල් ශෙන් කශෙ න;  

 (vi) එශස   ම්, එම මුනල ශකොපමණන; 

  න් ත් එතුමමා සඳහන් ක න්ශන්න? 

(ඈ) ශ ො එශස   ම්, ඒ මන්න?   
 

கல்வி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) ரஹாமாகம - முனசிங்க நிறுவனத்துக்குச் 

தசாந்தமான 12 ஏக்கர் காணி இலங்கக வயம்ப 

பல்ககலக்கைகத்துக்குச் 

சுவீகாிக்கப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 (ii)    அதன்ரபாது ஓர் ஏக்கருக்கு ரூபா 8,000,000/- 

வீதம் தசலுத்தப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி பல்ககலக்கைகத்தின் மருத்துவ 

பீடத்கத நிர்மாணிப்பதற்கு 2016ஆம் ஆண்டில் 

சுவீகாிக்கப்பட்ட குருநாகல் - மாதம்ரப பிரதான 

வீதிக்கு அண்மித்ததாக அகமந்துள்ள காணிக்கு 

ஏக்கருக்கு ரூபா 2,000,000/- வீதம் மாத்திரரம 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ரமற்படி (i) இல் குறிப்பிடப்பட்ட காணிகயச் 

சுவீகாிப்பதில் முகறரகடு ஏற்பட்டுள்ள 

ததன்பகத ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதனுடன் ததாடர்புகடய 

தரப்புகளுக்கு ஏதிராக விசாரகண நடத்தப் 

படுமா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், அத்திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i) காணி சுவீகாிப்பு நடவடிக்கககளுக்கு அண்மித்த 

காலப்பகுதியில் பல்ககலக்கைகத்தின் 

நிதியாளரும் பதிவாளரும் இரண்டு வாரகால 

தவளிநாட்டு வி யத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் 

என்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதற்கு அங்கீகாரம் வைங்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (iii) அங்கீகாரம் அளித்த தரப்பு யாததன்பகதயும்; 

 (iv) ரமற்படி வி யத்தின் ரதகவ ததாடர்பாக 

ததாிவிக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் 

யாகவதயன்பகதயும்; 

 (v) ரமற்படி வி யத்திற்கு அரச நிதி ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (vi) ஆதமனில், அத்ததாகக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

1001 1002 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

asked the Minister of  Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) 12 acres of land that belongs to the 
Homagama-Munsinghe Company has been 
acquired for the North-Western University 
of Sri Lanka; 

 (ii) Rs. 8,000,000 had been paid per acre when 
acquiring the aforesaid land; and 

 (iii) Only Rs. 2,000,000 had been paid for the 
land adjoining the Kurunegala-Madampe 
Road taken over for the construction of the 
Medical Faculty of the aforesaid university 
in the year 2016? 

(b) Will he  state - 

 (i) whether he admits the fact that an 
irregularity had occurred when taking over 
the land mentioned in (i) above; 

 (ii) if so, whether an investigation will be 
carried out against those who are connected 
to it; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done?  

(c) Will he also state - 

 (i) whether he knows the fact that the Bursar 
and the Registrar of the University had 
made a foreign tour of two weeks during 
the time imminent to the taking over of the 
land; 

 (ii) if so, whether approval had been granted for 
it; 

 (iii) the party that had granted approval for it; 

 (iv) the matters pointed out in regard to the 
importance of the aforesaid tour; 

 (v) whether public funds were allocated for the 
aforesaid tour; and 

 (vi) if so, the amount allocated? 

(d) If not, why? 

 
ගු සුසිල් තප්රේමජයන්  මහ ා (අධාාපන ප්රති ාං නකරණ  

විවෘ  විශයීයනවවිදාල හා දුර නථ අධාාපන ප්රවර්ධාන රාජ 

අමා ුරමා)  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி 

ரமம்பாட்டு இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of Education 
Reforms, Open Universities and Distance Learning 
Promotion) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අධයාප  අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මා 

එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ලබා ශන ො. 

(අ) (i) ශ්රී ලංකා ෙ ව වි ේවිනයාලශ  ඉදිිස සංේමධ  
කටුතතුම සඳහා නැ ට තිශබ  ඉඩා ම් ්රමාණෙත් 
ශ ොෙ  බැවින්, වි ේවිනයාල ට  ාබනෙ පිහිටි 
සීමාසහිත නිද ලංකා හවුස ්ඇන්ඩ් ලෑන්ඩ් ශස ල්ස ්
් ත  ට අ ත් "ෙැෙෙඟශහ  ෙත්ත"  ැමැති 

අක්ක  52ක් හා ප්මචස ් 34ක ඉඩා ම, ෙ ව 

වි ේවිනයාල ට ිකලදී ගැීතම සඳහා වි ේවිනයාලී  
පාලක සාාශද අුවමැති  ලබා ගන් ා ලදී. 
(වි ේවිනයාලී  පාලක සාාශද අුවමැති  ඇමුණුම 
05  ටශත් නක්ො ඇත.) 

  ඉඩා ශම්  ජ්ශ  තක්ශස රු මුනලින් සි  ට 50ක 
ෙට්ටමක් අක් ක  ඉඩා ම ිකලදී ගැීතම සඳහා 
205(.55.53 දි ැති අංක: අමප/5(/5456/425/0(5 
න   අමාතය මඩුඩා ල තී ණ  මගින් අුවමැති  
ලබා ගන් ා ලදී. (අමාතය මඩුඩා ල තී ණ  
ඇමුණුම 02  ටශත් නක්ො ඇත.) 

 (ii) ශමම ඉඩා ශම්  ජ්ශ  තක්ශස රු මුනල රුපි ල් 
504,000,000.00කි. (ඉඩා ශම්  ජ්ශ  තක්ශස රු 
ෙටි ාකම ඇමුණුම 03  ටශත් නක්ො ඇත.) 

  ඉඩා ම් හිිකකරුශ  එකඟත්ෙ  මත තක්ශස රු 
මුනලින් සි  ට 50ක ෙට්ටමක් අක් කෙ විට ඉඩා ශම් 
ෙටි ාකම රුපි ල් 9(,400,000.00කි. ඒ අුවෙ 
ඉඩා ශම් එක් අක්ක  ක් සඳහා රුපි ල් 
8,000,000.00කට ්සන්  ෙටි ාකමක් ශගො 
ඇත. 

 (iii) ශ්රී ලංකා ෙ ව වි ේෙනයාල   දෙනය පීය  
සා්ාපිත ක  ඇති ඉඩා ම පෙ ා ගැීතශම් කටුතතුම ශම් 
ෙ  විට සම්පූ්මණ වී ශ ොමැත. එම ඉඩා ශම් එක් 
අක්ක  ක් සඳහා ෙ  රුපි ල්  2,000,000.00ක 
මුනල  ජ්ශ  තක්ශස රු ශනපා්මතශම්න්තුමෙ විසින් 
තක්ශස රු ක  ඇත. (ඉඩා ශම් තක්ශස රු ෙටි ාකම 
ඇමුණුම 0(  ටශත් නක්ො ඇත.) 

  ශමම ඉඩා ම ිකලදී ගැීතම සඳහා අංක: අමප5-
/023/753/0838/56 න   2056.04.58 දි ැති 
අමාතය මඩුඩා ල අුවමැති  ලැී  ඇත. (අමාතය 
මඩුඩා ල තී ණ  ඇමුණුම 04  ටශත් නක්ො ඇත.) 

(්) (i) ශමම ඉඩා ම ශ්රී ලංකා ෙ ව වි ේවිනයාල  සඳහා 
ිකලදී ගැීතමට කටුතතුම ක   ලද්ශද්  ජ්ශ  
තක්ශස රු ෙටි ාකිකන් සි  ට 50කට ෙඩා ා අක් 
මුනලකට බැවින්, ඉඩා ම පෙ ා ගැීතශම්දී  
අක්රිකකතාෙක් සිු  වී ඇති බෙ ශ ොශපශන්. 

 (ii) ඉහත (්) (i) අුවෙ ඉඩා ම ිකලදී ගැීතශම්දී 
අක්රිකකතාෙක් සිු ෙ ඇති බෙ ශ ොශපශ   
බැවින්, ඉඩා ම ිකලදී ගැීතමට සම්බන්ධ 
පා්ම ේ න්ට එශ හිෙ පරීක්ෂණ ක් සිු  කිරීම 
අ ෙ ය  බෙ හැ    ශේ. 

 (iii) අනාෙ ශ ොශද. 

(ඇ) (i) ශ්රී ලංකා ෙ ව වි ේවිනයාලශ  එෙකට ශස ෙ  කෙ 
ශල්ඛ්කාධිකාිසෙ  ා සහ ල්ලයාධිකාිසෙ  ා 
2057.0(.57 දි  සිට 2057.0(.30 දි  නක්ො 
ශපෞද්ගලික සංචා  ක් සඳහා විශද් ගත  වී 
ඇත. (විශද් ගත වීම සඳහා ඔවුන් විසින් ඉදිිසපත් 
ක   ලන ඉල්ලුම්පත්ෙල පිටපත් ඇමුණුම 06 
 ටශත් නක්ො ඇත.) 

 (ii) ඔද.  

 (iii) එම විශද් ගත වීම සඳහා එෙකට උසස ්අධයාප  
හා මහාමා්මග අමාතයාං ශ  ශල්කම් විසින් 
අුවමැති  ලබා දී ඇත. (අමාතයාං  ශල්කම්ශ  
අුවමැතිශ හි පිටපතක් ඇමුණුම 07  ටශත් නක්ො 
ඇත.)  

   05 සිට 07 නක්ො ෙ  ඇමුණුම්  වාග * ක ික. 

1003 1004 

[ගරු බුද්ධික පති ණ මහතා] 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (iv) එම විශද් ගත වීම සඳහා ඉදිිසපත් ක   ලන 
ඉල්ලුම් පත්ර ට අුවෙ ශම  ශපෞද්ගලික 
සංචා  කි.  

 (v) එම විශද් ගත වීම සඳහා කිසිු   ජ්ශ  මුනලක් 
ශෙන් ක   ැත. 

 (vi) අනාෙ ශ ොශද. 

(ඈ) අනාෙ ශ ොශද. 

  
ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, මශ  පෙමුෙැනි අතුමරු ්ර ්   

ශමශස යි.  

ගරු  ාජ්ය ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාත් නන් ො, ශම් ගරු සාාශද 
කවුරුත් නන් ො, සාාශෙන් එළිශ  ඉන්  අ ත් නන් ො මා 
වි ්ෙවිනයාල පද්ධති  ශහෝ අධයාප  පද්ධති සංේමධ   කිරීමට 
පූ්මණ සහා  ශන  ශක මා බෙ. ඒකට ශහ තුමෙ, මශ  
ශනමදපි න්ශ  ඉඳලාම අධයාප  ක්ශෂ ත්ර ත් එක්ක තිශබ  
බැඳීමයි. වි ්ෙවිනයාල පද්ධති  පුළුල් කිරීශම්දී, විශ  ෂශ න් ශ්රී 
ලංකා ෙ ව වි ්ෙවිනයාල  පුළුල් කිරීශම්දී ඉඩා ම් පෙ ා ගැීතමක් 
ක  ො  ම් ඒශක් කිසි ්ර ්  ක්  ැහැ.  මුත්, ශමතැ  තිශබ  
්ර ්  , ශහෝමාගම-මුණසිංහ සමාගමට අයිති එම ඉඩා ම පෙ ා 
ගන් ොත් එක්කම එතැ  තිශබ  ඒ මුවස්ස ාශ  filling 
station එක, restaurant එක - ඒ ඔක්ශකෝම - පෙ ා ගන් ා එකයි. 
මම කි න්ශන් ඒ මුවස්ස ාශ  ෙයාපා  -ශෙෙ ශහෙඳාම්- ක  
ගන් ත්  ම් අෙස්ාාෙක් ශනන්  කි   එකයි. ශම් ගරු සාාශද 
මාරුණෑගල දිස්්රික්ක  නිශ ෝජ්   ක   මන්ත්රීතුමමන්ලා නැන් 
මට ශපශ   ශතක් මා ශ   ැහැ. හැබැයි,  ඇමතිතුමමා ඉන්  
්ස  ට ්ස  ශනකකට එහායින් ඉන්  න ාසිිස ජ් ශස ක  
මැතිතුමමාශගන් ඒ ගැ  ඇහුශෙොත්, ඒ ගැ  නන් ො  ම් එතුමමා 
කි යි, එශහම පෙ ා ගන් ා එක ුතතුමන  ැද්න කි ලා. ඔහුශ  
ෙයාපා ෙලට අනාෙ  ම් ්රමාණ ක් දීලා ඉතිිස ටික පෙ ා ශග  
සාධා ණ ෙන්දි ක් ලබා ශනන්  ශ ොහැකි ාෙක් තිශබ ොන?  

ඔබතුමමාට නැන් ශම්කට පිළිතුම ක් ශනන්  බැිස ශෙයි. ඒ 
නිලධාිසන් එෙ  උත්ත   අපට එපා. ඔබතුමමාම කඩුඩා ා මක් 
නමලා ශසො ා බැලුශෙොත් කරුණු ශපශ යි.  ඒ මුවස්ස ාටත් 
සාධා ණෙ  ම් ෙයාපා  කටුතත්තක් ක  ගන්  අෙස්ාාෙ ලබා 
ශන  ගමන්, අනිෝම ශ න්ම වි ්ෙවිනයාල පද්ධතිශ  ෙ ව 
වි ්ෙවිනයාලශ  පූ්මණ සංේමධ   සඳහා අෙ ය විධි ට 
ද්ෙන්ධ ාත්මක ්රශද  ක් ලබා ශනන්  හැකි ාෙක් තිශබ ොන 
 ාජ්ය ඇමතිතුමමනි?   

 
ගු සුසිල් තප්රේමජයන්  මහ ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, - 

 

ගු  දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා (බතික්  අ කයන්ත්ර තරදි හා 

ත ශීය ඇඟලුම් නිෂනපාදන රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர - பத்திக், ககத்தறி துணிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එතුමමා මශ   ම කි පු නිසා මම   

කාා ක න්ශන්. මම ශම් සම්බන්ධෙ ඉල්ලීමක් ක ලා තිශබ ො, 

 ැෙත පරීක්ෂණ ක් ක න්  කි ලා. ශමොකන, ශමතැ  හනලා 

තිශබ  petrol shed එකක්, restaurant එකක්    සි ල්ලම පෙ ා 

ගන් ො. ශම් ගැ  අපි ගරු දිශන්ෂ් ගුණේමධ  ඇමතිතුමමාටත් 

කාා කො.  ඒ ගැ  ශපොඩ්ඩා ක් බලන්  කි   ඉල්ලීම ක  ො. 

ගු සුසිල් තප්රේමජයන්  මහ ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු මන්ත්රීතුමමාට අනාෙ ්ර ්  ට 

ශහොඳින්ම පිළිතුමරු ශනන්  පුළුෙන් පුද්ගල ා ශම් ගරු සාාශද 

නැන්  ැහැ. ඒ තමයි හිටපු අධයාප  අමාතය අකිල වි  ාේ 

කාිස ෙසම් මැතිතුමමා. එතුමමාශ  ෙකොුවශද -205( අග ාාගශ - 

තමයි ඒ පෙමුෙැනි කැබි ට් ප්රිකාෙ ඇවිත් තිශබන්ශන්. හැබැයි, 

පෙ ා ගැීතම් සඳහා කටුතතුම සි ල්ල සිු  වුශඩු ඒ ෙකොුවශද.  

ඒ ොශ ම, විපක්ෂ ශ  ්රධා  සංවිධා ක ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල 

මැතිතුමමා උසස් අධයාප  අමාතයෙ  ා ෙ ශ න් කටුතතුම කෙ 

අෙධිශ  අ  සංචා   සඳහා නිල ෙ ශ න් අුවමැති  ලබා දීලා 

තිශබන්ශන් එතුමමාශ  ශ ොශෙයි, එතුමමාශ  ශල්කම්. ශම්  

කා ණ ට මම පිළිතුමරු ශනන්ශන් පුමගි  ෝමතා සි ල්ල පන ම් 

ක  ශග . වි ්ෙවිනයාල ්රතිපාන  ශකොිකෂන් සාාශද සාාපති 

විසින් ශම් පිළිතුම  ස ාා ක ලා එො තිශබ  කරුණු මත. අපට 

ශම් ගැ  ශපෞද්ගලික නැීතමක්  ැහැ  ශන්. ඔබතුමමා අහපු ශම් 

්ර ්  ට උසස් අධයාප  විෂ   ාා ෙ සිටි  අශේ සාා ා ක 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණේමධ  මැතිතුමමාට උත්ත  ශනන්  පුළුෙන්. 

එතුමමා ශම් සාාශද ඉන් ො. අපි ශම් ්ර ්    උසස් අධයාප  

අමාතයාං  ට ශ ොමු ක න් ම්. 

ඔබතුමමා කි පු ්කා  ට  ම් හැකි ාෙක් තිශබ ොන කි ලා 

බලමු. ශම් පෙ ා ගැීතම ශෙන්ශන්  ජ්ශ  තක්ශස රුකරුශ  

තක්ශස රු ෝමතාෙ අුවෙ. ඒ සි ල්ලම සලකා බලලා ඇති.  මුත් 

ඔබතුමමාශ  ඉල්ලීම ශ ොමු ක න්  අපට පුළුෙන්. ඊට අමත ෙ 

ඔබතුමමාට පුළුෙන් අධයාප  අමාතයාං ශ  ඊෙඟ උපශද් ක 

කා ක සාාෙට ශම් කා ණ  ශ ොමු ක න් ට. එවිට සි ලු 

නිලධාිසන් කැඳෙලා, ඔබතුමමා ඉදිිසපිටදීම ඒ පිළිබඳ කරුණු 

තෙු  ටත් පැහැදිලි ක  ගන්  පුළුෙන්.  

 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, මශ  ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්   ජුවෙම 

ශම් ්ර ්  ට අනාෙ  ශ ොවුණත් මට සි  ට සි  ක්ම වි ්ොසයි 

ඇමතිතුමමාට ශම් කා ණ ට  අෙධා   ශ ොමු ක න්  පුළුෙන් 

කි ලා. ඒකට ශහ තුමෙ තමයි, ඔබතුමමා අධයාප   ාා  කැබි ට් 

ඇමතිෙ  ා හැටි ට හිටපු නිසාත්, අධයාප   සම්බන්ධශ න් 

ඔබතුමමාට ශලොමා නැුවමක් තිශබ  නිසාත් ශම් කා ණ ට  

ඔබතුමමාට පිළිතුම ක් ලබා ශනන්  පුළුෙන්.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම් අෙස්ාාශදදී ශල්ඛ්  තදකක් 

 වාග * ක  ො. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඊශ  ජ්ාතයන්ත  ගුරු දි  , අන ජ්ාතික ගුරු 

දි  . ඊශ  ඔත්ශතෝබ්ම 04, අන ඔක්ශතෝබ්ම 06. ඔබතුමමා 

නන් ො, ගුරු, විු හල්පති, ගුරු උපශද් ක, ශ්රී ලංකා අධයාප  

පිසපාල  ශස ෙ  සහ විු හල්පති ශස ෙ  කි   අධයාප  ට 

අනාෙ ශම් ක්ශෂ ත්රෙල ෙැටුේ විෂමතා පිළිබඳ ්ර ්  තිශබ ො. 

විශ  ෂශ න් ගුරු, විු හල්පති ෙැටුේ විෂමතා ්ර ්   තමයි 

ඉදිිස ට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමමනි, ගරු 

කාා ා කතුමමනි, මම සාාගත කෙ ශල්ඛ් ෙල පිටපත් 

ඔබතුමමන්ලා ශගන්ොශග  බලන් . 2059න් පස්ශස  ශම්  ශට් 

සිගරැට් ිකල ෙැඩි ශෙලා  ැහැ. රුපි ල් 20කින් සිගරැට්ටුෙක ිකල 

ෙැඩි කශෙොත් අවුරුද්නකට රුපි ල් බිලි   40ක් මහා 

1005 1006 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ාාඩුඩා ාගා  ට එ ො. එතශකොට 2020දී බිලි   40යි, 2025දී 

බිලි   40යි එකතුම කොම රුපි ල් බිලි   500යි. ගුරු, 

විු හල්පති ෙැටුේ විෂමතාෙ ඉෙත් ක න්  ෝමිකකෙ ඕ ෑ මුනල 

රුපි ල් බිලි   44ක් කි ලා කි න්ශන්.  

එතශකොට, ්ඩුක්ෙට අමත ෙ ශසො ා ගන්  තිශබන්ශන්  

බිලි   4යි. එශහම  ම්, සිගරැට්ටුෙක ිකල රුපි ල් 20කින් ෙැඩි 

කශෙොත්  කවුරුෙත් විරුද්ධ ෙ  එකක්  ැහැ. ු ම්ශකොෙ  නිසා 

ගරු කාා ා කතුමමනි, විසිනාහක් මැශ  ො. නෙසකට 4(.7ක් 

මැශ  ො. ඒ කි න්ශන්, නෙසකට  නෙ ෙ ශ න් 44ශනශ ක් 

මැශ  ො tobaccoa හන්නා. ඒ නිසා සිගරැට් ිකල ෙැඩි කශෙොත්   

ඒකටත් ශහොඳයි. ඊෙඟ අ  ෙැශ න් ඒ ගැ  හිතන්  කි ලා මා 

කි  ො. හැබැයි,  අ  ෙැ  ඉදිිසපත් ක   කල් ඉන්  ඕ ෑ  ැහැ. 

අවුරුද්නකට රුපි ල් බිලි   40ක් ශහො ා ගන්  පුළුෙන්. එශහම 

 ම්, ගුරු-විු හල්පති ෙැටුේ විෂමතාෙ ඉෙත් ක න්ශන් ශකොශහොමන 

කි ලා නැන්ෙත් ජුව පිළිතුම ක් ශනන් .  ඔන් , සල්ලි ශහො ා 

ගන්  ක්රම මාත් කිදො. 

 

ගු සුසිල් තප්රේමජයන්  මහ ා  
(மாண்புமிகு சுசில் பிரரம யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha)   

ගුරු-විු හල්පති ෙැටුේ විෂමතාෙ ඉෙත් කිරීශම් ගැටලුශද 

තිශබන්ශන්, මුනල් ්ර ්  ක් පමණක්ම ශ ොශෙයි. 599(දී ගුරු 

ශස ො ෙයෙස්ාාෙ හුනන්ො දීලා ෙැටුේ ෙැඩි කොට පස්ශස  

අශ මාත්  ාජ්ය ශස ොෙල ෙැටුේ විෂමතාෙක් ඇති වුණා. එ  ඉෙත් 

කිරීමට ී . සී. ශපශ්ම ා ෙැටුේ ශකොිකසම පත් කොට පස්ශස , ගුරු- 

විු හල්පති ශස ොෙල ෙැටුේ ගැටලු පශසකින් තබා, ශසුම  ාජ්ය 

ශස ෙශ  ෙැටුේ විෂමතාෙ ඉෙත් කිරීමට  ෑශම්දී ඇති වූ ්ර ්   

තමයි ශම්. ගුරු-විු හල්පති සහ ශසුම  ාජ්ය ශස ො අත  ඇති වූ 

ෙැටුේ විෂමතාෙ තමයි ශම් අවුරුු  2(ක් තිස්ශස  දිගින් දිගටම 

ඇවිත් තිශබන්ශන්. ඒ කාල සීමාෙ තුමෙ ඔබතුමමාශ  ශද් පාල  

පක්ෂ ත්, අශේ පූ්මෙගාමී ශද් පාල  පක්ෂ ත් ශම්  ට පාල   

ක ලා තිශබ ො. විශ  ෂශ න්ම, 2054 සිට 2020 නක්ො කාල 

සීමාෙ තුමෙ තමයි, 2058 ශමෙ  ඇමති අුවකිකටුෙ විසින් සලකා 

බල  ලන ෙැටුේ පිසමාණ සකස් ක පු ෝමතාෙ තිශබන්ශන්. ඊට 

පස්ශස , පුම ගි  ේමෂශ  තමයි ුමශබෝධීත කිකටුෙ අධයාප  

අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමමා විසින් පත් ක ලා ඒ ෝමතාෙ 

ලබාශග  තිශබන්ශන්. ශම් ෝමතා ශනකටම ජ්ාතික ෙැටුේ හා 

ශස ෙක සංඛ්යා ශකොිකෂන් සාාශද නිරීක්ෂණ දීලා  ැහැ. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කි   විධි ට ශකොවිඩ්-59 ෙයස   නිසා 

 ශට් ල්ලය ්ර ්  ක් තිශබ ො. 

ඊට අමත ෙ, ශම් ්ර ්   විසඳීශම්දී ශසුම  ාජ්ය ශස ොෙලට 

 ම් අෙැඩා ක් ශ ොෙ  ්කා  ට විසඳා ගැීතශම් අෙ යතාෙ සෑම 

 ජ් කටම තිබුණු නිසා තමයි අවුරුු  2(ක් තිස්ශස  ශම  විසඳා 

ගැීතමට ශ ොහැකි වුශඩු. එම නිසා මම පැහැදිලිෙ සඳහන් 

ක  ො, ඇමති අුවකිකටු ෝමතාශද සාධීත  ලක්ෂණ අුවෙ 

විසුනම් ක්රි ා මා්මග කට  ජ්  අෙතී්මණ ශෙලා තිශබ  බෙ. ඒ 

ොශ ම, අමාතයාං   ම් න් ශම් සම්බන්ධශ න්  ම් එකඟතාෙක්, 

 ම් ශපොශ ොන්ු ෙක්, එශහම  ැත් ම්  ම් ්රකා  ක් ක  

තිශබ ො. ගුරු-විු හල්පති ෙෂත්තී  සිකතිෙලින් ඉදිිසපත් ක  ඇති 

්ර ්  එෙශව  අ  ෙැ  ම් න් අදි   ්කා ශ න් ශහෝ විසඳා 

ගැීතශම් ක්රි ා මා්මග කට අපි   ො. එම නිසා අපි මඳක් බලා 

ඉඳිමු. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, සමහ  විට ඔබතුමමාශ  ශ ෝජ් ාෙ අශේ 

මුනල් ඇමතිතුමමාට ෙැනගත් ශෙයි. ු ම්ශකොෙ බද්න ෙැඩි ක ලා මුනල් 

ශසො ා ගන්  එකත් පහුමයි. ඒශක් ්ර ්  ක්  ැහැ. අපි ඒක 

එතුමමාට ශ ොමු ක මු. හැබැයි, ඒ විසුනම් ක්රි ා මා්මග ට  ෑම සඳහා 

නැ ට  ජ් ක් හැටි ට ශග  තිශබ  තීන්ු ෙ මත අපි කටුතතුම 

ක ශග    ො. 
 

ලාංකා ඛනිජ ත ල් නීතිග   ාං නථාතේ  වාපති  

සුදුසුකම් 
இலங்ககப் தபற்ரறாலியக் கூட்டுத்தாபனத் 

தகலவர்: தகககமகள் 
CHAIRMAN OF CEYLON PETROLEUM CORPORATION: 

QUALIFICATIONS  

309/2020 

2. ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
      (மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

     (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

බල ක්ති අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ)  (i)  ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංසා්ාශද ේමතමා  
සාාපතිෙ  ාශ   ම  කෙශ්මන;   

 (ii)  එම සාාපතිෙ  ා විසින් මීට ශප  න   ලන 
ත තුමරු කෙශ්මන;   

 (iii)  ඔහුශ  අධයාප  හා ෙෂත්තී  ුමු ුමකම් කෙශ්මන; 

  න්  එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න?  

(්) (i)   ාජ්ය සංසා්ාෙල සහ මඩුඩා ලෙල ත තුමරු සඳහා 
පත් කිරීශම්දී, විද්ෙත් කිකටුෙක් විසින් ුමු ුම 
පුද්ගල න් ශතෝ ා ගුව ලබ  බෙට  ජ්  විසින් 
්රතිාාෙක් ලබා දී තිශබ  බෙ නන්ශන්න;   

 (ii)  ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංසා්ාශද ේමතමා  
සාාපතිෙ  ාශ  පත් කිරීම ඉහත ්රතිාාෙට 
අුවකූල ෙන්ශන් ශකශස න; 

  න් ත් එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න?  

(ඇ)  ශ ොඑශස   ම්, ඒ මන්න?   

 
வலுசக்தி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ககப் தபற்ரறாலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 

தற்ரபாகதய தகலவாின் தபயர் என்ன; 

 (ii) ரமற்படி தகலவர் இதற்கு முன்னர் வகித்துள்ள 

பதவிகள் யாகவ; 

 (iii) அவரது கல்வி மற்றும் ததாைிற் தகககமகள் 

யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அரச கூட்டுத்தாபனங்கள் மற்றும் சகபகளுக் 

கான பதவிகளுக்கு நியமிக்ககயில், புலகம 

யாளர்கள் குழுவினால் தகககமபகடத்த 

நபர்கள் ததாிவு தசய்யப்படுவதாக அரசாங்கம் 

வாக்குறுதி அளித்துள்ளகமகய அறிவாரா; 

 (ii) இலங்ககப் தபற்ரறாலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் 

தற்ரபாகதய தகலவாின் நியமனம் ரமற் 

குறிப்பிட்ட வாக்குறுதிக்கு இகசவாக்கம் 

தபறுவது எவ்வாறு; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Energy: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the name of the present Chairman of the 
Ceylon Petroleum Corporation; 

 (ii)  the previous positions held by the aforesaid 
Chairman; and 

 (iii)  his educational and professional 
qualifications? 

1007 1008 

[ගරු බුද්ධික පති ණ මහතා] 



2021 ඔක්ශතෝබ්ම 06  

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether he is aware that the Government 
has made a pledge that suitable persons will 
be selected by a committee of experts in 
making appointments to the positions in 
public corporations and boards; and 

 (ii)  as to how the appointment of the present 
Chairman of the Ceylon Petroleum 
Corporation complies with the aforesaid 
pledge? 

  (c)  If not, why? 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා (බලශයීයක්ති අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ශමශස යි. 

(අ) (i) ීතතිා විශේසිංහ ශෙල්ලේපිලි ශනොන් ුමිකත් 
විශේසිංහ. 

 (ii) • පා්මලිශම්න්තුමශද සාා ා ක ශල්කම් (කැබි ට් 
අමාතය මඩුඩා ල තී ණ,  ාජ්ය ්රතිපත්ති 
ෙයාපෂති සහ ෙැඩා සටහන් සඳහා පා්මලිශම්න්තුම 
අුවමැති  ලබා ගැීතම සහ ඊට අනාෙ අශ මාත් 
ක්රි ාකා කම් සම්බන්කරක ණ  කිරීම) (2007-
2015) 

  • ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් සමාගශම් අධයක්ෂ 
මඩුඩා ල සාමාජික (2007-2050) 

  • ශමොබිශටල් ් ත ශ  අධයක්ෂ මඩුඩා ල 
සාමාජික (2007-2050) 

  • ජ්ාතික සංේමධ  ාා කා  අ මුනශල් අධයක්ෂ 
මඩුඩා ල සාමාජික (2007-2050) 

  • ජ්ාතික සංේමධ  ාා කා  අ මුනල් සමාගශම් 
අධයක්ෂ මඩුඩා ල සාමාජික (2007-2050) 

  • අප    සංේමධ  මඩුඩා ලශ  අධයක්ෂ 
මඩුඩා ල සාමාජික (2055-2052) 

  • ජ්ාතික ඉතිිස කිරීශම් බැංමාශද අධයක්ෂ මඩුඩා ල 
සාමාජික (2052-205() 

  • ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් ශ ශලෝ ශේජ්ස ්සමාගශම් 
අධයක්ෂ මඩුඩා ල සාමාජික (2007-2050) 

  • ශ්රී ලංකා ශටලිශකොම් මෑන් පේම සමාගශම් 
අධයක්ෂ මඩුඩා ල සාමාජික (2007-2050) 

  • ලංකා පුත්ර බැංමාශද අධයක්ෂ මඩුඩා ල සාමාජික 

(2011-2011) 

  • ජ්ාතික ්රොහ  ශකොිකෂන් සාාශද සාමාජික 
(2007-2010) 

  • ජ්ාතික ෙැටුේ හා ශස ෙක සංඛ්යා ශකොිකෂන් 
සාාශද සාමාජික (2055-205() 

  • ශස ො ලංකා පන ශම් අධයක්ෂ මඩුඩා ල 
සාමාජික සහ අධයක්ෂ (ක්ුදද්ර ල්ලය) (599(-
2000) 

 (iii) •   ීතතිශදදී උපාධි  (ශකොෙව වි ේවිනයාල ) 

  • ීතතිා (ීතති විනයාල  - ශකොෙව) 

(්)   (i) ඔද. 

 (ii) අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමාශ  අුවමැති   ටශත් 
ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංසා්ාශද සාාපති 
ශලස ීතතිා ුමිකත් විශේසිංහ මහතා පත් ක   
ලන බෙ ජ් ාධිපති ශල්කම්ශ  2020 ජ් ොිස 27 
දි ැති අංක PS/SP/SB/1/3/2019 න   ලිපි  
ම් න් බල ක්ති අමාතයාං   ශෙත නැුවම් දී 
තිශබ්. ුමු ුමකම් සලකා බලා කිකටුෙ විසින් අනාෙ 
පත් කිරීම සිු  ක  ඇත. 

(ඇ) අනාෙ ශ ොශද. 

 

ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ස්තුමතියි, ගරු ඇමතිතුමමනි. පිළිතුම  ලබා දීම තුමළින් එතුමමාශ  

ෙෂත්ති ට, එතුමමාශ  හැකි ාෙට,   එතුමමාශ  උගත්කමට  ම් 

ශගෞ ෙ ක් දීම සඳහා  ම් හැසිරීමක් කො කි ා මා හිත ො. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, මම මශ  අතුමරු ්ර ්  ත් අහන්ශන් ඒ විධි ට 

එතුමමාට ගරුත්ෙ ක් ලබාදීම සඳහා ෙ  ්ර ්  ක් ෙ ශ න්. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඉතින් ඉක්ම ට අහන් . 

 

ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ඔබතුමමාශගන් සමාෙ අ දි ො. 

ශමොකන, පුමගි  දි ෙල ඔබතුමමාශ  හැසිරීමත් එක්ක, අපිත් 

ගිහිල්ලා TV එක දිහා බැලුොම අපි ශමශහම හැසිශ න්ශන් ඇයි 

කි ලා අපට අපි ගැ ම ු ක හිතුමණා. ගරු කාා ා කතුමමනි, නැන් 

බලන්  ගරු බුද්ධික පති ණ මන්ත්රීමා ්ර ්  අහපු ශෙලාශද, 

"නැන් අහ ො, ශම් අහ ො" - [බාධා කිරීම්] 
 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

O/Level  failශන්? 
 

ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

කවුන ඒ? එන් ශකෝ, මශ  results ශපන්ෙන් . ගිහිල්ලා 

මශ  website එක බලන් ශකෝ. ඒශක් මශ  results තිශබ ො. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, පත්කිරීම් මඩුඩා ල කින් තමයි සාාපතිෙරු 

පත් ක න්ශන්. මා අහන්ශන්, ඒ සාාපතිෙ  ා පිළිබඳෙ 

ශ ොශෙයි. ඒ සාාපතිෙ  ා ශහො කම් ෙස  සාාපතිෙ ශ ක්න 

කි ලා  ශට්  ම් මත ක් තිශබ ො. මා එශහම අහන්ශන් ශම්කයි. 

ශම් ෙ ශකොට ෙ ා  අධිකාිසශ  සාාපති ඉෙත් ශෙලා තිශබ ො. 

එතුමමා  ටට කිදෙ ශද් නැක්කා ශන්. "ක න්  බැහැ, ශෙන්ශන් 

ශහො කම්, අපට ඒ ොශ  ශෙන්  බැහැ." කිදො. ඊෙඟට, වී 

අශලවි මඩු ඩා ලශ  සාාපතිෙ  ා ඉෙත් වුණා. එතුමමා කිදශද 

ශමොකක්න? ඒ අ  වි තුමන් ශන්. ඒ අ  පත්කිරීශම් කිකටුශෙන් පත් 

වුණු  අ . එතුමමන්ලා එම ත තුමශ න් ඉෙත් වුණාට පුම කි   

ශද්ෙල් ඒ ත තුමශ්ම ඉන් ශකොට කිදො  ම් තෙත් ශහොඳයි. අපි 

ොශ , ඔබතුමමා ොශ  ඇතුමශෙ  ඉන් ශකොට තමයි සටන් ක න්  

ඕ ෑ. එතුමමා කි  ො, "ශහො කමට  න්ශන්, ෙංචාෙට  න්ශන්, 

අපට බැහැ" කි ලා. ජ්ාතික මැණික් හා ස්ේමණාා ණ 

අධිකාිසශ ත් එශස මයි.  

1009 1010 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ඊෙඟට, මහ බැංමා අධිපතිෙ  ා ඉෙත් වුණා. ඒ සි ලු 

සාාපතිෙරු එළි ට ඇවිල්ලා කි  ො, "අපට ඉන්  බැහැ, 

ශහො කම් ක න්ශන්" කි ලා.  මුත්, ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත 

සංස්ාාශද සාාපතිෙ  ා එශහම  ැති ශෙන්  පුළුෙන්. නැන් ඒ 

ඉන්  සාාපතිෙරුන්ට එශ හි එළිශ   ම් කැරැල්ලක් තිශබ ො.  

ඔබතුමමාශ  අමාතයාං   තුමෙ නැෙැන්ත ශහො කමක් සිු  ශෙ ො   

කි  ො. රෑ ශනොෙහට ගිවිුමම් අත්සන් ක ලා, ඇශමිසකාශෙන් 

ශකොිකස් ගත්තා  කි  ො. ඒශක් ශකොටසක් ඒ සාාපතිෙ  ාට 

  ොන කි   ්ර ්   නැන් තිශබ ො. "  ො, ඒ නිසා සඟො 

ශග  ඉන් ො" කි   කා ණ  සමහරු කි  ො. එශහම  ැද්න? 

එතුමමා එෙැනි සාාපතිෙ ශ මා ශ ොෙ  බෙ ඔබතුමමාට සි  ට 

සි  ක් වි ්ොසන කි   ්ර ්   මා අහ ො.   

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්  න? 

 
ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් ්ඩුක්ෙ තුමෙ ශමතුමමාශ  

අමාතයාං ශ  හැසිරීම පිළිබඳෙ අපි සතුමටු ශෙ ො. ඔබතුමමන්ලා 

කි  ො, "බු  ො" කි ලා. ෙැ දි නිසා බු  ො. හැබැයි, 

"එන් ත් දීලා තිශබ ො, ඒ නිසා හැපුොට කමක්  ැහැ, අපට 

ජ්ලභීතිකාෙ හැශනන්ශන්  ැහැ." කි   මත  ්ඩුක්ෙ තුමෙ 

තිශබ ො. "බල්ලා හැපුොට ෙැඩා ක්  ැහැ, අපට ජ්ලභීතිකා 

එන් ත විනලා තිශබන්ශන්" කි   කා ණ  තුමෙ "ඔබතුමමන්ලා 

ශකොශතක් කෑ ගැහුෙත් ශහො කම ශහො කම විධි ටම ක  ො" 

කි   මතශ න ්ඩුක්ෙ ඉන්ශන්?  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, අතුමරු ්ර ්  ශනකම ඇහුො. 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ගෑස් ිකලදී ගැීතම අනාෙ ෙන්ශන් 

විු ලිබල අමාතයාං  ට බෙ මම මුලින්ම කි න්  ඕ ෑ. ුතගන වි 

විු ලි බලාගා ශ  ශකොටස් විකිණීම අනාෙ ෙන්ශන් මුනල් 

අමාතයාං  ට. ගෑස් ශ්රී ලංකාෙට ්    , ශබනා හැරීම සහ 

ගබඩා ා කිරීම නි ාම   කිරීමයි මශ  අමාතයාං  ට 

පැෙශ න්ශන්. ඒ නිසා එම ගිවිුමම සෂුවෙම අනාෙ ෙන්ශන් මශ  

අමාතයාං  ට ශ ොශෙයි. නි ාම   පැත්ශතන් එම ගිවිුමම 

අපටත් අනාෙයි. එම නිසා ඒ ගිවිුමමට කිසිම ්කා  කින් 

සාාපතිතුමමාෙත්, ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාෙෙත් 

සම්බන්ධ ශෙන්ශන්  ැහැ. ශමොකන, ගෑස ්සම්බන්ධ විෂ   ලංකා 

ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාශද විෂ   පාශ න් පිසබාහි  වූ 

ශෙ ත් විෂ  ක්.  මුත් එ  මශ  අමාතයාං ශ  නි ාම  ට 

 ටත්. සාාපතිතුමමා පිළිබඳෙ කවුරු ශහෝ පැිකණිල්ලක් කශෙොත් ඒ 

සෑම පැිකණිල්ලක් සම්බන්ධශ න්ම අපි ශසො ා බලා තිශබ ො. 

එතුමමා සම්බන්ධශ න් ක පු  පැිකණිලි පිළිබඳෙ ශසො ා බැලුෙත්, 

එතුමමාට  එශ හිෙ තිබූ ශචෝන ාෙලට පන මක්  තිබුශඩු  ැහැ. 

හැබැයි, ශහටත් ශචෝන ාෙක් තිශබ ො  ම් ඉදිිසපත් ක න් . ඒ 

ශචෝන ා සම්බන්ධශ න් අපක්ෂපාතීෙ පරීක්ෂා ක න්  අපි 

ූ නා ම්.  

ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්  ,- 
 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමා ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්   විධි ට  ශබශහත් විනපු 

කා ණ ක්  ගැ  ඇහුො ශන්න, ගරු මන්ත්රීතුමමනි? [බාධා කිරීම්] 

 
ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

 ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්   ගරු ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල මැතිතුමමා 

අහ ො. ගරු කාා ා කතුමමනි, ඔබතුමමා ත හින් ශන්න ඉන්ශන්? 

එශහම ශෙන්  එපා, ගරු කාා ා කතුමමනි. අපි ශනශන  ා එක 

ොශ . 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ්රිමාණාමලශ  ශතල් ටැංකි සි ල්ල 

ඉන්දි ාෙට ලබා දීලා තිශබ ො  කි ලා ඔබතුමමා ්රකා  ක් 

ක ලා තිබුණා. ඔබතුමමා ඒ ්රකා   කිරීම  ගැ  මම පුු ම වුණා.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම්ක සම්පූ්මණශ න් ෙැරැදි 

්රකා  ක්. ශතල් ටැංකි සි  ක් තිශබ ො. ඒශකන් 54ක් IOC 

එකට ු න් ා. ඉතුමරු 84 ඉන්දි ාෙයි, ශ්රී ලංකාෙයි ඒකාබද්ධෙ 

දිුතණු ක න්  ඕ ෑ.  මුත් ඒ කටුතත්ත සිු  වුශඩු  ැහැ. 

ඉන්දි ාෙයි, ශ්රී ලංකාෙයි ඒකාබද්ධෙ ශතල් ටැංකි දිුතණු ක න්  

ඕ ෑ, a joint development with India. අපි ශතල් ටැංකි 

ඉන්දි ාෙට පෙ ලා  ැහැ. ඒක ෙැ දි ්රකා  ක්. ඔබතුමමාශ  ඒ 

්රකා   ගැ  මම ක ගාටු ශෙ ො. ඒක නිෙැ දි ක න් . 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, පිසණත ශද් පාල ාශ ක් වුණු මා 

ිකත්ර ගරු ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමාශ  ෙ ස නිසා ශෙන්  

ඇති ඒ කාලශ  වුශඩු ශමොකක්න කි ලා අමතක ශෙන්  ඇත්ශත්. 

2003 ශපබ ොිස මස 7ෙැනි නා ඔබතුමමන්ලා අත්සන් ක පු ගිවිුමම 

ඉංග්රීසි ාාෂාශෙන් තිශබන්ශන්. ඔබතුමමාට ශහොඳට ඉංග්රීසි ාාෂාෙ 

ශත්ශ  ො ශන්. ශම්ක මුළු  ටටම ඇශහන්  මම කි ෙන් ම්. 

එතශකොට ඔබතුමමාම තී ණ  ක ලා  ටට කි න් , මම 

කි න්ශන් ඇත්ත න, ඔබතුමමා කි න්ශන් ඇත්ත න කි ලා. ගිවිුමම 

පටන් ගන්ශන් ශමශහමයි, I quote: 

“This Agreement is made and entered into on this 7th day of 
February in the year 2003 at Colombo...” 

2003 කි න්ශන් ගරු ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමා අමාතය ුර  ක් න ිකන් ඔබතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ෙක් 

තිබුණු කාල . ශම් ගිවිුමශම් ශමන්  ශමශහම සඳහන් ශෙ ො:  
  

“WHEREAS the CPC is possessed of the China Bay Installation 
consisting of 99 storage tanks deemed to be having a capacity of 
approximately 10,000 Metric Tons each and other ancillary facilities 
including premises, pipelines, pumps, loading/ discharging facilities for 
petroleum products situated on the land a sketch of which is at Annexure 
1 hereinafter called and referred to as 'the Storage Facility'..." 

1011 1012 

[ගරු චිකන්න වි ශේසිිස මහතා] 
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ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්ශක් කි න්ශන්,-[ශ ෝෂා කිරීම්]  ගරු 

කාා ා කතුමමනි, ශම්ක සංශදදී කා ණ ක්. මට ශම් කා ණ  

පැහැදිලි ක න්  ඉඩා  ශනන්  කි න් .  [බාධා කිරීම්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීෙරු සි ලුශන ා නි ් බ්න ශෙලා ගරු ඇමතිතුමමාට 

කාා ක න්  අෙස්ාාෙ ශනන් . 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, “the Storage Facility”  ුවශෙන් 

අනහස් ක න්ශන්,-  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම්ක කිදොට පස්ශස  එතුමමාට 

අෙස්ාාෙ ශනන් . ගරු කාා ා කතුමමනි, “the Storage Facility” 
 ුවශෙන් අනහස් ක න්ශන් ශතල් ටැංකි 99යි කි ලා, මම නැන් 

කි ෙපු, තමුන් ාන්ශස ලා අත්සන් ක පු ගිවිුමශම් එම ශේනශ  

සඳහන් ශෙන්ශන්. ඊෙඟ ශේනශ  ශමශස  සඳහන් ශෙ ො:  

“AND WHEREAS the said LIOC has requested and the GOSL/ 
CPC has agreed to lease the Storage Facility...” 

“Storage Facility” කි   එක මම කලින් නි්මෙච   කො 
ශතල් ටැංකි 99 කි ලා.  

 

“…and the land appurtenant thereto to the LIOC for a period of 
Thirty Five  (35) years...” 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ස ල ඉංග්රීසි ාාෂාෙ ශත්ශ   ඕ ෑම 

ශකශ මාට ශම්ක ශත්රුම් ගන්  පුළුෙන්. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 
  
ගරු කාා ා කතුමමනි එතුමමා ශබොරුෙක් ක න්ශන්. මම 

එතුමමාට කි  ො සාාෙ ශ ොමඟ  ෙන්  එපා කි ලා. ශමොකන ඒ 

ගිවිුමම අෙශබෝධතා ගිවිුමමක්. MoU එකක් විත ක් අත්සන් කො 

මාස හ කින් ගිවිුමමකට   ො කි ලා. හැබැයි, උන  ගම්මන්පිල 

ඇමතිතුමමනි,  මාස හ කින්  ගිවිුමමකට ගිශ   ැහැ. එම නිසා  

ීතතිවිශ ෝකරෙ තමයි LIOC එක ති ා ශග  ඉන්ශන්. 2004දී 

ඔබතුමමන්ලා බල ට ඇවිත් ශම  ්පහු පෙ ා ගන් ො  කි ලා 

ශපොශ ොන්ු  වුණා.  මුත්, අවුරුු  50කට ෙත් ඇල්ලුශද  ැහැ. ඊට 

අමත ෙ LIOC එකට ලිහිසි ශතල් නිෂ්පාන   ක   

 න්ත්රාගා  ක් හනන්  ඉඩා  ු න් ා. ශම  ඕ ෑම ශෙලාෙක ගන්  

තිබුණා.  මුත් අවුරුු  50ක් තිස්ශස ම ගත්ශත්  ැහැ; නැුවත් 

ගන්ශන්  ැහැ. මම අහන්ශන් ඔබතුමමන්ලා නැන්ෙත් ශම් ශතල් 

ටැංකි ටික පෙ ා ගන් ොන  ැද්න? එතශකොට ශම් petrol sheds  

ටික ්පහු පෙ ා ගන් ොන  ැද්න?  

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම හිත ො කී ්ම හෂීම් මැතිතුමමාට 

ස ල ඉංග්රීසි ාාෂාශෙන් තිශබ  ශන ක් ශත්රුම් ගැීතශම් හැකි ාෙ 

තිශබ ො කි ලා. "35 years" කි න්ශන්,- ගරු 

කාා ා කතුමමනි,  "Two thousand and three" කි න්ශන් 2003. 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ කි න්ශන් තමුන් ාන්ශස ලා ්ඩුක්ෙ ක පු 

කාල . කලින් ශේනශ න් කිදශද ටැංකි 99ම කි   එක. ඊෙඟ 

ශේනශ දී කි  ො "ශ්රී ලංකා ්ඩුක්ෙ ෙස ,-   

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම කි   එක ෙැරැදියි  ම් ශම් 

ශල්ඛ් ශ  නිෙැ දි පිටපත පා්මලිශම්න්තුමශද සාාගත ක න්   

කි  ො. ශම් ශල්ඛ්   පටන් ගන්ශන් ශමශහමයි, I quote: 

 

 "AGREEMENT RELATING TO THE ......."   

What is the word? The word is "Agreement", not 
"MoU". 

"AGREEMENT RELATING TO THE TAKING OVER OF 
POSSESSION AND RELATED MATTERS OF THE CHINA BAY 
INSTALLATION OF THE CEYLON PETROLEUM 
CORPORATION." 

තමුන් ාන්ශස ලා ශම් ශල්ඛ්   අශත් ති ා ශග යි කි න්ශන්

- [බාධා කිරීමක්] පුළුෙන්  ම් ශම්ක MoU කි ලා තිශබ , 

ු න්ශන්  ැහැ කි   ඔ  ගිවිුමම-[බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔ  ෙැල්ෙටා ම් අෙ ය  ැහැ. මම අහන්ශන් ශම්කයි. ඉතිිස 

ශටල් ටැංකි 84 අපි ඉන්දි ාෙට දීලා  ැහැ.  ඒො තිශබන්ශන් joint 

development එකක් විධි ටයි. අන්  ඒක ගැ යි මම අහන්ශන්. 

ඒකට උත්ත  ක් ශනන් . ඕො ෙැඩා ක්  ැහැ.[බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, මට ශම්ක කි න්  ඉඩා  ශනන්   

කි න් . මම එතුමමාට අභිශ ෝග ක  ො,-[බාධා කිරීමක්] 

 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I am on a point of Order. 
 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔද, ගරු කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමා? [බාධා කිරීමක්]  

කරුණාක  ්ර ්  අහලා ඉෙ  ක් ක න් .  

 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 
ගරු ඇමතිතුමමනි, මම ඉතා ස ල ශන ක් ඔබතුමමාශගන් 

අහ ො. ඔබතුමමා කි  ො ශන් Agreement එකක් තිශබ ො 

කි ලා. ඒ Agreement එක සාාගත ක න් . ජ් තාෙට ඒක 

ශහළි ක ලා ශපන්ෙන් . එතශකොට අපි පිළිගන් ම්. Agreement 

එකක් නි ්චිතෙ තිශබ ො න කි ලා අපට ශපන්ෙන් . එතශකොට 

1013 1014 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

අපි පිළිගන් ම්. ඒ ශතල් ටැංකි ්පුම ගන් ො න,  ැද්න කි ලා 

කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමා ඇහුො. ඒො ගන් ො න,  ැද්න කි ලා අන 

ශම්  ටට  කි න් . 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, අන  මශ  කාාෙ ඇතුමෙත මම ගිවිුමම 

සාාගත ක  ො. ඒ ොශ ම මම එතුමමන්ලාට අභිශ ෝග ක  ො 

අ  කි   MoU එක අන නෙස ඇතුමෙත සාාගත කෙ ුතතුමමයි 

කි ලා.  

 
ගු මනූෂ නානායක්කාර මහ ා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
ගරු කාා ා කතුමමනි,  ශම් ඇමතිතුමමා පෙමුශෙනි ඛ්නිජ් 

ශතල් ඇමතිතුමමා ශ ොශෙයි.  ාජ්ය අමාතය ුමසිල් ශ්ර මජ් න්ත  

මැතිතුමමා ඊශ  රූපොහිීත ෙැඩා සටහ කට ගිහිල්ලා ශම්ශක් ඇත්ත 

කාාෙ කිදො. නැන් ශමතුමමා කි න්ශන් අසතය ක්. ුමසිල් 

ශ්ර මජ් න්ත මැතිතුමමා ඊශ  ඇත්ත කිදො. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
නැන් ඒක ඉෙ යි.  එතුමමා ගිවිුමම සාාගත කොම උත්ත   

ශහො ා ගන් . [බාධා කිරීම්]  හිස හිස. ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

 

ගු චාමර  ම්ප ක ද නායක මහ ා 
(மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

Sir, I rise to a point of Order.  

 ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ශම් 

ගැ  ශහොඳට නන් ො. කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමාට එතුමමාශගන් 

අහන්  කි න් .  

 

ගු දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් ්ර ්   විසඳා ගන්  ඕ ෑ නිසායි 

ගරු ඇමතිතුමමාශගන් ශම් කා ණ  අහන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමමනි, 

ඔබතුමමාශ  ඔ  document එශක් මාස හ කින් පුම ස්ික  

ගිවිුමමකට එෙැඹීම සඳහා ෙ   ම් ශකොන්ශද්සි ක් සඳහන් ක ලා 

තිශබ ො න කි ලා කරුණාක  කි න් . ගරු කී ්ම හෂීම් 

මන්ත්රීතුමමා කි න්ශන් ඒක අත්සන් කො, හැබැයි, මාස හ කට 

පස්ශස   ැෙත ඒක ස්ික  කිරීම සඳහා ගිවිුමමකට එන්  ඕ ෑ 

කි ලායි. මම ඔබතුමමාශගන් අහන්ශන් එශහම ශන ක් ඔ  

ගිවිුමශම් සඳහන් ශෙලා තිශබ ොන  කි ලායි.  

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 
ස්ික  ගිවිුමමක් ශ ොශෙයි, ශම ට අනාෙ කල් බු  ගිවිුමමක්. 

ගිවිුමම අත්සන් ක ලා ඉෙ යි. කල්බු  ගිවිුමම අත්සන් ශ ොකෙ 

නිසා තමයි -[බාධා කිරීමක්] තමුන් ාන්ශස ලා කල්බු  ගිවිුමම 

කි   එක නන්ශන්  ැත් ම් -[බාධා කිරීමක්] ශබොරුෙට ොන 

ක ලා ෙැඩා ක්  ැහැ. නිල ගිවිුමම කි   එක අන මම 

පා්මලිශම්න්තුමශද සාාගත ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.   

ඒ ොශ ම ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමාත්, කී ්ම හෂීම් 

මන්ත්රීතුමමාත් අන ශම් ගිවිුමම ෙැරැදියි කි  ො  ම්, එතුමමන්ලා 

අත්සන් කෙ නිෙැරැදි ගිවිුමම අන දි   ඇතුමෙත සාාගත කෙ 

ුතතුමයි.  ැත් ම් ජ්ාති ට ශබොරු ්රකා  කිරීම සම්බන්ධශ න් අන 

දි  ජ්ාතිශ න් සමාෙ ගත ුතතුමයි කි ා මා සඳහන් ක  ො. [බාධා 

කිරීම්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිස. නැන් ඒක ඉෙ යි ශන්. එතුමමා සාාගත කොට පුමෙ 

අලුතින් විොන ක් ඉල්ලාගන් . . 
  
ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, නැන් ඔබතුමමා කි  ො ශන් ඔබතුමමා ශහට 
අනිද්නා ඒො ගන්    ො කි ලා. 2004දී ඔබතුමමන්ලා බල ට 
්ොම, ඔබතුමමන්ලා ඒ ශෙලාශදදී ඒ ගිවිුමම අත්හිටුො ශහෝ 
අෙලංගු ක ලා ්පුම ගත්ශත්  ැත්ශත් ඇයි? අවුරුු  54ක් 
ගිහිල්ලා ශම් කාා ක න්ශන් ශමො ොන? [බාධා කිරීම්] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ්ර ්   අනාෙ  ැහැ. ඒක රීති ්ර ්  ක් ශ ොශෙයි.  
 

තබෞ ධා විශයීයනවවිදාල  වි න ර 
தபௌத்த பல்ககலக்கைகங்கள்: விபரம்  

BUDDHIST UNIVERSITIES: DETAILS 
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3.  ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අධයාප  අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශද ඇති ශබෞද්ධ වි ේවිනයාල  සංඛ්යාෙ 
ශකොපමණන; 

 (ii) ඒොශ   ම් කෙශ්මන; 

 (iii) එම වි ේවිනයාල අධයාප  අමාතයාං ශ  පාල   
 ටතට ගැීතමට තී ණ  ක  තිශබ්න; 

 (iv) එශස   ම්, ඊට ශහ තුම කෙශ්මන; 

 (v) ශ්රී ලංකාශද ශබෞද්ධ වි ේවිනයාලෙල ්රිකති  ඉහෙ 
 ැංවීම සඳහා අමාතයාං   විසින් ගුව ලබ  
පි ෙ  කෙශ්මන; 

  න්  එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න?    

   (්) ශ ොඑශස   ම්, ඒ මන්න?   
 

கல்வி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ககயிலுள்ள தபௌத்த பல்ககலக் 

கைகங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகனதயன் 

பகதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி பல்ககலக்கைகங்ககள கல்வி 

அகமச்சின் நிருவாகத்தின்கீழ் தகாண்டு 

வருவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பகத 

யும்; 
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 (iv) ஆதமனில், அதற்கான காரணங்கள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 (v) இலங்ககயின் தபௌத்த பல்ககலக்கைகங்களின் 

தரத்கத உயர்த்துவதற்கு அகமச்சு ரமற் 

தகாள்ளும் நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகத 

யும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of buddhist universities in Sri 
Lanka; 

 (ii) the names of those universities; 

 (iii) whether a decision has been taken to bring 
those universities under the control of the 
Ministry of Education; 

 (iv)  if so, the reasons for that; and 

 (v) the steps taken by the Ministry to uplift the 
standards of buddhist universities in Sri 
Lanka? 

(b) If not, why? 

 

ගු විජි  තේුතගොඩ මහ ා (දහම් පා ැල්   පිරිතවන් හා 

භික්ෂූ අධාාපන රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு வி ித ரபருதகாட - அறதநறிப் பாடசாகலகள், 

பிாிரவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda - State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, අධයාප  අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මා 

එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ලබා ශන ො. 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශද ඇති ශබෞද්ධ වි ේවිනයාල සංඛ්යාෙ 
ශනකකි. 

 (ii)  ඒොශ   ම් පහත සඳහන් පිසදි ශද. 

  ශ්රී ලංකා භික්ුද වි ේවිනයාල  

  ශ්රී ලංකා ශබෞද්ධ හා පාලි වි ේවිනයාල   

 (iii) අමාතයාං ෙලට අනාෙ විෂ  පා  ශෙන් කිරීමට 
අනාෙ, අංක 259(/7( හා 2020.09.24 දි ැති අති 
විශ  ෂ ගැසට් පත්ර  ම් න් ශමම වි ේවිනයාල ශනක 
අධයාප  අමාතයාං    ටතට පෙ ා  ඇත. 

 (iv) අනාෙ ශ ොශද. 

 (v) ඔද. 

  පිසපාල  හා ල්ලය කටුතතුම ශමශහ වීම සහ 
අකරක්ෂණ  අධයාප  අමාතයාං   ම් න් සිු ෙ  
අත  එහි විෂ ාුවබද්ධ ්රිකති  පිළිබඳෙ 
ශමශහ වීම හා අකරක්ෂණ  ්රධා  ෙ ශ න් සිු  
ක ුව ලබන්ශන් එම වි ේවිනයාලෙල පාලක 
සාාෙ විසිනි. 

  එම පාලක සාා  සඳහා අමාතයාං ශ  
ශල්කම්ෙ  ාශ  නිශ ෝජිතශ මා නිල බලශ න් 
පත්ෙ  අත , විෂ ාා  අමාතයෙ  ා විසින් විෂ  
නැුවම ඇති නිශ ෝජිත න් පත්ක ුව ලබයි. 

(්) අනාෙ ශ ොශද.  

ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු  ාජ්ය අමාතයතුමමනි, පිළිතුම  ලබා දීම සම්බන්ධශ න් 

ඔබතුමමාට ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො. ඔබතුමමා ලස්ස  ශෙලා, ශෙ ස් 

ශෙලා.  

මශ  පෙමුෙැනි අතුමරු ්ර ්   ශම යි. අධයාප  ඇමතිතුමමාත් 

ගරු සාාශද සිටි  ශෙලාශද ශම් කා ණ  මතුම ක   එක 

ෙැනගත්. ගරු දිශන්ෂ් ගුණේමධ  ඇමතිතුමමනි, ශම්ක  ශට් 

වි ්ෙවිනයාල ්රජ්ාෙ බලාශපොශ ොත්තුම ෙ  උත්ත  ක්.  

ඔබතුමමාත් ශම්  ගැ  ශපොඩ්ඩා ක් අෙධා   ශ ොමු කශෙොත් එ  

ෙැනගත්.  ාජ්ය පිසපාල  අමාතයාං ශ න් චක්රශල්ඛ් ක් නිමාත් 

කො,  ාජ්ය ශස ෙශ  නිුතතුම කිිස ශන  මදෙරුන් සඳහා ශම් 

ශකොශ ෝ ා සමශ  අවුරුද්නක් ගතෙ තුමරු ෙැටුේ සහිත නිොක් 

ලබා ශන ො කි ලා. වි ්ෙවිනයාල ්රතිපාන  ශකොිකෂන් සාාශද 

සාාපති සම්පත් අම තුමංග මැතිතුමමා විසින් එ  වි ්ෙවිනයාලෙලටත් 

අනාෙයි කි   කා ණ  ්රකා  කො. එෙැනි තත්ත්ෙ ක් තිබි දී 

රුහුණ වි ්විවිනයාලශ  උපමාලපතිෙ  ා -එතුමමා ෙමා ශ ෝග 

විශ  ෂා දෙනයෙ ශ ක්.- නි්මශද්  නිමාත් ක  ො, "එශහම 

හැකි ාෙක්  ැහැ. ශස ෙ ට ශ ොපැිකශණ ො  ම් ෙැටුේ කේපාු  

ක  ො" කි ලා. එම නිොක් ලබාදීම සම්බන්ධශ න් වි ්ෙවිනයාල 

්රතිපාන  ශකොිකෂන් සාාශද සාාපතිෙ  ාශ  නි්මශද්  

තිශබ ො.  ාජ්ය පිසපාල  චක්රශල්ඛ්  පිළිගත්තා  කි   එක 

එතැනින් ගමය ශෙ ො.  එෙැනි ෙටපිටාෙක් තුමෙ ශමම 

වි ්ෙවිනයාල පද්ධති  තුමෙ ශමෙැනි විකෂතිාාෙ න්  නි්මමාණ  

කිරීම ශම් ශෙලාශද ුමු ුම  ැහැ කි ලා අප වි ්ොස ක  ො. ගරු 

 ාජ්ය ඇමතිතුමමනි, ශම් ්ර ්    සම්බන්ධශ න් ඔබතුමමාශගන් 

පිළිතුම ක් බලාශපොශ ොත්තුම ෙ ො.  ගරු අධයාප  ඇමතිතුමමා  

පිළිතුම ක් ලබා ශන ො  ම් එහි  ෙටි ාකමක් නැශ යි කි ා මා 

හිත ො.   ාජ්ය අමාතයතුමමා පිළිතුමරු ු න් ත්  කමක්  ැහැ. 

 
ගු විජි  තේුතගොඩ මහ ා 
(மாண்புமிகு வி ித ரபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 ාජ්ය පිසපාල  ශල්කම්ෙ  ා චක්රශල්ඛ් ක් නිමාත් ක  

තිශබ ො  ම්, ඒ නිමාත් ක   ලන  චක්රශල්ඛ් ට අුවෙ  කටුතතුම 

ක  ො.  

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

එශහම කටුතතුම ක න්ශන්  ැහැ කි ලා රුහුණ 

වි ්ෙවිනයාලශ  උපමාලපතිෙ  ා   කි  ො. ඒකයි මම කිදශද.   

 
ගු විජි  තේුතගොඩ මහ ා 
(மாண்புமிகு வி ித ரபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

එතුමමා එශහම කටුතතුම ශ ොක  ො  ම්  අපට ඒ ගැ  ශසො ා 

බලන්  පුළුෙන්.  

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ශසො ා බලන්  විත ක් ශ ොශෙයි, ඒ ශෙුවශෙන් ශමො ො 

ශහෝ action එකක් ගන්  ඕ ෑ, ගරු  ාජ්ය ඇමතිතුමමනි. ශම් 

කා ණ  මට අනාෙ කා ණ ක් ශ ොශෙයි. ඒ අ  ඔබතුමමන්ලා 

් ක්ෂා ක පු   ාජ්ය ශස ෙශ  නිලධාිසන්.  

1017 1018 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගරු  ාජ්ය අමාතයතුමමනි, ඔබතුමමාශගන්  අහ  ශනෙැනි අතුමරු 

්ර ්   ශම යි. අන ජ්ාතික ගුරු දි  . අපට උගන්ෙපු, අප 

සමාජ් ට එක් ක න්  හයි  දීපු,  ශම්  ශට් සමස්ත නරු 

නැිස න්ශ  අ ාගත  ාා ෙ ඉන්  ුමෙහසක් ගුරු මදෙරු, පි ෙරු 

ශෙුවශෙන් ජ්ාතිශ  ශගෞ ෙ  පුන කිරීමට ශම් උත්තරීත  

පා්මලිශම්න්තුමශද සි ලුශන ාම එකතුම වි  ුතතුමයි.  ඊශ  ජ්ාතයන්ත  

ගුරු දි  . ඊශ   ශමන් අනත් මම අහ ො, ජ්ාතික ගුරු 

දි ශ දීෙත් අශේ ගුරු සංගම් ශගශ   ශද් පාල  කා ණාෙ 

පැත්තකින් ති ලා, ඒ ඒ ගුරු සංගම් එකතුම ක  ගන් ා ලන 

ශද් පාල  හයි  පැත්තකින් ති ලා, පා ෙල් ගණශන් ගුරුෙරු 

සිටුො තබ  එශකන් ඔබ්බට ගිහිල්ලා, ශම්  ශට් අහිංසක 

නරුෙන්ශ   ැණැස පාන  සමස්ත ගුරු ්රජ්ාෙ අධයාප   

ශෙුවශෙන් එකතුම ක  ගන්  පුළුෙන් ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ශෙුවශෙන් 

්රකා  ක් නිමාත් ක න්   බැිසන කි ලා.   
 

ගු විජි  තේුතගොඩ මහ ා 
(மாண்புமிகு வி ித ரபருதகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා කි  ො ොශ  ජ්ාතයන්ත  ගුරු 

දි  ට සාශේක්ෂෙ ලංකාශද පෙත්ෙ  ජ්ාතික ගුරු දි  , අන. ශම් 

දි ශ  අපි විශ  ෂශ න්ම සඳහන් ක න්  ඕ ෑ, "ගුරුෙරු" 

කි න්ශන් ශම්  ශට් ුමෙහසක් නරුෙන්ට නිෙැරැදිෙ මඟ ශපන්ෙ , 

ඒ අ ශ  අ ාගත  හනාගන්  උනවු ක   පිිසසක් බෙ. ඒ අ ට 

 ම් අසාධා ණ ක් -ෙැටුේ විෂමතාෙක්- තිශබ ො කි ා  ජ්  

පිළිශග  තිශබ ො. ඒ සඳහා විසුනම් ශ ෝජ් ා ක ලා තිශබ ො. 

ජ්ාතික අ  ෙැ  ඉදිිසපත් ක  ො, ශ ොෙැම්බ්ම මාසශ දී. එතැ දී 

ගුරුෙරුන්ශ  ්ර ්  ට  විසුනම් ශනන්   ජ්  තී ණ  ක ලා 

තිශබ ො. ඒ නිසා ගුරුෙරුන්ශ  ්ර ්   විසඳීමට  ජ් ක් විධි ට 

කටුතතුම ක  ො  කි   කා ණ  මම කි  ො. ගුරුෙරුන් 

ශෙුවශෙන් ශමශතක්  ජ් ක් ගත් ෙඩා ා ෙටි ාම තීන්ු ෙ 599(දී 

ශග  තිශබ ො. ඒ තමයි, ගුරු ශස ොෙ පිහිටුවීම. ගුරු ශස ොෙ 

පිහිටුවූශ  599( ේමෂශ දී; විු හල්පති ශස ොෙ පිහිටුවූශ ත් 599( 

ේමෂශ දී. ඒ අ ශ  ෙැටුේ තල, ෙැටුේ ේමධක, ශස ො  ස්ාාපිත 

කිරීශම් ශගෞ ෙ  හිික ෙන්  ඕ ෑත් අශේ ්ඩුක්ෙට. ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි, අපි ගුරුෙරුන්ශ  ෙැටුේ විෂමතාෙටත් විසුනම ලබා 

ශන ො  කි   කා ණ  මා ශම් ශෙලාශද ඕ ෑකිකන් සිහිපත් 

ක  ො. 
 

තඩාංගු කී  මර්දන  හායකයන්  වි න ර 
தடங்கு குடம்பிக் கட்டுப்பாட்டு உதவியாளர்கள் : 

விபரம் 
DENGUE LARVAE COMBAT ASSISTANTS: DETAILS 

      

   617/2020 

4. ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 
(අ) (i) ශඩා ංගු මු රු උෙු   ම්මන   කිරීම සඳහා ශඩා ංගු 

කීට ම්මන  සහා ක න් බඳොගුව ලැබූ බෙ 
නන්ශන්න; 

 (ii) එශස   ම්, එශස  බඳොගුව ලැබූ  ශඩා ංගු කීට ම්මන  
සහා ක න් සංඛ්යාෙ ශකොපමණන; 

 (iii) ශම් ෙ  විට ඔවුන් ශස ෙ  අත හැ  ශගොස ්තිශබ්න; 

 (iv) එශස   ම්, ඒ සම්බන්ධශ න් ගුව ලබ  ක්රි ා 
මා්මග කෙශ්මන;  

  න්  එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න? 

(්) ශ ො එශස   ම්, ඒ මන්න? 

சுகாதார அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) தடங்கு நுளம்பு அச்சுறுத்தகலக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்காக தடங்கு குடம்பி 

கட்டுப்பாட்டு உதவியாளர்கள் ஆட்ரசர்ப்புச் 

தசய்யப்பட்டனர் என்பகத அறிவாரா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அவ்வாறு ஆட்ரசர்ப்புச் 

தசய்யப்பட்ட தடங்கு குடம்பி கட்டுப்பாட்டு 

உதவியாளர்களின் எண்ணிக்கக 

எத்தகனதயன்கதயும்; 

 (iii) இன்றளவில் இவர்கள் ரசகவகய விட்டுச் 

தசன்றுள்ளனரா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், அது ததாடர்பாக 

ரமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that Dengue Larvae 
Combat Assistants were recruited in order 
to combat the dengue mosquito menace; 

 (ii) if so, the number of Dengue Larvae Combat 
Assistants so recruited; 

 (iii) whether they have vacated the service by 
now; and 

 (iv) if so, the measures to be taken in that 
regard? 

(b) If not, why? 

 
ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා (ත ෞඛ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல - சுகாதார அகமச்சர்) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of Health)  

ගරු කාා ා කතුමමනි, එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ශමශස යි. 

(අ) (i) ශඩා ංගු මු රු උෙු   ම්මන   කිරීම සඳහා ක්ශෂ ත්ර 
මු රු ම්මන  සහා ක න් බඳො ගැීතම සිු  වි . 

 (ii) ශකොන්ත්රාත් පන ම මත බඳො ගන් ා ලන ක්ශෂ ත්ර 
මු රු ම්මන  සහා ක න් සංඛ්යාෙ 5,400කි. 

 (iii) ක්ශෂ ත්ර මු රු ම්මන  සහා ක න් 335 ශනශ මා 
ශම් ෙ  විට ශස ෙ  අත් හැ  ශගොස ්ඇත. 

 (iv) ක්ශෂ ත්ර මු රු ම්මන  සහා ක න් පත් කිරීමට 
අනාෙ ල්ලික ුමු ුමකම් ෙ  අශපොස (සාමා ය 
ශපෙ) සමත් ශකොන්ත්රාත් පන ම මත ශස ෙශ  
නි ැශල  322 ශන ාශ  ශස ෙ  සි්ක  කිරීම 
සඳහා කටුතතුම ක ුව ලැශබ්. 

  නැ ට ශස ෙශ  නි ත ෙ  8 ශශ්ර ණි  සමත් 
ක්ශෂ ත්ර මු රු ම්මන  සහා ක න් 8(7ශන ා 
බහුකා්ම  සංේමධ  කා්ම සාධක බලකා 
ශනපා්මතශම්න්තුමෙ ශෙත ශ ොමු ක  ශසෞඛ්ය 
අමාතයාං ශ  ශඩා ංගු ම්මන  ඒකකශ හි ක්ශෂ ත්ර 
මු රු ම්මන  සහා ක ත තුම ට පත්වීම් ලබාදීම 
සඳහා අෙ ය පි ෙ  ගුව ලැශබ්.  

(්) පැ  ශ ො ඟී. 
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ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබොශහොම ස්තුමතියි, ගරු ඇමතිතුමමනි. ශඩා ංගු ශ ෝග  ශීඝ්රශ න් 
පැති  ගි  අෙස්ාාශද බඳො ගත් ඒ කඩුඩා ා ම ශම් ෙ ශකොට 

වි ාල ශස ෙ ක් ක  ො, ශසෞඛ්ය ක්ශෂ ත්ර  ශෙුවශෙන්. ඔවුන් 

වි ාල අෙනා මක් සහිතෙ තමයි ඒ ශස ෙ  ලබා ශනන්ශන්. හැබැයි, 
ෙස  ගණ ාෙක් තිස්ශස ම ඔවුන්ට රුපි ල් 22,000ක දීම ාෙක් 

තමයි ලැශබන්ශන්. ඒ කි න්ශන්, නෙ ෙ ශ න් ගත්ශතොත්, එ  
දි කට රුපි ල් 700ක පමණ දීම ාෙක්. ඔවුන්ට නිොක්  ැහැ. 

 ජ්ශ  ශස ෙක න් හැටි ට ලබ  ෙ ්රසාන, ශසෞඛ්ය ශස ෙ  තුමෙ 
ලැශබ  ෙ ්රසාන කිසිම ශන ක් ඔවුන්ට  ැහැ. ශකොශ ෝ ා 

ෙසංගත  පෙති  ශම් අ්මබුන  අෙස්ාාශදත් ඔවුන්ශ  රැකි ාශද 

ුම ක්ිකතාාෙ , මා සික මට්ටම   ාදී සි ල්ල කඩා ා ෙැටී 
තිශබ ො. රුපි ල් 700ක ොශ  මුනලක් තමයි ඔවුන්ට නෙසකට 

ලැශබන්ශන්. මා හිත  විධි ට, ඔවුන් ශෙුවශෙන්  ම් ක්රි ා 
මා්මග ක් ගැීතම ුතතුමකමක්; පින්කමක්. මට අහන්  අතුමරු ්ර ්  

 ැහැ. මම ශම් කා ණ  ගරු ඇමතිතුමමාශ  අෙධා  ට ශ ොමු 
ක  ො. 

 

ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 06/2006 චක්රශල්ඛ්  අුවෙ බඳො ගැීතශම් 

අෙම ුමු ුමකම වි  ුතත්ශත් ෙැඩා  හ යි, සම්මා  ශනක. එම 

ුමු ුමකම තිශබ  තුමන්සි  විසිශනශන මා ශම් ෙ  විට එතැ  

ඉන් ො. ඒ අ ශ  ශස ෙ   ස්ික  කිරීමට කටුතතුම ක  ො. ඒ 

අ ශ  ශස ෙ  ස්ික  කොට පුමෙ සාමා යශ න් ස්ික  කිරීශම් 

පන ම මත ලැශබ  පඩි ෙැඩිවීම් සහ ශදත  ඒ ්කා ශ න්ම 

ඔවුන්ට ලැශබ ො. අශ ක් අ , අට ශශ්ර ණි  සමත් අ . ඒ අ  

බහුකා්ම  ෙැඩා  පිළිශෙෙට ශ ොනෙන්  ශෙ ො. ඒ අුවෙ, ඒ අ ශ  

පුහුණුශෙන් පුමෙ NVQ 3 මට්ටමට අ ශග  තමයි සලකා 

බලන්  ශෙන්ශන්, ඔවුන් සම්බන්ධශ න් ක්රි ා කෙ ුතත්ශත් 

ශකොයි ්කා ශ න්න කි ලා. සම්පූ්මණ  ාජ්ය ්රතිපත්ති  කඩා ා 

නමන්  බැහැ. ශමොකන, ඔවුන් බඳො ගැීතශම්දී තමයි ෙ න ක  

තිශබන්ශන්. බඳො ගැීතශම්දී අෙම ෙ ශ න් ෙැඩා  හ යි, සම්මා  

ශනක තිශබ  අ  බඳො ගත්තා  ම්, අපට ශම් ්ර ්   මීට ෙඩා ා 

පහුමශෙන්, සාධා ණෙ සහ ඔබතුමමා ඔ  කි   මාුවිකක 

තත්ත්ෙ   සලකා බලා විසඳාගන්  තිබුණා.   
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මශ  අතුමරු ්ර ්  - 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමාට අහන්  අතුමරු ්ර ්   ැහැ කිදො ශන්.   
 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අතුමරු ්ර ්   ගරු බුද්ධික පති ණ මන්ත්රීතුමමා අහ ො.  
 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, එක් ්ර ්  ක් ඉක්මනින් අහන් ම්. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ( ෙ  ්ර ්  ට ජුවෙ අනාෙ ශ ොවුණත්, 

ශම් අතුමරු ්ර ්  ට පිළිතුම ක් ශනන්  ඔබතුමමාට පුළුෙන් කි ා මට 

ශලොමා වි ්ොස ක් තිශබ ො.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ශකොශ ෝ ා එන් ත්ක ණශ දී booster 

එන් ත, එශහම  ැත් ම් ලබා ු න් එන් ත්ෙල  ක්ති  තෙත් 

ෙැඩි ක න්  අෙ ය තුමන්ෙ  එන් ත ලබා දීමට  ජ්  ූ නා ම් 

ෙ  බෙට ෝමතා පෙ ශෙ ො. එශස  තුමන්ෙ  එන් ත විධි ට 

විවිධ ්රශද් ෙලට ශනන්ශන් විවිධාකා  එන් ත් ේමග න, එශහම 

 ැත් ම් ෆයිස්ම එන් ත න, එශහමත්  ැත් ම් ශෙ ත් 

එන් තක් න, තුමන්ෙ  එන් ත ලබා දීම සඳහා ෙ  එන් ත් ශතොග 

ඇණවුම් කිරීශම් කටුතතුම නැන් සැලුමම් ක  තිශබ ොන, ශනෙ  

එන් ත ලබා දීශමන් ශකොපමණ කාල කට පස්ශස  න තුමන්ෙ  

එන් ත ලබා ශනන්ශන්, ඒ සඳහා විධිමත් කාල සටහ ක් හනා 

තිශබ ොන කි   ඒො ශනෙ  අතුමරු ්ර ්   විධි ට මම 

ඔබතුමමාශගන් අහන්  කැමැතියි. ශම්ක ජ්ාතිශ  හිත ුමෙ පිණිස 

ෙ  ඉතා ෙැනගත් ්ර ්  ක්. 

 
ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

අපි ල්ලික ෙ ශ න් ෆයිස්ම එන් ත් ිකලි   5(ක් ඇණවුම් 

කො.  මුත් පුම ගි  සති  තුමෙ අපට එම ඇණවුම සංශ ෝධ   

ක න්  සිු  වුණා. ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධා   විසින් නැ ට 

නි්මණා ක ෙග ක් ඉදිිසපත් ක  තිශබ ො, ෙ ස අවුරුු  64ට 

ෙැඩි අ ට තුමන්ෙ  එන් ත ලබා ශනන්  කි ලා.  මුත්, අශේ 

ශසෞඛ්ය අං  අවුරුු  60 සිට ඉහෙ අ ට තුමන්ෙ  මාත්රාෙ ලබා ශනමු 

කි   තීන්ු ෙට ඇවිත් තිශබ ො. ඒ ොශ ම frontlinersලාටත්, 

එ ම් ශකොවිඩ් ම්මන   සඳහා ශසෞඛ්ය ශස ෙශ  ඉදිිස ශපශෙහි 

සිටිිකන් ෙැඩා  ක   කඩුඩා ා ම්ෙලටත් තුමන්ෙ  මාත්රාෙ ලබා ශනමු 

කි   තීන්ු ෙට ඇවිත් තිශබ ො. WHO එශක් නි්මශද්  හැටි ට 

සහ පිළිගත් මත න් හැටි ට නැ ට තිශබන්ශන් ශම් නි්මශද්  

පමණයි. ඒ සඳහා ෙ  ූ නා ම ශබොශහොම පැහැදිලිෙ තිශබ ො. 

ශම් ෙ  ශකොට අෙ ය එන් ත් ඇණවුම් ක  තිශබ ො. ඇණවුම් 

ක පු ගණ  එන් ත් ිකලි   5(ක්.  මුත් අපි ඒක අෙ ය 

්රමාණ ට -ිකලි   6.8කට- ස්ාාෙ  කො. අෙ ය ්රමාණ ටත් 

ෙඩා ා  ම්කිසි ්රමාණ ක් තිශබ ො. සමහරු සන් ාම - brands -

ගැ  කාා ක  ො. හුඟක් ශෙලාෙට social media ඇතුමළු මාධය 

හ හා ඒ පිළිබඳ ශ ොශ මාත් මත ොන ඉදිිසපත් ෙ ො අපි 

නකි ො. හැබැයි, ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධා   කි ා තිශබ ො, 

විශ  ෂශ න් ෙ ස අවුරුු  52 - 58 අ ට පාවිච්චි කෙ ුතත්ශත් 

කෙ  සන් ාම   ටශත් ෙ  එන් ත් න කි ලා.  එෙැනි 

තත්ත්ෙ න් තිශබ ො. ඊට අමත ෙ කිසිම තැ ක කිසිම 

සන් ාම ක් ගැ  විශ  ෂශ න් සඳහන් ක ලා  ැහැ. ශම් ෙ  

ශකොට ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධා   එන් ත් 56ක් අුවමත ක  

තිශබ ො. ඒොශ න් හ ක්, හතක් පමණ අශේ  ශට් තිශබ ො. 

අපට අෙ ය ශෙලාෙට සි ලු එන් ත් ලැශබ ො  ම්, ඔ  කි   

විධි ට සන් ාම එක්කම එන් ත්ක ණ කටුතත්ත ක ශග  

 න්  අපට පුළුෙන්. හැබැයි, ්රධා  ෙැඩා  පිළිශෙෙ වි  ුතත්ශත් 

අපට ලැශබ  සෑම  එන් තක්ම පාවිච්චි කිරීමයි. ඒ පාවිච්චි කිරීම 

තුමෙ අපි අෙනා මක් නකින්ශන්  ැහැ. අපි එහි authority එක 

හැටි ට, එශහම  ැත් ම් බලධාිසශ මා හැටි ට සලක ො, 

ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධා   සහ අශේ  ශට් තිශබ  එ ට අනාෙ 

් ත . ඒ ් ත  ්රධානින් සමඟ සාකච්ාා ක ලා ගන් ා 

තීන්ු ෙ අුවෙ තමයි ශම් කටුතත්ත සිු  ෙන්ශන්. 

 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාශ  උත්ත ශ න් මට අෙ ය ශද් 

ලැබුශඩු  ැහැ. නැන් අපි ශනෙැනි එන් ත් මාත්රාෙ එක්ත ා 

ශකොටසක් හැශ න් ට  ශට් සි ලු ජ් තාෙට ලබා ශන ො. මාඩා ා 

නරුෙන්ශ  නි ැදි  හැ  ඉතිිස සි ලුශන ාට එ  ශන ො. අවුරුු  

60ට ෙැඩි අ ට booster එන් ත ශන ො ොශ ම, මාඩා ාම 
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නරුොශ  සිට ෙ ස අවුරුු  52 නක්ො පිිසස හැ  ඉතිිස සි ලු 

ශන ාට තුමන්ෙැනි එන් ත ලබා ශනන්  ඔබතුමමන්ලාට නැක්මක් 

තිශබ ොන? First stage එශක්දී බැිස ශෙයි. අෙසා  විග්රහශ දී, 

මාස කිහිප ක් ඇතුමෙත ඒ booster එන් ත, එශහම  ැත් ම් 

තුමන්ෙ  මාත්රාෙ ශන ො කි   ඉලක්ක ක ඉන් ොන කි   

්ර ්  ට පිළිතුම ක් මට පැහැදිලිෙ ලැබුශඩු  ැහැ. 

 

ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

අෙශබෝධ ක් ගැ  කාාෙක් ශ ොශෙයි මා කිදශද. ශබොශහොම 

පැහැදිලිෙ තිශබ  road map එක ගැ යි මම කිදශද. WHO 

එශක් සහ අශේ විශ  ෂා න්ශ  උපශනස් අුවෙ තමයි අප ශම් 

ක්රි ාෙලි ට ඇතුමළු ෙන්ශන්.  

WHO එක කි ා තිශබන්ශන් ෙ ස අවුරුු  64ට ෙැඩි අ ට ශම් 

තුමන්ෙ  එන් ත ලබා ශනන්  කි ලා.  මුත් අශේ විශ  ෂා න් 

සඳහන් කශෙ  අපි ෙ ස අවුරුු  60ට ෙැඩි අ ට ලබා ශනමු කි ලා. 

එහිදී විශ  ෂශ න්ම underlying conditions, එශහම  ැත් ම් 

ශ ොශ මාත් සංකූලතා තිශබ  අ ට ්රමුඛ්තාෙ ලබා ශනන්  

තී ණ  ක  තිශබ ො. ඒ ොශ ම, ශසෞඛ්ය ශස ෙශ  සහ 

් ක්ෂක ශස ොෙල ඉදිිස ශපෙ ශස ෙක න්ටත් - 

frontlinersලාටත් - තුමන්ෙ  මාත්රාෙ ලබා ශනන්  බලාශපොශ ොත්තුම 

ශෙ ො. ශම් තත්ත්ෙ  තමයි නැ ට තිශබන්ශන්. ෙ ස අවුරුු  

52න් එහා අ  සම්බන්ධශ න් තෙම වි ාල ෙ ශ න් ොන විොන 

  ො. විශ  ෂශ න් ෙ ස අවුරුු  52 - 54 අත  නරුෙන්ට එන් ත 

ලබා දීම සම්බන්ධශ න් ශජ්ෝන්ස් ශහොේකින්ස් ් ත ශ න් සහ 

තෙත් එෙැනි ් ත  කිහිප කින් විවිධ මත ඉදිිසපත් ශෙිකන් 

තිශබ ො. අපි ඒ මත පැත්තක ති ලා WHO එකත් සමඟයි ෙැඩා  

ක න්ශන්. 

 

ත ශීය තරදිපිළි කර්මාන් ය  ප්රවර්ධානය 
உள்நாட்டு ஆகடத்ததாைிற்றுகற: அபிவிருத்தி 

LOCAL TEXTILE INDUSTRY: DEVELOPMENT 

     765/2020 
5. ගු ශයීයාන්  බණ්ඩාර මහ ා 

(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ක්මමාන්ත අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ) ශද්ශී  ශ දිපිළි ක්මමාන්ත  දිුතණු කිරීම ම් න් ශ්රී 
ලංකාශද ජ්ාතික ්්මිකක   ක්තිමත් කෙ හැකි බෙ එතුමමා 
පිළිගන්ශන්න? 

(්) (i) ශේෂ ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ  ටශත් 
පෙති  අත් න්ත්ර ශේෂ ක්මමාන්ත ාලා අතිසන් 
ශම් ෙ  විට ක්රි ාත්මක තත්ත්ෙශ  ශ ොපෙති  
ක්මමාන්ත ාලා සංඛ්යාෙ ශකොපමණන; 

 (ii) එම ක්මමාන්ත ාලා  ැෙත ් ම්ා කිරීම සඳහා 
ෙැඩා  පිළිශෙෙක් සකස ්ක  තිශබ්න; 

  න්  එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න? 

(ඇ)  ශ ො එශස   ම්, ඒ මන්න? 
 

 ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) உள்நாட்டு ஆகடத்ததாைிற்றுகறகய முன்ரனற்று 

வதன்மூலம் இலங்ககயின் ரதசிய தபாருளாதாரத்கத 

வலுவூட்ட முடியுதமன்பகத அவர் ஏற்றுக் 

தகாள்வாரா? 

(ஆ) (i) புடகவக் ககத்ததாைில் திகணக்களத்தின்கீழ் 

காணப்படுகின்ற ககத்தறி தநசவுக் 

ககத்ததாைிற்சாகலகளில் இன்றளவில் இயங்கு 

நிகலயில் இல்லாத ககத்ததாைிற்சாகலகளின் 

எண்ணிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) அக்ககத்ததாைிற்சாகலககள மீள ஆரம்பிப்பதற் 

காக ரவகலத்திட்டதமான்று வகுக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Industries: 

(a) Will he admit that the national economy of Sri 
Lanka can be strengthened by developing the local 
textile industry? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) out of the handloom textile factories that 
operate under the Department of Textile 
Industries, the number of those that are not 
operational at present; and 

 (ii) whether a programme has been prepared to 
reopen those factories? 

(c) If not, why? 

  

ගු දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, ක්මමාන්ත අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මා 

එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ලබා ශන ො.  

(අ) ඔද. 

(්) (i) ඔද.   

  නැ ට ශේෂ ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ  ටශත් 
අත් න්ත්ර ශේෂ ක්මමාන්ත ාලා ශ ොමැත. ශේෂ 
ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ  ටශත් නැ ට 
අත් න්ත්ර ශේෂ ක්මමාන්ත පුහුණු පාසල් 5(ක් සහ 
ශමෝසත්  පුහුණු ් ත  2ක් ක්රි ාත්මක 
තත්ත්ෙශ  පෙතී. 

  ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අශේ ශේෂ ක්මමාන්ත 
ශනපා්මතශම්න්තුමෙ ශකොටස ් ශනකකට කැඩිලා 
තිශබ ො, 5987 ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමමත් එක්ක. ඒ 
අුවෙ පොත් සාාෙලට තමයි ශේෂක්මම ් ත  
ගණ ාෙක් ඇතුමෙත් ශෙලා තිශබන්ශන්. ශේෂ 
ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ  ටශත් තිශබන්ශන් 
පුහුණු පාසල් 5(ක් සහ ශමෝසත්  පුහුණු ් ත  
2ක් පමණයි.   

 (ii) පැ  ශ ො ඟී. 

(ඇ) පැ  ශ ො ඟී.  

 

ගු ශයීයාන්  බණ්ඩාර මහ ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු  ාජ්ය අමාතයතුමමනි, විශ  ෂශ න් ලක්සල අශෙවි සැල් 

ඔබතුමමාශ  විෂ ට අනාෙ නිසා මා පෙමුෙැනි අතුමරු ්ර ්   ඒ 

සම්බන්ධශ න් අහන්  කැමැතියි. ඔබතුමමාශ  අමාතයාං  විෂ   

 ටශත් පෙති  ලක්සල අශෙවි සැල් තිශබන්ශන් අප  ට තුමෙ 

පමණක් ශ ොශෙයි. විශද්   ටෙල එහි නිශ ෝජිත ශෙශෙඳ සැල්, 

1023 1024 

[ගරු බුද්ධික පති ණ මහතා] 
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් ත  කිහිප ක් ් ම්ා කිරීශම් ගිවිුමම් අත්සන් ක  ො අපි 

නැක්කා. ශම් ෙ  විට එෙැනි ් ත  කී ක් විශද්   ටෙල ් ම්ා 

ක  තිශබ ොන, ඒ මාම   ටෙලන කි ා මම අහන්  කැමැතියි. ඒ 

සම්බන්ධශ න් ෝමිකක ෙ ශ න්  ම් ඉලක්ක ක් තිශබ ොන? 

ඇත්තටම අන ුතගශ  අෙ යතාෙ, අශේ  ටට පුළුෙන් ත ම් විශද්  

විනිම  ශග  ඒමට කටුතතුම කිරීමයි. ශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙ හ හා 

ේමෂ ක් තුමෙ ශකොපමණ විශද්  විනිම  ්රමාණ ක් අශේ  ටට 

ශග  එන්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ොන? එෙැනි ඉලක්ක ක් 

තිශබ ොන?    

 
ගු දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් කාල ෙකොුවෙ තුමෙ ලක්සල 

වි ාල කඩා ා ෙැටීමකට ලක් ශෙලා තිබුණා, සංචා  ෙයාපා ශ  

කඩා ා ෙැටීමත් එක්ක. ඔබතුමමාත් ඒ ගැ  නන් ො ශම් ක්ශෂ ත්ර  

සම්බන්ධෙ ඉතාම ශහොඳ අද්නැකීමක් තිශබ  ශකශ මා විධි ට. 

එම නිසා අපි ෙැඩා  පිෙශෙෙක් පටන් ගත්තා, ලක්සල 

් ත ශ න් පිට  ටෙලට franchise එකක් ශනන් . ඒ සඳහා 

ලක්සල වි නමක් ක න්ශන්  ැහැ, ලක්සශල් ශස ෙකශ ෝ 

නාන්ශන්ත්  ැහැ, ලක්සශල්  ාඛ්ා පිට  ට විෙෂත ක  ොත් 

ශ ොශෙයි, එහි ශස ෙකශ ෝ පාවිච්චි ක  ොත් ශ ොශෙයි. ඒ කිසිම 

වි නමක් අපට  ැහැ.  මුත් පිට  ටෙල ඉන්  ශ්රී ලාංකික න් සහ 

්ශ ෝජ්ක න් ූ නා ම්, -වි ාල ්රමාණ ක ඉල්ලීම් තිශබ ො- ඒ 

 ටෙල ලක්සල  ිකන් ලංකාශද ලක්සලට අයිති සි ලු ාාඩුඩා , 

නිික ද්රෙය, නිික ඇුනම් ඇතුමළු ාාඩුඩා  ශ ොනාශග  ලක්සල  ිකන් 

franchise එකක් open ක න් . එහිදී අපි පෙමුශෙනි ෙතාශද 

අවුරුද්නකට ඔවුන්ශගන් ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම 4,000ක ්රමාණ ක් 

ගන් ො. තෙත් අවුරුද්නක් සඳහා දික් ක  ශකොට තෙත් ශඩා ොල්ම 

4,000ක ්රමාණ ක් ගන් ො. නැන් ශම් ෙැඩා සටහ ට  ටෙල් 

වි ාල ්රමාණ ක් ඇතුමෙත් ශෙලා තිශබ ො.  අපි ක්බායි  ටත් 

සමඟ ල්ලික ගිවිුමම අත්සන් කො. අන අපි ජ්පා  ත් එක්ක 

ගිවිුමම අත්සන් ක  ො, සිමා ානාට අපි බ්රිතා ය ත් එක්ක 

ගිවිුමම අත්සන් ක  ො.  රුසි ාෙ, චී  , ඕස්ශේලි ාෙ ොශ  

 ටෙල් ගණ ාෙක් අශපන් ශම් අෙස්ාාෙ ඉල්ලලා තිශබ ො. මම 

හිතන්ශන් ශම්ක ඉතාම ශහොඳ අෙස්ාාෙක්. ශම් හ හා ලංකාශද 

ශද්ශී  නි්මමාණකරුෙන්ශ  ාාඩුඩා  විමාණා ගැීතශම් අෙස්ාාෙක් 

ලැබිලා තිශබ ො. ඇත්තටම පෙමුශෙන්ම අපි ගිවිුමම අත්සන් 

කශෙ  ඇශමිසකා එක්සත් ජ් පනශ  ෆ්ශලොිසඩා ා  ග  ත් එක්ක. ඒ 

ාාඩුඩා  සි ල්ලම අපි නැන් සකස් ක ලා අෙසා යි. ඉතාම 

ඉක්මනින් containers ශනකක විත  ්රමාණ ක බක් ලංකාශෙන් 

ඇශමිසකාෙට  ෙ  ෙැඩා  පිළිශෙෙ අපි පටන් ගන් ො. ශම්ක 

ශලොමා අෙස්ාාෙක්, අශේ සාමා ය ග්රාමී  නිෂ්පානක න්ට. 

විශ  ෂශ න්ම බතික්, අත් න්ත්ර ශේෂක්මම නිෂ්පාන , මාඩා ා 

කැට ම්, spices සහ ශත් ොශ  නිෂ්පාන  පිට  ට  ෙ  ෙැඩා  

පිළිශෙෙ අපි සකස් ක ලා තිශබ ො, ලක්සල හ හා. මම හිත  

විධි ට ශම්ක ඉතාම ශහොඳ ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ශෙයි. ලංකාෙට වි ාල 

ෙ ශ න් ශඩා ොල්ම ලබා ගැීතම සඳහා අපි ් ම්ා කෙ  ක්තිමත් 

ෙැඩා  පිළිශෙෙක් තමයි ශම්ක. ඒ පිළිබඳෙ කාා ක න්  

තිශබන්ශන් එපමණයි. 

 
ගු ශයීයාන්  බණ්ඩාර මහ ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, මශ  ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්   හැටි ට මම 

ඔබතුමමාශගන් අහන්ශන් ශම යි. අශේ  ශට් ශේෂ ක්මමාන්ත 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙ ඉතිහාසශ  ුමවිසල් ශමශහෙ ක් ඉටු කෙ 

් ත  ක්. ඒ ් ත ෙල ශස ෙ  කෙ වි ාල පිිසසක් ඒ 

් ත ෙලින් එළි ට ඇන නැමීම නිසා වි ාල අස ණ 

තත්ත්ෙ කට පත් වුණා.  

ඒ අ  කාල ක් තිස්ශස ම ශබොශහෝ මන්ත්රීෙරුන්ට, 

ඇමතිෙරුන්ට සහ විවිධ ් ත ෙලට ගිහිල්ලා තමන්ශ  ු ක 

ශදන ාෙ කිදො. මම පොත් සාා මන්ත්රීෙ  මා සිටි දීත් අපි ෙ ව 

පොත් සාාෙට ශම් සම්බන්ධෙ ශ ෝජ් ාෙක් ශග ැල්ලා සම්මත 

කො. ශමොකන, ශම  පොත් සාාෙටත් අයිති විෂ  ක් නිසා. 

 මුත්, ඒක ක්රි ාෙට  ංෙන්  බැිස වුණා. පුම ගි  කාලශ  අපි 

ශම් ශෙුවශෙන් වි ාල ෙැඩා ශකොටසක් කො. මම ශම් අෙස්ාාශද 

මතක් ක න්  ඕ ෑ, විපක්ෂශ  වුණත් අශේ ශ ෝහිණී මාමාිස 

විශේ ත්  මන්ත්රීතුමික  ඇතුමළු කඩුඩා ා මක් අපිත් එක්ක එකතුම 

ශෙලා ශම් ශෙුවශෙන් වි ාල ශලස කැප වී කටුතතුම කෙ බෙ. ගරු 

 ාජ්ය ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාත් ශම් ශෙුවශෙන් කටුතතුම කො.  නැන් 

අශේ අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමාත්, ගරු අගමැතිතුමමාත් ්රමුඛ් කැබි ට් 

මඩුඩා ල   තී ණ ක් ගත්තා ශම් අසාධා ණ ට ලක්වූෙන්ට ෙන්දි 

ලබා ශනන් . ඒ ගැ  මම ස්තුමතිෙන්ත ෙ ො.  

ගරු  ාජ්ය ඇමතිතුමමනි, ඒ අුවෙ ඔබතුමමාත් සහාාගි ශෙලා 

උත්සෙ පෙත්ෙලා ඒ ෙන්දි ලබා දීශම් කටුතතුම ් ම්ා කො. ෙන්දි 

ලබා දීශම් කටුතත්ත විවිධ ්රශද් ෙල ශක රුණත්, එම ෙැඩා  

පිළිශෙෙ ශම් ෙ ශකට අක්මමණය ශෙලා තිශබ ො. එම ෙැඩා  

පිළිශෙෙට  ම් ගැටලුෙක් ඇති වී තිශබ ොන? ගැටලුෙක් 

තිශබ ො  ම් ඒ ගැටලුෙ නි ාක ණ  ක ලා, අසාධා ණ ට 

ලක්වූ ඒ අහිංසක ජ් තාෙට ඒ ෙන්දි , විශ්රාම ෙැටුපක් හැටි ට 

ලබා ශන  ඒ මුනල ලබා ශනන්ශන් ශකොයි ්කා ශ න්න කි ලා 

මම ඔබතුමමාශගන් අහන්  කැමැතියි. 

 

ගු දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ඇහුශද ඉතා ෙැනගත් ්ර ්  ක්.  

ශේෂ ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ  ටශත් ඒ කාලශ  බලශදග 

ශේෂ ක්මම ෙයාපා  52ක් තිබුණා. ඒ  ටශත් ් ත  7(ක් 

ලංකාෙ පු ාම තිබුණා. 5970-5977 සිිසමාශෙෝ බඩුඩා ා  ා ක 

මැතිනි ශ  කාල ෙකොුවෙ තුමෙ අපි, අශේ  ට ඇතුමශෙ  ාාඩුඩා  

ටික නිෂ්පාන   ක  ගත්තා. ශම් ් ත  7(ට අ ත් ශස ෙකශ ෝ 

හිටි ා, 6,000කට ෙැඩි ්රමාණ ක්. 5977දී ශග ා විෙෂත ්්මිකක 

්රතිපත්ති   ටශත් ශම් ් ත  5979.09.04 දි  සිට ශපෞද්ගලික 

අං  ට විමාණා නැම්මා. ඒ අුවෙ 5980, 5985 හා 5982 ෙයාපා  

50ක් විමාණා නැම්මා.  ැෙතත් ගාල්ශල් සහ අුව ාධපු ශ  තිබූ 

ඉතිිස බලශදග ශේෂක්මම ෙයාපා  ශනක 5992දී ශපෞද්ගලික 

අං  ට විමාණා නැම්මා. ඒොශ  ෙැඩා  ක පු ශස ෙක න් 

සි ලුශන ාම පා ට ඇන නාපු ුතග ක් තමයි තිබුශඩු. එතැනින් 

පස්ශස  ඔබතුමමා කිදො ොශ , දිගින් දිගටම ශම් පිළිබඳෙ සාකච්ාා 

ශකරුණා.  මුත්, අශේ අතිගරු ජ් ාධිපති ශගෝයාා   ාජ්පක්ෂ 

මැතිතුමමාශ  ්ඩුක්ෙ  ටශත් මුනල් ඇමතිතුමමා විධි ට කටුතතුම 

ක පු අශේ ගරු අග්රාමාතයතුමමාශ   ක්ති ත්, සහශ ෝග ත් මත 

විශ  ෂශ න්ම අශේ කැබි ට් අමාතය ගරු විමල් වී ෙං  මැතිතුමමා 

සහ මමත් එකතුම ශෙලා ඉදිිසපත් ක පු කැබි ට් ප්රිකා අුවෙ 

තමයි ශමම ෙන්දි ශගවීමට හැකි වුශඩු. ශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙ  ටශත් 

බලශදග ශේෂ ක්මමාන්ත ශනපා්මතශම්න්තුමෙ තුමෙ හිටපු 

ශස ෙක න් 3,222කට අපි මාසිකෙ රුපි ල් 3,000ත් - රුපි ල් 

8,400ත් නක්ො මුනලක් නැන් ශගෙ ො, ගරු කාා ා කතුමමනි. ඊට 

අමත ෙ තෙත් 479ශනශ ක් ඉන් ො ශම් ොශ ම ශගවීම් කෙ 

ුතතුම. ඒ අ  ශෙුවශෙන් අපි  ැෙත කැබි ට් ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් 

කො. ඇත්තටම අවුරුු  70ක් 80ක් පමණ ෙ ස අහිංසක, අස ණ 

ිකනිස්ුම ටිකක් ඒ ඉන්ශන්. ශම් කටුතත්ත ශලොමා පි ක් විධි ටයි 

අපි නකින්ශන්.  

 ඒ අ  වි ාල ෙැඩා  ශකොටසක් ක පු අ . ්ඩුක්ෙක් විධි ට 

අපි වි ාල කැප කිරීමක් ක ලා මාසිකෙ රුපි ල් ිකලි   58 

ගණ ශන් ශම් මුනල් ටික ඒ අ  ශෙුවශෙන් අපි ලබා ශන ො. ඒ 

1025 1026 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ොශ ම, ශම් අවුරුද්න තුමෙ රුපි ල් ිකලි   205ක් ඒ සඳහා අපි 

ශෙන් ක  තිශබ ො. නැ ට අපි ශපබ ොිස මාස ට අෙ ය මුනල් 

ටික දීලා තිශබන්ශන්. ශකොශ ෝ ා ෙසංගත තත්ත්ෙ ත් එක්ක  ට 

ෙසා තැී ම තුමෙ වි ාල අ්මබුන ක් ්ො. ඒ ොශ ම මා්මතුම, අශ්ර ල්, 

මැයි නක්ො ශගවීම සඳහා නැ ට අපි මුනල් අමාතයාං ශ න්  මුනල් 

ඉල්ලා  තිශබ ො. ඒ මුනල් ලැබුණු ෙහාම ඒ අ ට ඉතා ඉක්මනින් 

ශගෙන්  ෙැඩා  පිළිශෙෙක් අපි සකස් ක  තිශබ ො. ශමච්ච  

කාල ක් ඒ ශගොල්ලන්ට බැංමාෙලට ගිහින් ඒ මුනල් ගන් යි  

තිබුශඩු, ගරු කාා ා කතුමමනි. නැන් ශකළින්ම ්රාශද්ශී  ශල්කම් 

කා්ම ාල ට ඒ මුනල්  ෙන්  ෙැඩා  පිළිශෙෙක් අපි සකස් ක  ො. 

එතශකොට ඔවුන්ට එතැ ට ගිහින් ගන්  පුළුෙන් තත්ත්ෙ ක් ඇති 

ශෙයි. අන මුනල් ශගවීම සම්බන්ධ ්ර ්  ගණ ාෙක් තිශබ ො. ඒ 

නිසායි ශම් ්රමාන  ඇති වී තිශබන්ශන්.  මුත් ඉතා ඉක්මනින් අපි 

ඒ කටුතතුම ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. 

 
ගු ශයීයාන්  බණ්ඩාර මහ ා 
(மாண்புமிகு சாந்த பண்டார) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු  ාජ්ය අමාතයතුමමනි, ඒ ෙැඩා  පිළිශෙෙ ක්රි ාත්මක කිරීම  

පිළිබඳෙ මම ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො.   ැෙත ඒ මුනල් ලබා 

ශන ශකොට පුමගි  කාල  තුමෙදී ලබා ශ ොු න් මුනලත් එක්ක  ඒ 

අ ට ලබා ශනන්  කටුතතුම ක  ොන? 

 
ගු දයාසිරි ජයත ේකර මහ ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி  யரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ සි ල්ලම ලබා ශන ො. මාස කිහිප ක ශපොඩි ්රමාන ක් 

තිශබන්ශන්. අපි එ  ඉතා ඉක්මනින් ලබා ශනන්  බලාශපොශ ොත්තුම 

ශෙ ො.         

   
තිුක්තකෝවිල් තරෝහල  පහසුකම් 

திருக்ரகாவில் கவத்தியசாகல: வசதிகள் 
THIRUKKOVIL HOSPITAL: FACILITIES  

1416/2021 
6. ගු  වරාජා කතලි  අර න් මහ ා 

(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 

ශසෞඛ්ය අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ) (i) 2017 ේමෂශ  ල්ලික ශ ෝහලක් ශලස 
උත්ශශ්ර ණිගත ක   ලන අම්පා  දිස්්රික්කශ  
කල්මුශඩු ්රාශද්ශී  ශසෞඛ්ය ශස ො කා්ම ාල  
 ටශත් පෙති  තිරුක්ශකෝවිල් ශ ෝහල සඳහා ශම් 
ෙ ශතක් අෙ ය සම්පත් නිසි පිසදි ලබා දී 
ශ ොමැති බෙත්; 

 (ii)  එම ශ ෝහශල් ්රසෙ හා  ාිසශදන ඒකක  සඳහා 
අෙ ය පහුමකම් ශ ොමැති වීම ශහ තුමශෙන් ග්මාීත 
මදෙරුන් විවිධ අපහුමතාෙලට පත්ෙ  බෙත්; 

 (iii) එම ශ ෝහශල් ශස ෙක පු ේපාක් පෙති  බෙත්; 

 එතුමමා නන්ශන්න? 

(්)  එශස   ම්, එම ශ ෝහලට අෙ ය සම්පත් හා පහුමකම් ලබා 
ශනුව ලබ  දි  ෙකොුව කෙශ්මන  න්  එතුමමා ශමම 
සාාෙට නන්ෙන්ශන්න? 

(ඇ) ශ ොඑශස   ම්, ඒ මන්න? 

சுகாதார அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2017ஆம் ஆண்டு ஆதார கவத்தியசாகலயாகத் 

தரமுயர்த்தப்பட்ட அம்பாகற மாவட்டத்தின் 

கல்முகனப் பிராந்திய சுகாதார ரசகவகள் 

அலுவலகத்தின் கீழுள்ள திருக்ரகாவில் 

கவத்தியசாகலக்குத் ரதகவயான வளங்கள் 

இதுவகர உாிய முகறயில் வைங்கப்படவில்கல 

என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி கவத்தியசாகலயின் மகப்ரபறு மற்றும் 

தபண் ரநாயியல் பிாிவுக்குத் ரதகவயான 

வசதிகள் இன்கமயின் காரணமாக கர்ப்பிணித் 

தாய்மார் பல சிரமங்களுக்கு உள்ளாகின்றனர் 

என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி கவத்தியசாகலயில் ஊைியர் 

தவற்றிடங்கள் நிலவுகின்றன என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ஆதமனில், அவ்கவத்தியசாகலக்குத் ரதகவயான 

வளங்களும் வசதிகளும் எப்ரபாது வைங்கப்படும் 

என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல் ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that -  

 (i) the Thirukkovil Hospital, which is under 
the Kalmunai Regional Health Services 
Office in the Ampara District and which 
was upgraded to a Base Hospital in year 
2017, has not been provided with the 
required resources; 

 (ii) pregnant mothers face various 
inconveniences due to the lack of necessary 
facilities at the Obstetrics and Gynaecology 
Unit of the aforesaid hospital; and 

 (iii) there are vacancies in the staff of the 
aforesaid hospital? 

(b) If so, will he inform this House of the dates on 
which the required resources and facilities will be 
provided to the aforesaid hospital? 

(c) If not, why? 
 

 

ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

ගරු කාා ා කතුමමනි, එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ශමශස යි. 

(අ) (i) අම්පා  දිස්්රික්කශ  කල්මුශඩු ්රාශද්ශී  
ශසෞඛ්ය ශස ො කා්ම ාල   ටශත් පෙති  
තිරුක්ශකෝවිල් ල්ලික ශ ෝහල සඳහා අෙ ය 
සම්පත් සප ිකන් පෙතී. 

  1.  ලයාගා  සා්ාපිත කිරීම සඳහා 
ශගොඩා  ැ් ලි පහුමකම් පුළුල් කිරීම හා 
්රතිසංසක් ණ කටුතතුම සිු  ශද. 

  2.  ලයාගා  ට අෙ ය උපක ණ ලබා ගැීතම 
සඳහා ඇණවුම් ලබාදී ඇත. 

  3. පහුමකම් ඇති කිරීම සඳහා 2025 ෙසශ්ම 
ශ ෝහලට ිකලි   (3ක් ්රතිපාන  ශෙන් ක  
ඇත. 
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 (ii) 1. ශ ෝහශල් ්රූ තිකාගා  පහුමකම් සමඟ ්රසෙ 
හා  ාිසශදන ොට්ටුෙක් සා්ාපිත ක  ඇත.  

  2. අක්ක යිපත්තුම ල්ලික ශ ෝහශල් ශස ෙ  ක   
්රසෙ හා  ාිසශදන විශ  ෂා දෙනයෙ ශ ක් 
පැිකණ සෑම සති කම සා   පෙත්ෙුව ලබයි. 

 (iii) තිරුක්ශකෝවිල් ශ ෝහශල් අුවමත කා්ම  මඩුඩා ල 
සාමාජිකයින් 97කින් 68ශනශ ක් ශස ෙශ  නි ැලී 
සිටී. 

(්) 1. කායික ශ ෝග පිළිබඳ විශ  ෂා දෙනය 
නිලධාිසශ මා ඉදිිස සති ශනක තුමෙ සහ ෙමා ශ ෝග 
පිළිබඳ විශ  ෂා දෙනය නිලධාිසශ මා ඉදිිස මාස 
තුම  ඇතුමෙත ශ ෝහලට අුවුතක්ත කිරීමට කටුතතුම 
ක ුව ලැශබ්. 

 2.  ලයාගා  පහුමකම් සම්පූ්මණ වූ විගස  ලය 
විශ  ෂා දෙනයෙ ශ මාශ  ශස ෙ  ලබා දීමට 
නි ිකත . 

 3. සීමාොසික පුහුණුෙ අෙසන් ක  ඇති ප ච්ාත් 
සීමාොසික දෙනය නිලධාිසන් 5,656 ශනශ මාට 
ඉදිිසශ දී  ාජ්ය ශස ො සි්ක  පත්වීම් ලබා දීමට 
කටුතතුම ක ිකන් පෙති  අත , තිරුක්ශකෝවිල් 
ල්ලික ශ ෝහශල් දෙනය නිලධාිස පු ේපාක් 
පි වීමට හැකි ෙුව ඇත. 

(ඇ)  පැ  ශ ො ඟී. 

 

ගු  වරාජා කතලි  අර න් මහ ා 
(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கரள, நன்றி! அம்பாகற 

மாவட்டத்திரல 03 கவத்தியசாகலகள்தான் பகைகம 

யானகவ. ஒன்று, கல்முகன ஆதார கவத்தியசாகல. 

அடுத்தது, அம்பாகற நகரத்திரல இருக்கின்ற கவத்தியசாகல. 

மற்கறயது, திருக்ரகாவில் கவத்தியசாகல. இந்த நாட்டிரல 

ஏற்பட்ட யுத்த சூைல் காரணமாக 30 வருடங்களுக்கும் 

ரமலாகத் திருக்ரகாவில் கவத்தியசாகலயில் இராணுவத்தினர் 

குடியிருந்தனர். இன்று நீங்கள் அகத அபிவிருத்தி தசய்வதாகக் 

கூறினீர்கள். 2017ஆம் ஆண்டு அங்கு இரத்த வங்கி மற்றும் 

சத்திர சிகிச்கசப் பிாிவு என்பவற்றுக்குாிய கட்டிடங்ககள 

அகமப்பதற்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. ஆனால், 

இற்கறவகரக்கும் அகவ கட்டப்படவில்கல. அந்தப் பிரரதச 

மக்கள் மிகவும் வறிய மக்கள்; ரபாக்குவரத்து வசதிகளற்ற 

மக்கள். எனரவ, இவற்கறக் கருத்திற்தகாண்டு, நீங்கள் இந்த 

கவத்தியசாகலயின் கட்டிட நிர்மாணப் பணிககள விகரவு 

படுத்தி, அந்த மக்களுகடய ரதகவககளப் பூர்த்திதசய்வீர்கள் 

என்ற நம்பிக்கக எனக்கு இருக்கின்றது. அத்துடன், 

எதிர்காலத்தில் இந்த கவத்தியசாகலகய வளமிக்கததாரு 

கவத்தியசாகலயாக உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் உதவி 

தசய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்ககயும் எனக்கு இருக்கின்றது. 

ஏதனன்றால், இப்தபாழுது நீங்கள் இது சம்பந்தமானததாரு 

ததளிவான விளக்கத்கத வைங்கினீர்கள். எனரவ, பின்தங்கிய 

நிகலயிலுள்ள இந்த கவத்தியசாகலக்கு நீங்கள் உதவி 

தசய்யரவண்டும் என்பதுதான் எனது தாழ்கமயான ரவண்டு 

ரகாளாகும்.  
 

ගු තකතහළිය රඹුක්වැල්ල  මහ ා  
(மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல) 

(The Hon. Keheliya Rambukwella)  

Thank you so much. I think I have answered this 
comprehensively. But, I also think answering only is not 
sufficient, but it has to be in action. We have recognized 
the importance of building it up and upgrading it. We 
have considered it and are trying to get some foreign 

assistance also. That is one of the hospitals we are going 
to improve with foreign assistance. So, just assist us. We 
will not ignore this; it is in the pipeline. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර ්  අංක 7 -5(35/2020- (5), ගරු උද්දික ශ්ර ම ත්  

මහතා. 

 
ගු ේ දික තප්රේමර කන මහ ා 
(மாண்புமிகு உத்திக பிரரமரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මා එම ්ර ්   අහ ො. 

 
ගු තජොන් න න් ප්රනාන්දු මහ ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, සංචා ක අමාතයතුමමා ශෙුවශෙන් මා 

එම ්ර ්  ට පිළිතුම  දීම සඳහා සති ශනකක කාල ක් ඉල්ලා 

සිටි ො. 
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

තපොලි න  නථාන වැඩි කිීමතම් තයෝජනාව  වි න ර 
தபாலிஸ் நிகலயங்ககள அதிகாிப்பதற்கான 

முன்தமாைிவு: விபரம் 
PROPOSAL FOR INCREASING NUMBER OF POLICE STATIONS: 

DETAILS 
 

1438/2021 

8.  ගු අමරකීර්ති අුරතකෝර  මහ ා 
 (மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுரகாரல)   

      (The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

මහජ්  ් ක්ෂක අමාතයතුමමාශගන් ඇූ  ්ර ්   - (5): 

(අ) ශ්රී ලංකාශද ශපොලිස ්සා්ා  සංඛ්යාෙ හ සී ක් නක්ො ෙැඩි 
කිරීම සඳහා වූ ශ ෝජ් ාෙක් පුම ගි   ජ්  කාලශ දී 
ඉදිිසපත් ක  තිබූ බෙ එතුමමා නන්ශන්න? 

(්) (i) ඒ  ටශත් අලුතින් ඉදික   ලන ශපොලිස ් සා්ා  
සංඛ්යාෙ ශකොපමණන; 

 (ii) එම ශපොලිස ්සා්ා  අතිසන් ශම් ෙ විට විෙෂත ක  
ඇති ශපොලිස ්සා්ා  සංඛ්යාෙ ශකොපමණන; 

 (iii) ශම් ෙ විට විෙෂත ක   ලන ශපොලිස ් සා්ා  
ේමගීක ණ  ක  ඇති ශශ්ර ණි කෙශ්මන; 

 (iv) විෙෂත කිරීමට ඉතිිසෙ ඇති ශපොලිස ් සා්ා  
සංඛ්යාෙ ශකොපමණන; 

 (v) එම ශපොලිස ් සා්ා  අතිසන් ශපොශෙොන් රුෙ 
දිස්්රික්ක ට අ ත් ෙ  ශපොලිස ්සා්ා  සංඛ්යාෙ 
ශකොපමණන; 

  න්  එතුමමා ශමම සාාෙට නන්ෙන්ශන්න? 

(ඇ) ශ ොඑශස   ම්, ඒ මන්න? 

 
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா:  

(அ) இலங்ககயில் தபாலிஸ் நிகலயங்களின் எண்ணிக் 

கககய அறுநூறு வகர அதிகாிப்பதற்கானததாரு 

முன்தமாைிவு கடந்த அரசாங்க காலப்பகுதியில் 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

முன்கவக்கப்பட்டததன்பதகன அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) அதன்கீழ் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட தபாலிஸ் 

நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்ப 

கதயும்; 

 (ii) ரமற்படி தபாலிஸ் நிகலயங்களுள் தற்ரபாது 

திறந்து கவக்கப்பட்டுள்ள தபாலிஸ் நிகலயங் 

களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iii) தற்ரபாது திறந்து கவக்கப்பட்டுள்ள தபாலிஸ் 

நிகலயங்கள் என்ன தரங்களுக்ககமவாக 

வககப்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பகதயும்; 

 (iv) திறந்து கவக்கப்பட எஞ்சியுள்ள தபாலிஸ் 

நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (v) ரமற்படி தபாலிஸ் நிகலயங்களுள் தபாலன் 

னறுகவ மாவட்டத்திற்குாிய தபாலிஸ் நிகலயங் 

களின் எண்ணிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that a proposal had been made by the 
previous Government to increase the number of 
police stations in Sri Lanka up to 600? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the number of new police stations that have 
been constructed under the aforesaid 
proposal; 

 (ii) out of the aforesaid police stations, the 
number of those that have been opened by 
now; 

 (iii) the grades into which the police stations that 
have been opened by now have been 
classified; 

 (iv) the number of police stations that remain to 
be opened; and 

 (v) out of the aforesaid police stations, the 
number of those that belong to the 
Polonnaruwa District? 

(c) If not, why? 
 

ගු (ආචාර්ය)  ර ක වීරත ේකර මහ ා (මහජන ආරක්ෂක 
අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர - தபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அகமச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කාා ා කතුමමනි, එම ්ර ්  ට පිළිතුම  ශමශස යි. 

(අ) ඔද. 

(්) (i) අලුතින් ශගොඩා  ැ් ලි ඉදික  විෙෂත ක   ලන 
ශපොලිස ්සා්ා  ශ ොමැත. 

 (ii) ශ්රී ලංකා ශපොලීසි  සතුම ශගොඩා  ැ් ලිෙල සහ මාලී 
පන ම මත ලබාගත් ශගොඩා  ැ් ලිෙල දිෙයි  පු ා 
 ෙ ශපොලිස ්සා්ා  44ක් ශම් ෙ  විට විෙෂත ක  
ඇත. 

 (iii) ේමගීක ණ  සංඛ්යාෙ 

  “B” ශශ්ර ණි       55 

 (iv) පුමගි   ජ්   ටශත් ශපොලිස ් සා්ා  44ක් 
පමණක් අලුතින් ් ම්ා ක  ඇති අත , ශමම 
 ජ්  පත්ෙ  විට ශපොලිස ් සා්ා  (9(ක් පැෙැති 
අත , අලුතින් ශපොලිස ් සා්ා  205ක් ් ම්ා 
කිරීමට ශ ෝජ් ා වි . ඒ අුවෙ ශපොලිස ් සා්ා  
සඛ්යාෙ 694ක් නක්ො ෙැඩි ශද. එශමන්ම, ශමම 
ේමෂ  තුමෙ  ෙ ශපොලිස ් සා්ා  97ක් විෙෂත 
කිරීමට අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමාශ  අුවමැති  ලැී  
ඇත. ඉන් ශපොලිස ් සා්ා  66ක් ශම් ෙ  විට 
් ම්ා ක  ඇත. ඒ අුවෙ, ශපොලිස ් සා්ා  
සංඛ්යාෙ 460ක් නක්ො ෙැඩි වී ඇත. 

 (v) 04කි. (දි ශබු ම, සිිසපු , මීගසේැෙ, ම ම්පිටි  
   ශපොලිස ්සා්ා  විෙෂත ක  ඇත.) 

(ඇ) පැ  ශ ො ඟී. 

 

ගු අමරකීර්ති අුරතකෝර  මහ ා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுரகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ගරු ඇමතිතුමමනි, මශ  පෙමුෙැනි අතුමරු ්ර ්   අහ ො. 
ශපොශෙොන් රුෙ දිස්්රික්ක ට  ෙ ශපොලිස් ස්ාා  කිහිප ක් ලබා 

දීම පිළිබඳෙ මා ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො. ඒ ොශ ම හිඟු ක්ශගොඩා  
්රාශද්ශී  ශල්කම් ශකොට්යාසශ ත්, තමන්කක්ෙ ්රාශද්ශී  ශල්කම් 

ශකොට්යාසශ ත් ග්රාම නිලධාිස ෙසම් 58ක ජ් තාෙ ශෙුවශෙන් 

ජ් න්තිපු   ග ශ  ශපොලිස් ස්ාා   තෙම ස්ාාපිත ක ලා 
 ැහැ. ඒ සඳහා මම මැදිහත් ශෙලා ොිසමා්මග ශනපා්මතශම්න්තුමශද 

ඉඩා ම් ශකොටසමාත් ්රාශද්ශී  සම්බන්කරක ණ කිකටුශද අුවමැති  
ඇතිෙ අ ශග  දීලා තිශබ ො.  මුත්, තෙම එහි ්ර ්  ක් 

තිශබ ො. එතැ  තිශබන්ශන් පැ ණි ශගොඩා  ැ් ල්ලක්. ශපොලිස් 
ස්ාා  ක් පෙත්ොශග   න්  ුමු ුම තත්ත්ෙ ක එම 

ශගොඩා  ැ් ල්ල  ැහැ. ඒ පිළිබඳෙ ඔබතුමමාශ  විශ  ෂ අෙධා   

ශ ොමු ක  ජ් න්තිපු   ග  ට කඩි ිකන් ශපොලිස් ස්ාා  ක් 
ලබා ශනන්  කි   ඉල්ලීම මා ශම් අෙස්ාාශදදී ක  ො. 

 

ගු (ආචාර්ය)  ර ක වීරත ේකර මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එ  ඉතාම ශහොඳ ශ ෝජ් ාෙක්. අපි 

අනිෝම ශ න්ම එ  ක  ො. අපට  ම්  ම් අක්පාක් තිශබ ො. 

ොහ  ලබා ගන්  ඕ ෑ. ඒ ොශ ම අලුශතන් බඳො ගත් පිිසස 

පුහුණු ශෙලා එ ශතක් ඉන්  ඕ ෑ. එම අෙ යතා සම්පූ්මණ වූ 

ගමන් අනිෝම ශ න්ම එතුමමාශ  අෙ යතාෙ ඉෂ්ට ක  ො.  

 

ගු අමරකීර්ති අුරතකෝර  මහ ා 
(மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுரகாரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

ගරු ඇමතිතුමමනි, මශ  ශනෙැනි අතුමරු ්ර ්   ශම යි. නැ ට 
සක්රි  ශස ෙශ  ශ දී සිටි  සමස්ත ශපොලිස් නිලධාිසන් සංඛ්යාෙ 
ශකොපමණන, අප ාධ ෙැටලීම්, මත් ද්රෙය ෙැටලීම් හා අශ මාත් 
ශස ො සඳහා නැ ට ශ ොනො තිශබ  ශපොලිස් නිලධාිසන් සංඛ්යාෙ 
ශකොපමණන කි ලා මම නැ ගන්  කැමැතියි. ශමොකන, 
ශපොශෙොන් රුෙ දිස්්රික්කශ  ග්රාම නිලධාිස ෙසම් වි ාල 
්රමාණ ක මත් ද්රෙය ාාවිත  ඉතාම තදින් සිු  ශෙ ො. අහිංසක 
නරුෙන් පො ඒොට ශ ොමු ශෙිකන් පෙති ො. ඒ සඳහා තෙම මත් 
ද්රෙය නිො ණ ෙැඩා  පිළිශෙෙක් සක්රි  මට්ටිකන් ක්රි ාත්මක 
ශෙන්ශන්  ැහැ. ගරු ඇමතිතුමමනි, ඒ පිළිබඳෙත් ඔබතුමමාශ  
අෙධා   ශ ොමු ක , ශපොශෙොන් රුෙ දිස්්රික්කශ  මත් 
ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි ෙ  නරුෙන් පිළිබඳෙ විශ  ෂ අෙධා  ක් 
ශ ොමු ක  ඒ නරුෙන් එයින් ෙැෙැක්වීමට  ම් ෙැඩා  පිළිශෙෙක් 
ක්රි ාත්මක ක   ශලස මා ඉල්ලා සිටි ො. 
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ගු (ආචාර්ය)  ර ක වීරත ේකර මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரரசகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, නැ ට මත් ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි වූ 

පුද්ගල න් 90,000ක් පමණ ශපොලිස් ස්ාා ෙල ඉන් ො. මත් 

ද්රෙය උෙු   පිළිබඳෙ අශේ විශ  ෂ අෙධා   ශ ොමු ක  තිශබ ො. 

ඒ සම්බන්ධශ න් විශ  ෂ කා්ම  බලකාශ න් විශ  ෂ ශමශහුතම් 

ක  ො. අශේ  ශට් ශපොලිස ්ශකොට්යාස ((ක් තිශබ ො. මත් ද්රෙය 

උෙු   ෙෙක්ෙන්  අපි ඒ ශකොට්යාස ((ටම විශ  ෂ කඩුඩා ා ම් 

ශ ොනො තිශබ ො. ඒ ොශ ම මත් ද්රෙය පිළිබඳ ශතො තුමරු 

තිශබ ො  ම්, ඕ ෑම අෙස්ාාෙක, ඕ ෑම ශකශ මාට ඒ පිළිබඳෙ 

නැුවම් ශනන්  අපි 558 කි   ු  කා  අංක  ස්ාාපිත ක  

තිශබ ො. එම ශතො තුමරු ලබා ු න් හැටිශ ම ඒ සම්බන්ධශ න් 

කටුතතුම ක න්  අපි ශකොට්යාසෙලට ශ ොනො තිශබ  විශ  ෂ 

කඩුඩා ා ම් අනිෝම ශ න් එම ස්ාා ෙලට  ෙ ො. ඒ ොශ ම 

ශපොලිස් ස්ාා  සමඟ සම්බන්කරක ණ  ශෙිකන් අපි ඒ ෙැඩා  

පිළිශෙෙ සකස් ක  තිශබ ො. ඔබතුමමන්ලාත් නන් ො, ශම් 

සම්බන්ධශ න් ඉතා වි ාල පිිසසක් ශම් ෙ ශකොට අපි 

අත්අඩා ංගුෙට අ ශග  තිශබ  බෙ. ලක්ෂ කට අධික පිිසසක් ශම් 

ෙස  තුමෙ පමණක් මත් ද්රෙය සම්බන්ධශ න් අපි අත්අඩා ංගුෙට 

අ ශග  තිශබ ො. ඔවුන් ශම් ෙ  ශකොට ඇප මත නිනහස්ශෙලා 

තිශබ ො. මත් ද්රෙය සම්බන්ධශ න් ශතො තුමරු ලැබුණු විගස 

ක්ෂණික ක්රි ා මා්මග ගන්  පුළුෙන් ෙ  විධිශ  විධිවිධා  ශ ොනා 

තිශබ  බෙත් මම ශම් අෙස්ාාශදදී කි න්  කැමැතියි.  

 
ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ස්ාාෙ  නිශ ෝග 38 සහ 555 

ශකශ හි ඔබතුමමාශ  අෙධා   ශ ොමු ක ෙ ො. ස්ාාෙ  

නිශ ෝග 38හි   සඳහන් ෙන්ශන් අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව 

ලබ  ්ර ්  පිළිබඳෙයි.  මුත්, අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව ලබ  

්ර ්  නැන් මාස ගණ ාෙක් තිස්ශස  අහන්ශන්  ැහැ. එම ස්ාාෙ  

නිශ ෝග තෙම සංශ ෝධ   ක ලාත්  ැහැ. ඒ ොශ ම ්ංෂ්ක 

අකරක්ෂණ කා ක සාා පිළිබඳෙත් ක්රි ා මා්මග කට  න්ශන්ත් 

 ැහැ. හිටපු අගමැති  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමමා ශම් ගරු සාාශද 

ඉන් ො  ම්, එතුමමා ශම් කා ණ  සම්බන්ධශ න් සඳහන් ක ාවි. 

එතුමමාශ  කාලශ දී තමයි අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව ලබ  

්ර ්  පටන් ගත්ශත්. ඒ ොශ ම ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ කා ක සාා 

පත් කශෙ . ශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙ ශපොු   ාජ්ය මඩුඩා ල   

පා්මලිශම්න්තුමශද ොශ ම විශ  ෂශ න්ම බ්රිතා ය 

පා්මලිශම්න්තුමශදත් ෙැනගත් ශන ක් ෙ ශ න් සලක  බෙ අපි 

නන් ො. ්රජ්ාතන්ත්රොනශ  ෙැනගත් අං  ශනකක් තමයි, 

අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව ලබ  ්ර ්  සහ ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ 

කා ක සාා. වි ශ  ෂශ න්ම අගමැතිෙ  ා ශහෝ අගමැතිෙිස  

ඇවිල්ලා, සි ලු  ාජ්ය නිලධාිසන් කැඳො ශෙස්ට්ිකන්ස්ට්ම 

පා්මලිශම්න්තුමෙ තුමෙ පැ  ගණ ාෙක් නිශ ෝජිත මන්ත්රී මඩුඩා ල  

නැුවෙත් ක  ො. ඒ කි න්ශන්, පූ්මෙ ්ර ්  ලබා දීමකින් ශතො ෙ 

තමයි ශම් කටුතතුම සිු  ක න්ශන්. ශම්ක ඉතා ශහොඳ ෙැඩා  

පිළිශෙෙක්. ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ කා ක සාාත්, 

අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව ලබ  ්ර ් ත් හමාෙන්ශන් ඇයි 

කි ලා මම අහන්  කැමැතියි. ශම් කා ණා ශනක අපි අත්හැ  

නමන්ශන් ඇයි, ගරු කාා ා කතුමමනි? ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ කා ක 

සාාෙලට සාාපතිෙරු පත් ශ ොක න්ශන් ඇයි? ඒ ොශ ම 

අග්රාමාතයෙ  ාශගන් අසුව ලබ  ්ර ්  ශ ොඅසන්ශන් ඇයි? 

ශම්ොට ශහ තුමෙ ශමොකක්න කි ලා මම ඔබතුමමාශගන් නැ ගන්  

කැමැතියි, ගරු කාා ා කතුමමනි. 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඊශ  තමයි ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ කා ක සාා 

පිළිබඳ අෙසා  තී ණ  අශේ මන්ත්රීෙරු කඩුඩා ා ම එකතුමශෙලා 

අ ගත්ශත්. ඒ කටුතතුම ඉදිිස සති ශනක තුම  ඇතුමෙත අෙසා  

ක  ො.  

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු බුද්ධික පති ණ මන්ත්රීතුමමා විසින් 

 ඟ  ලන කා ණා ශනකින් පෙමුෙැනි කා ණාෙට ඔබතුමමා 

පිළිතුමරු ු න් ා. ්ංෂ්ක අකරක්ෂණ කා ක සාා පිළිබඳෙ තී ණ ක් 

අ ශග , ස්ාාෙ  නිශ ෝග  ටශත් අත්හිටුො තිශබ ො. ඒක 

ඔබතුමමාත් නන් ො, විපක්ෂශ  පක්ෂ  ා ක රැස්වීමට සහාාගි 

වුණ අ ත් නන් ො, පා්මලිශම්න්තුමෙත් නන් ො. අග්රාමාතයතුමමා 

පා්මලිශම්න්තුමශද පෙමුෙැනි සතිශ  දි  ගණ ාෙක් 

පා්මලිශම්න්තුමශද ්ර ් ෙලට උත්ත  ු න් ා. ඒ නිසා එතුමමා 

උත්ත දීම ්රතික්ශෂ ප ක ලා  ැහැ. ඒක ෙැ දි ්රකා  ක්. අපි 

රැස්වීමට ශ ොනා ගන් ා දි  පක්ෂ  ා ක කිකටුශදදී තමයි 

තී ණ  ක න්ශන්. ඔබතුමමා පක්ෂ  ා ක කිකටුෙට ෙ ක්, ශනකක් 

ඇවිල්ලා ගි ා. ඒ නිසා පක්ෂ  ා ක කිකටුශද එකඟතාෙ  පිසදි 

 ම්  ම් නෙස් ශෙ  කටුතතුම සඳහා ශ ොනා ගන් ො. අගමැතිතුමමා 

ඕ ෑම ශෙලාෙක ඒ එකඟතාෙ උඩා  කටුතතුම ක න්  ූ නා ම්. ගරු 

අගමැතිතුමමා  ශට් ඉන් ො  ම්, ඒ එකඟතා උඩා  කටුතතුම ක න්  

ූ නා ම්. හිටපු අගමැතිතුමමාත්  ශට්  ැති නෙස්ෙල එතුමමා ඔ  

කි   ්කා  ට  කටුතතුම කශෙ   ැහැ.  අපි  ජ් ක් හැටි ට 

සම්්රනා  ්රතික්ශෂ ප ක ලා  ැහැ. ඒ පටන් ගත්ත සම්්රනා  අපි 

පිළිගන් ො. We have suspended the Sectoral Oversight 

Committees. 

 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ස්ාාෙ  නිශ ෝග අුවෙ 

අග්රාමාතයතුමමාශ  ්ර ්  තිශබන්ශන් හැම මාස කම 

පා්මලිශම්න්තුමෙ පැෙැත්ශෙ  පෙමුෙැනි සතිශ  බනානා නෙශස . 

පෙමුෙැනි ්ර ්  (. ඒක ස්ාාෙ  නිශ ෝගෙල ඇතුමෙත් ශෙලා 

තිශබ ො. මශ  මතක  නිෙැ දි  ම්, නැන් මාස ගණ ාෙක්ම ශම් 

කටුතත්ත සිද්ධ වුශඩු  ැහැ. බනානා නෙස්ෙල පා්මලිශම්න්තුමෙ 

රැස්වුණා. ක ශාාාශ ෝ ා ෙසංගත  නිසා එක නෙස බැගින් 

පා්මලිශම්න්තුමෙ තිබුශඩු සති ශනකයි. ඒක නිසා මම කි න්ශන් 

ශ ොෙැම්බ්ම මාසශ  අ  ෙැ ට කලින් එ  Sitting Week එශක් 

පෙමුෙැනි බනානා දි ශ  ශම් අෙස්ාාෙ ශනන්  කි ලායි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඒ ගැ  කාා ක  ගනිමු. 
 

ගු රනිල් වික්රමසිාංහ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම්ක පා්මලිශම්න්තුමශද ෙැනගත් 

කටුතත්තක්. ඒත් සාා ා කතුමමා කි පු හැටි ට ඒකට නැන් දි  

ශ ොනෙන්ශන්  ැහැ. විශ  ෂශ න්ම ස්ාාෙ  නිශ ෝග අුවෙ 

ශකොවිඩ් කාලශ  අපි රැස් වුශඩු  ැහැ.  මුත් අගමැතිතුමමාට 

ශමතැ ට සහාාගි ශෙන්  බැිස  ම්, අක්ම ගණශන් 

සාා ා කතුමමාටෙත් ශම් ්ර ් ෙලට පිළිතුමරු ශනන්  පුළුෙන්. මම 

කි න්ශන්, අගමැතිතුමමා  ැත් ම් සාා ා කතුමමාට පුළුෙන් 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

අගමැතිතුමමා ශෙුවශෙන් ඒ ්ර  ්ෙලට පිළිතුමරු ශනන් . එශස  

ශෙ ො  ම් මන්ත්රීෙරුන්ට  ම් සහ  ක් ලැශබ්වි. අගමැතිතුමමා 

 ැත් ම් ඔබතුමමා පිළිතුමරු ශනන් . ශමොකන,  ඊට ඉස්ශසල්ලා 

නෙශස  තමයි ්ර ්  ලැ ශබන්ශන්.  

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හිටපු අගමැතිතුමමා -ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමමා- කි   

කා ණාෙ එතුමමාත් පිළිගන් ො. පුම ගි  කාලශ  ශකොවිඩ් ්ර ්   

නිසා  ම්  ම් නෙස්ෙල අපි රැස් වුශඩු  ැහැ. පක්ෂ  ා ක න් 
තී ණ  ක ලා තමයි ඒ නෙස් ශෙ ත් කටුතතුමෙලට ගත්ශත්. 

 මුත්, අගමැතිතුමමා කීප ෙතාෙක්ම බනානා දි ෙලදී පිළිතුමරු ලබා 
ු න් ා. හිටපු අගමැතිතුමමාත් කි   පිසදි අගමැතිතුමමා 

පා්මලිශම්න්තුමෙට පැිකශණ ො; පා්මලිශම්න්තුම කටුතතුමෙලට 
සහාාගි ශෙ ො. ් ත   ාෂ් ක් නිශ ෝජ්   ශ ොෙ  නිසා 

විශ  ෂ කා ක සාාෙමාත් අපි පත් කො. එම කා ක සාාෙත් ගි  

සතිශ  රැස්වුණා. ඒ අුවෙ අපට කටුතතුම ක න්  පුළුෙන්. ගරු 
බුද්ධික පති ණ මන්ත්රීතුමමා කි   විධි ට අපි ඒො ්රතික්ශෂ ප ක  

 ටපත් ක ලා  ැහැ.  
 

ගු රනිල් වික්රමසිාංහ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මම හිත  හැටි ට එශහම ශහොඳයි. අශේ මන්ත්රීෙරුන්ට, පුම 

ශපෙ මන්ත්රීෙරුන්ට අෙස්ාාෙ ශනන් . ඒක ක්රි ාත්මක ක න්  

පුළුෙන්  ම් ශහොඳයි. මම නන්ශන්  ැහැ, ශමතැ  තිශබන්ශන් 
අශහෝසි ක න්  කි ලා. අශහෝසි ක න්  එපා, ක්රි ා ශ ොක  

ඉන් . ඊෙඟ ෙතාශද අ ගන් . ්ඩුක් පක්ෂශ ම ශහොඳ 
මන්ත්රීෙරු ඉන් ො; පෙපුරුු  අ  ඉන් ො. ඒ අ ට ඒ ත තුමරු 

ශබනා දීලා ෙැඩා  කටුතතුම ක න්  කි න් . එතශකොට පුම ශපෙ 

මන්ත්රීෙරුන්ටත් ශහොඳ පුහුණුෙක් ලැශබ ො. ශම් සාාශද පුහුණු 
මන්ත්රීෙරු ඉන් ො. 

 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හිටපු අගමැතිතුමමා අත්නැකීම් සම්ාා  කින් ුතතුමෙ අන කාා 
කිරීම මම අග  ක  ො.  මුත්, එතුමමා එශහම ෙැඩා  කො  ම් 
ාන්නශ දී ශගන   න්ශන්  ැහැ. අශේ අගමැතිතුමමාත්, අශේ 
ජ් ාධිපතිතුමමාත්  ජ්  ශගොඩා   ඟලා  ඇමතිෙරු  ාෂ් කට ෙැඩා  
කටුතතුම ශබනා දීලා තිශබ ො. ඇමතිෙරුන් ශ ොෙ  අ ටත් ෙැඩා  
කටුතතුම ශබනා දීලා ෙැඩා  ක ශග    ො. මම අග  ක  ො හිටපු 
අගමැතිතුමමා කෙ ්රකා  .  ාජ්ය අමාතයෙරුන්ට ුමවිශ  ෂී බලතල 
පෙ ා ඉතා පැහැදිලිෙ ෙැඩා සටහ ක් අපි ක ශග    ො.  
දිස්්රික්කෙල ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා ්ස ෙල  ා ක න් බෙට පත් 
ක , ෙගකීම්  ාෂ් ක් පෙ ා ෙැඩා  කටුතතුම ක ශග    ො. මම 
කැමැති  ැහැ ඔබතුමමා ක   අලුත් ශ ෝජ් ා ්රතික්ශෂ ප ක න් . 
ඔබතුමමා අශේ  ශට් සිටි  ශජ්යෂ්ය පා්මලිශම්න්තුම මන්ත්රීතුමමා; හිටපු 
අගමැතිතුමමා.  ගරු කාා ා කතුමමනි, පක්ෂ  ා ක න් සමඟ 
සාකච්ාා ක ලා ඕ ෑම ශන ක් ක්රි ාත්මක ක න්  අපි ූ නා ම්. 

  

ගු රනිල් වික්රමසිාංහ මහ ා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

ඇත්ත ෙ ශ න්ම පක්ෂ  ා ක න් අත  සාකච්ාා ක ලා 
ක්රි ාත්මක ක න්  පුළුෙන්.  මම ශම් සාාෙට පැිකණිශ   ැහැ. 
එච්ච යි. ශගන  ගි ාට කමක්  ැහැ. මශ  ක ගාටුෙ ඒක 
ශ ොශෙයි. මශ  ක ගාටුෙ ඇති ෙන්ශන් ඉන්  අ  ක   ශද් 
දිහා බැලුොමයි. 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ස්ාාෙ  නිශ ෝග අංක 27(2)  ටශත් ්ර ්  , ගරු අුව  

මාමා  දිසා ා ක මහතා. 

 

තපෞ ගලිකව දැනුම් දීතමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

ලිට්තරෝ  හ ලාෆන ගෑ න  මාගම් ඒකාබ ධා කිීමම 
'லிற்ரறா' மற்றும் 'லாஃப்' எாிவாயு நிறுவனங்ககள 

ஒன்றிகணத்தல் 
MERGER OF LITRO AND LAUGFS GAS COMPANIES 

  

ගු අනුර දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් ශමම 

්ර ්   ඉදිිසපත් කිරීමට අෙස්ාාෙ ලබා දීම පිළිබඳෙ ඔබතුමමාට 

ශබශහවින්  ස්තුමතිෙන්ත ෙ ො.  

ශම් ්ර ්  ට පිළිතුමරු  ශනන්ශන් ්ඩුක් පා්ම ්ෙශ  ්රධා  

සංවිධා කතුමමාන? [බාධා කිරීමක්]  

ගරු කාා ා කතුමමනි,  ජ්  සතුම ලිට්ශ ෝ ගෑස් සමාගශම් 

පැෙැත්ම අෙනා මට ලක් ක    ජ්ශ  තී ණ ක් ශහ තුමශෙන් 

සමාගමට සහ ශපොු ශද ගෑස් පාිසශාෝගික ජ් තාෙට බලපෑ හැකි 

අ්මබුන තත්ත්ෙ  පිළිබඳ ශමම ගරු සාාශද අෙධා   ශ ොමු 

ක ෙුව කැමැත්ශතික.  ජ්  සතුම ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා ලිිකටඩ් 

සමාගම, ශ්රී ලංකාශද ගෑස ් ශෙශෙඳ ශපොශෙන් සි  ට 80ක 

පංගුෙකට න, ගෂහස්ා හා ක්මමාන්ත පාිසශාෝගික න් අත  

වි ්ෙසීත  ශෙශෙඳ  ාම කට න, ගුණාත්මක ශස ොෙකට න 

හිිකකම් කි  ො. එශස ම මාස කට ගෑස් ශමට්රික්ශටොන් 34,000ක් 

පමණ ශබනා හිසුව ලබ  ලිට්ශ ෝ සමාගම, ස්ථී  ශස ෙක න් 

240ක් පමණ පිිසසකට න ශබනා හැරීශම් හා අශෙවි ක්ශෂ ත්රශ  

තෙත් වි ාල පිිසසකට න ජීෙශ ෝපා  සලස ො.  

මෑත කාලශ  ගෑස් සැපුතම තුමෙ ඇති වූ අ්මබුන  තත්ත්ෙ ට 

විසුනම් ෙ ශ න් ්ඩුක්ෙ ලිට්ශ ෝ සමාගම සම්බන්ධශ න් ලබා 

ු න් තී ණ ක් ශහ තුමශෙන් ලිට්ශ ෝ සමාගශම් පැෙැත්ම අ්මබුන ට 

ලක් වී ඇති බෙට ෝමතා ශෙ ො. විශ  ෂශ න් ශමම තී ණ  

ම් න් ලිට්ශ ෝ සමාගම, ගෑස් ශෙශෙඳ ශපොශෙන් සි  ට 20ක 

පංගුෙක් හිික ගෑස ් ශෙශෙඳ ශපොශෙ  අශ ක් ත ගකාරී සමාගම 

ෙ  සහ ශපෞද්ගලික හිිකකාිසත්ෙ  ඇති සමාගමක් ෙ  ලාෆ් 

ට්මික ල් සමාගම මත  ඳා පැෙතීමට සලස්ො තිශබ ො. එ , 

ශමම  ජ්  සතුම සමාගම පමණක් ශ ොෙ ගෑස් පාිසශාෝගික 

ජ් තාෙ න ශපෞද්ගලික සමාගමක ඒකාධිකා  කට  ට කිරීමක් 

ෙ ො. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, පාිසශාෝගික කටුතතුම අමාතයෙ  ා 

හැටි ට බන්ු ල ගුණේමධ  මැතිතුමමාශ  සහ මුනල් අමාතයෙ  ා 

හැටි ට ගරු අග්රාමාතයතුමමාශ  අත්සනින් තමයි ශම් සඳහා 

පෙමුෙ  කැබි ට් ප්රිකාෙ ඉදිිසපත් වුශඩු. ඒ කැබි ට් ප්රිකාෙ 

පිළිබඳ අපි ්ර ්  ඉදිිසපත් කො.  මුත්, ඒ කැබි ට් ප්රිකාෙ 

අධය    ශකොට ෝමතාෙක් ඉදිිසපත් කිරීම සඳහා අමාතයාං  

අුවකිකටුෙක් පත් කො. ඒ අමාතයාං  අුවකිකටුෙ නිශ ෝජ්   

කො,  බන්ු ල ගුණේමධ  ඇමතිතුමමා, ශකශහළි   ඹුක්ෙැල්ල 
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[ගරු  නිල් වික්රමසිංහ මහතා] 
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ඇමතිතුමමා, මහින්න අම වී  ඇමතිතුමමා, ොුමශද්ෙ  ා ා ක්කා  

ඇමතිතුමමා සහ උන  ්රාාත් ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා. එතුමමන්ලා 

විසින් ලබා ශන  ලන ෝමතාෙක් තිශබ ො. හැබැයි. මා නන් ා 

පිසදි ඒ ෝමතාෙට අත්සන් ක ලා තිශබන්ශන් බන්ු ල ගුණේමධ  

ඇමතිතුමමා, මහින්න අම වී  ඇමතිතුමමා සහ ොුමශද්ෙ 

 ා ා ක්කා  ඇමතිතුමමා පමණයි. අශ ක් සාමාජික න් එම  

අුවකිකටුශද ෝමතාෙට අත්සන් ක   ැහැ. ශම්   අුවකිකටුෙ පත් 

ක න්ශන් ඉදිිසපත් වුණු කැබි ට් ප්රිකාෙ පිළිබඳ අධය    

ක න් යි.  මුත්, අුවකිකටුශෙන් ෝමතාෙක් ශන ො ඒ ශෙුවෙට 

ලිට්ශ ෝ සමාගම හා ලාෆ් ට්මික ල් සමාගම එකතුමෙ ඒකාබද්ධ 

සමාගමක් පිහිටුෙන්  කි ලා. ශම්කයි ්ර ්   තිශබන්ශන්. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, ලාෆ් ට්මික ල් සමාගම කි න්ශන්  රුපි ල් 

බිලි   30කට ෙඩා ා ලංකා බැංමාෙට සහ මහජ්  බැංමාෙට ණ  

තිශ   වි ාල ල්ලය  අස්ාාෙ ත්ෙ ක් සහිත සමාගමක්.  ෝමතා 

ෙ  අන්නමට ්ඩුක්ෙ විසින් ශමම  ාජ්ය හා ශපෞද්ගලික ගෑස ්

සමාගම් ශනක ඒකාබද්ධ ක  Siyolit Private Limited  ිකන් 

ශෙ ම ් ත  ක් පිහිටුො තිශබ ො. ඒක ඔබතුමමා නන් ො. මා 

ෙඟ තිශබ  කැබි ට් ප්රිකාෙ අුවෙ ලංකාෙට අෙ ය ගෑස් ිකලදී 

ගැීතම එම ් ත  ට පෙ ා දී ඇති බෙට ෝමතා ශෙ ො. ශම් 

ෙ  විට ඒ  ෙ සමාගශම් අධයක්ෂ මඩුඩා ල  ශෙ ම රැස්වී තීන්ු  

ගනිිකන් සිටි  බෙ ෝමතා ශෙ ො. ඒ අධයක්ෂ මඩුඩා ල  අෙස්ාා 

ශනකකදී රැස් ශෙලා තිශබ ො. ගරු කාා ා කතුමමනි, අධයක්ෂ 

මඩුඩා ල ප්රිකාෙක් මා ෙඟ තිශබ ො. එක් අෙස්ාාෙක, අශගෝස්තුම 

මාසශ  58ෙ  නා රැස් ශෙලා තිශබ ො. ඊෙඟට, අශගෝස්තුම 

මාසශ  23ෙ  නා රැස් ශෙලා තිශබ ො. සමාගම පිහිටුෙලා, 

අධයක්ෂ මඩුඩා ල  අෙස්ාා ශනකකදී රැස් ශෙලා තිශබ ො. 

කැබි ට් ප්රිකාෙ ම් න් සමාගමට බල  ලබා දීලා තිබුණා. මා 

නන් ා පිසදි  සමාගමට බල  ලබා දීශම් ගිවිුමමක් ශහෝ ප තක් 

ශහෝ ශෙ  කිසිෙක්  ැහැ. ඔබතුමමන්ලාශ  අුවකිකටු ලබා දීපු 

ෝමතා අුවෙ තමයි සමාගමට බල   දීලා තිශබන්ශන්. 

විශ  ෂශ න් ශමම ක්රි ාමා්මග  ඒ පිළිබඳ පත් ක   ලන කැබි ට් 

අුවකිකටු තී ණ ක් බෙ කි  ො. කැබි ට් අුවකිකටුෙ පත් කශෙ  

නාපු කැබි ට් ප්රිකාෙ අධය    ක න් යි. හැබැයි, ඉදිිසපත් 

ක පු කැබි ට් ප්රිකාෙට ෙඩා ා ශෙ ස් කරුණක් පිළිබඳ තමයි 

අුවකිකටු ෝමතාෙ ්ශද. ඒ ෝමතාශද සඳහන්ෙ තිශබ  

්කා  ට  ලිට්ශ ෝ සමාගමට ගෑස් ිකලදී ගැීතමට සිු  ෙන්ශන් 

හම්බන්ශතොට පිහිටි ලාෆ් ගබඩා ා සංකී්මණශ න්. එයින් ිකලදී 

ගන් ා ගෑස් ලාෆ් සමාගශම්  ැද පාවිච්චි ශකොට ශක ෙලපිටිශ  

පිහිටි ලිට්ශ ෝ සමාගශම් ගෑස් ගබඩා ාෙ ශෙත රැශග  ඒමට සිු  

ශෙ ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි,  ශම්ශකන් පැහැදිලි ෙන්ශන් මාමක්න? 

ඉතාම ල්ලය අස්ාාෙ ාාෙ ට පත්වී තිශබ  සමාගමක් තමන්ශ  

ල්ලය අස්ාාෙ ාාෙ  පි ො ගැීතම ශෙුවශෙන් ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා 

සමාගම ගබඩා ා කිරීම, ශගන්වීම, ඒ ොශ ම ඕ ෑ  ම් 

හම්බන්ශතොට සිට ශක ෙලපිටි  නක්ො  ැද මා්මගශ න් ශගන්වීම 

සම්බන්ධශ න් එම සමාගශම් ෙයාපාිසක පංගුශෙන් ශකොටසක් 

ලබා ශන ො ලාෆ් සමාගමට. ඒ මාමක් ශෙුවශෙන් න? රුපි ල් 

බිලි   30කට ෙඩා ා  ාජ්ය බැංමා ශනකට ණ  තිශබ , ල්ලය 

අස්ාාෙ ාාෙ ක් තිශබ  සමාගමට ඔවුන්ශ  ෙයාපා  ඉටු 

ක න්  ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා සමාගශම් පංගුශෙන්  ශකොටසක් ාා  

ශන ො.  

ශම් ෙ  විට ිකල පිළිබඳ ගැටලුෙක් ශහ තුමශෙන් ලාෆ් සමාගම 

තමන්ශ  සැපුතම් සීමා ක  තිශබ ො. -ඒ කි න්ශන්, ලාෆ් ගෑස් 

සමාගම. ලාෆ ් ට්මික ල් සමාගම ශ ොශෙයි.- ඒ ශහ තුමශෙන් ලාෆ ්

ගෑස් පාිසශාෝගික න් බ පතෙ පීඩා ාෙකට පත්ෙ සිටි ො. ශමෙැනි 

එක් ශහෝ තෙත් ශහ තුම මත සැපුතම් සීමා කිරීම ම් න් ඉදිිසශ දී 

ලංකා ශද සමස්ත ගෑස් පාිසශාෝගික ජ් තාෙ ්රාණ ඇප ට 

ගැීතමට ශමම ශපෞද්ගලික සමාගමට ඉඩා  විෙෂත වීමක් ශමම  ෙ 

තී ණ  මත සිද්ධ ශෙ ො. ශමොකන, ගබඩා ා අයිති ෙන්ශන් ලාෆ ්

සමාගමට  ම්, ශගශ න්ශන් ඔවුන්ශ   ැද හ හා  ම්, 

අෙසා ශ  දී ශමම  ගෑස් ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ඒකාධිකාරීත්ෙ  ෙ  

උඩින් ශගන්වීම, ගබඩා ා කිරීම හ හා ශමම සමාගම විසින් අත්පත් 

ක ගුව ලබ ො.  

නැ ටමත් එම සමාගශම් සි  ට විස්ශස  පංගුෙ උපශ ෝගි ක  

ශග  ගෑස් ශගන්වීම  ත  කො. ඒක ශෙ ත් ්කා  කින් ක   

ලන ත්මජ්  ක්. ඒ පාිසශාෝගික න් වි ාල ු ෂ්ක තාෙකට පත් 

කො. එශහම තිබුණු සමාගමකට තමයි එහි ගෑස් ට්මික ල් සමාගම 

සමඟ ශම් ඒකාබද්ධතාෙට  න්  තමුන් ාන්ශස ලා ශ ෝජ් ා 

ක ලා තිශබන්ශන්.  

එශස ම එ  ශෙශෙඳ ශපොශෙ  වි ාලතම පංගුෙ හිික  ාජ්ය 

සමාගම ශලස ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ශෙශෙඳ ශපොෙ තුමෙ 

සහ  ිකලක් පෙත්ො ගැීතශම් හැකි ාෙ න අභිශ ෝග ට ලක් 

ක  ො. ශමොකන, ඒශක් ිකල මත තමයි ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා 

සමාගශම් ගෑස්ෙල ිකල තී ණ  ෙන්ශන්. එශමන්ම, ලිට්ශ ෝ ගෑස් 

ලංකා සමාගශම් ශස ෙක න් බි  පෙ ක න්ශන්, ගෑස් සැප ශම් 

ශපෞද්ගලික ඒකාධිකා  ක් නි්මමාණ  වීම ම් න් ලිට්ශ ෝ ගෑස ්

ලංකා ලිිකටඩ් සමාගශම් ශෙශෙඳ ශපොෙ ස්ොකර  පැෙැත්ම 

අෙනා මට ලක් කිරීමත්, එහි ත ගකරුො  ක්තිමත් කිරීමත් විසින් 

තම සමාගම ු ්මෙල ක  නමුව ඇති බෙටයි.  

ඒ කි න්ශන්, නැන් ගෑස් ශගන්ෙන්ශන් ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා 

ලිිකටඩ් සමාගම; ගබඩා ා ක න්ශන් එම සමාගම; ශබනා හිසන්ශන් 

එම සමාගශම් නිශ ෝජිත න්; විමාණුව ලබන්ශන්ත් එම සමාගශම් 

සිල්ල  නිශ ෝජිත න් විසින්. එතශකොට නැන් ඒ ගෑස් මුළු නාම ම 

තිශබන්ශන් ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා ලිිකටඩ් සමාගම සතුමෙයි. හැබැයි, 

ශමම තීන්ු ෙ හ හා සිද්ධ ෙන්ශන්, ශගන්වීමත්, ගබඩා ා කිරීමත් 

කි   එක ලිට්ශ ෝ  සමාගශමන් ගලො ශෙ ත් ශපෞද්ගලික 

ඒකාබද්ධ සමාගමකට පැෙරීම ශෙතින් ගෑස් ශෙශෙඳ ශපොශෙ  

ඒකාධිකාිසත්ෙ  ඇති ක  ො ගෑස් ශගන්වීම සඳහා සකස් ක   

සමාගම ශෙත. එ  අශේ  ශට් පාිසශාෝගික න් පැත්ශතන් 

බැලුෙත්,  ාජ්ය සමාගම් පැත්ශතන් බැලුෙත් වි ාල අ තුමරුනා ක 

තත්ත්ෙ ක්.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම පහත ්ර ් ෙලට පිළිතුමරු 

නැ ගන්  කැමැතියි. 
 

01.   ාජ්ය හා ශපෞද්ගලික ගෑස ් සමාගම් ශනක ඒකාබද්ධ ක  
සිශ ොලිට් ්රයිශෙට් ලිිකටඩ්  ිකන් ශෙ ම ් ත  ක් 
ක්රි ාත්මක ෙන්ශන් ඇයි?   

  ඒ කැබි ට් තී ණ  මා ෙඟ තිශබ ො. එම කැබි ට් 
ප්රිකාෙ ඉදිිසපත් කෙ දි   මා ෙඟ  ැහැ. මම හිත ො, 
ගරු බන්ු ල ගුණේමධ  ඇමතිතුමමා එ  නන් ො ඇති කි ා. 
ඔබතුමමන්ලා ඒ අුවකිකටු ෝමතාෙ අත්සන් ක ලා 
තිශබ ො විත යි. හැබැයි, අුවකිකටු ෝමතාෙ ඉදිිසපත් 
ශෙලා ශකටි කාල ක් ඇතුමෙත ශම් සමාගම පිහිටුො, 
අශගෝසත්ුම 58ෙ  නා සහ 23ෙ  නා අධයක්ෂ මඩුඩා ල 
රැසව්ීම් ශනකමාත් පෙත්ො තිශබ ො.  එශහම සමාගමක්.  
ශම් කැබි ට් ප්රිකා අුවමැති  පමණයි ශම්කට 
තිශබන්ශන්.  

02.  එම  ෙ සමාගම පිහිටුවීම ශම් පිළිබඳ ශසො ා බලා ෝමතා 
කිරීමට පත් ක   ලන කැබි ට් අුව කිකටුශද තී ණ ක් 
ෙන්ශන්න? එශස  ශ ොශද  ම් අුවකිකටු තී ණ ට පිටින් 
ශමම තීන්ු ෙ ගත්ශත් ඇයි? 

03.  එම සමාගශම් අයිති  සි  ට 74ක් හා සි  ට 24ක් ෙ  
පිසදි ලිට්ශ ෝ සහ ලාෆ ් ට්මික ල් අත  ශබදීමට තී ණ  
කශෙ  කවුරුන් විසින්න?  
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04.  ගෑස ් සැපුතශම් ඒකාධිකා   ශපෞද්ගලික ත ගකාරී 
සමාගමක් අතට පත්වීම ලිට්ශ ෝ සමාගශම් සි  ට 80ක 
ශෙශෙඳ ශපොෙ පංගුෙට අභිශ ෝග ක් ශ ොෙන්ශන්න? 
ශමම තී ණ  ශහ තුමශෙන් ලිට්ශ ෝ ගෑස ්ලංකා සමාගශම් 
පැෙැත්ම අෙනා මට ලක් ශ ොෙ  බෙට ්ඩුක්ෙට ඇති 
සහතික  මාමක්න?  

  ගරු කාා ා කතුමමනි, පුමගි  නා ජ් ාධිපති ශල්කම්, මුනල් 
අමාතයාං ශ  ශල්කම්ෙ  ා සමඟ පැෙැති සාකච්ාාෙකදී 
ශම්ක අශහෝසි ක න්  කි ලා ්රකා  ක් කො කි ා 
මාධය ෝමතා ක  තිබුණා, මා නැක්කා. මා නන් ා පිසදි 
එතුමමා ම තමයි ් ම්ාශ දී ශම් සාකච්ාාෙල සිටිශ . 
එතුමමා නැන් නිශ ෝග ක් දීලා කි  ො, ශම්ක අශහෝසි 
ක න්  කි ලා. හැබැයි, ශම්ක පිහිටුෙුව ලැබුශද කැබි ට් 
මඩුඩා ලශ  තී ණ ක් මත  ම්, ජ් ාධිපති ශල්කම්ෙ  ා 
ශකොශහොමන අශහෝසි ක න්  කි ලා නිශ ෝග ක් ලබා 
ශනන්ශන්? ශමෙැනි අශහෝසි කිරීම සඳහා නිශ ෝග ක් 
ජ් ාධිපති ශල්කම්ෙ  ා සාකච්ාාෙකදී  ලබා ු න් බෙ තමයි 
"ශඩ්ලි ික ්ම" පුෙත් පශත් ෝමතා ක ලා තිබුශඩු.  අපට 
නැ ගන්  ඕ ෑ, එශහම අශහෝසි කිරීමක් නැන් සිු වී 
තිශබ ොන කි ා.  

05.  ශමම  ෙ සමාගම විුමරුො හැරීමට ජ් ාධිපති 
ශල්කම්ෙ  ා විසින් උපශනස ්ු න් බෙට මාධය විසින් ෝමතා 
ක ුව ලැබ තිබුණා. එම කරුණ සතය ක්න? ශමම සමාගම 
පිළිබඳ  ෙතම තත්ත්ෙ  මාමක්න? කි ා ගරු 
ඇමතිතුමමාශගන් නැ ගන්  කැමැතියි, ගරු 
කාා ා කතුමමනි.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි.           

 

ගු ල න්  අලගියවන්න මහ ා ( මුපකාර ත ේවා  

අත වි  ාංවර්ධාන හා පාරිතවෝගික ආරක්ෂණ  රාජ 

අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் ரசகவகள், 

சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்ரவார் பாதுகாப்பு 

இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු අුව  දිසා ා ක මන්ත්රීතුමමා 

විසින් ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් අස  ලන ්ර ්  ට 

පාිසශාෝගික ් ක්ෂණ  ාජ්ය අමාතයෙ  ා විධි ට මම පිළිතුම ක් 

ලබා ශන ො. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිස  

විසින් ගෑස් අතයෙ ය ාාඩුඩා  ක් විධි ට ්රකා  ට පත් ක   

තිශබ ො. එශස  අතයෙ ය ාාඩුඩා  ක් විධි ට ්රකා  ට පත් 

කොට පුමෙ පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිසශ  ිකල කිකටුෙ 

ඒ අතයෙ ය ාාඩුඩා ශ  ිකල ගණ   කිරීශම් දී සෑම අං  ක් 

පිළිබඳෙම දී්ම  අධය    ක  ො, ඒොශ  නිෂ්පාන  පිිසෙැ  

ශමො ොන, ගබඩා ා ක න්ශන් ශකොශහ න   ාදී ෙ ශ න්. මම ශම් 

පිළිබඳෙ පිළිතුමරු ලබා ශන ොට අමත ෙ, අෙ ය වුශණොත් අශේ 

මුනල් අමාතයතුමමාත්, ඛ්නිජ් ශතල් විෂ   ාා  අමාතයතුමමාත් තෙ 

දී්ම  ෙ ශ න් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් ක ාවි. 

  ගෑස් සම්බන්ධ ශම් කා ණශ දී, කටුතතුම ශලශහසි වීම 

සඳහාත්, ශකටි ක  ගැීතම සඳහාත් පිහිටුෙපු  ෙ සමාගම  ජ්ශ  

සමාගමක්, ශපෞද්ගලික සමාගමක් ශ ොශෙයි. එ ට පත් කෙ 

ලිට්ශ ෝ සමාගශම් නිශ ෝජිත න් තුමන්ශන ා ඉල්ලා අස්ශෙලා 

තිශබ ො. ඒ අුවෙ නැන් ඒ  ෙ සමාගම අක්රි  තත්ත්ෙ ට පත් 

ශෙලා තිශබ ො. ඒක තමයි ේමතමා ශ , අලුත්ම තත්ත්ෙ . ශම් 

සමාගමට  ම් ක පු ලිට්ශ ෝ සමාගශම් නිශ ෝජිත න් තුමන්ශන ා 

ඉල්ලා අස් ශෙලා තිශබ ො. ඒක සිද්ධ ශෙලා තිශබන්ශන් 

ශමශහමයි. ලිට්ශ ෝ සමාගම සාකච්ාාෙක් පෙත්ො ජ් ාධිපති 

ශල්කම්තුමමාටත්, මුනල් අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමමාටත්  කි ා 

තිශබ ො, ඔ  කි   ිකලට ෙඩා ා අක් ගණ කට ඒශගොල්ලන් ගෑස් 

ශගන්ෙන් ම් කි ලා. ඊට පස්ශස  ඒකට අුවමැති  ලබා දී  

තිශබ ො. නැන් ඒ ෙගකීම ලිට්ශ ෝ සමාගම ාා ශග  තිශබ ො.  

ාා ශග  ඒ අ  ක  තිශබන්ශන් ශමොකක්න? අ  සාකච්ාාෙ මුල් 

ක ශග , "අපි ශම්ශකන් ඉල්ලා අස් ශෙ ො. අපි අක් ගණ ට 

ගෑස් ශගශ න් ම්" කි ා අ  පිහිටුෙපු  ෙ සමා ගශමන් ඉල්ලා 

අස් ශෙලා තිශබ ො. ශම්ක තමයි අලුත්ම තත්ත්ෙ . ඒ නිසා 

තමයි ගෑස් සමාගම විුමරුො හැ  තිශබ ො  කි න්ශන්.  අන 

ශම්ක ක්රි ාත්මක ශ ොෙ  තත්ත්ෙ ක් තිශබන්ශන්.  

මුලින්ම මම ශම් පිළිබඳ කරුණු කිහිප ක් සඳහන් ක න්  

ඕ ෑ. ලිට්ශ ෝ ගෑස් සිලින්ඩා   ක ිකල රුපි ල් 5,(93ක් ශලස 

තී ණ  ක  ශකොට ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ගෑස් ශමට්රික්ශටොන් 

එකක ිකල තිබුශඩු ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම 362ක් හැටි ටයි. ඒ 

අුවෙ, පුමගි  ශපබ ොිස මාසශ දී ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ගෑස් 

ශමට්රික්ශටොන් එකක ිකල ඇශමිසකාුව  ශඩා ොල්ම 400ක් නක්ො ඉහෙ 

ගි ා. ඒ අුවෙ පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිස  විසින් ගෑස ්

සිලින්ඩා   ක ිකල රුපි ල් 257කින් ෙැඩි ක න්  ශ ෝජ් ා කො. 

එශස  ිකල ෙැඩි ක න්  ශ ෝජ් ා කොට පුම ජ් ාධිපති 

ශල්කම්තුමමාත්, මුනල් අමාතයාං ශ  ශල්කම්තුමමාත්, ශෙශෙඳ 

අමාතයාං  ත්, -අශේ අමාතයාං  ත්- අනාෙ සමාගම් ශනකත් 

එක්ෙ මුලින්ම සාකච්ාාෙක් පෙත්ො ගෑස් ිකල ෙැඩි ක න්ශන් 

 ැතිෙ ශෙ ත් විකල්ප තිශබ ොන කි ා සාකච්ාා කො. ඒ අුවෙ 

එ ට විකල්ප ක් විධි ට, ඒ අ ශගන් අ  ක පු රුපි ල් 60ක 

PAL එක අයින් ක ගන්  මුනල් අමාතයාං   එකඟ වුණා. 

රුපි ල් 60ක PAL එක ඉෙත් කොට පස්ශස  තෙ රුපි ල් 540ක 

ිකල ෙැඩිවීමක් ලබා දි  ුතතුමෙ තිබුණා. අශේ  ශට් ශෙන් ශෙන් 

ෙ ශ න් ගෑස් ්     ක න්ශන් ලිට්ශ ෝ සමාගම සහ ලාෆ් 

ගෑස් සමාගම.  සාකච්ාාශද දී ශහළි වුණු කරුණු අුවෙ ලිට්ශ ෝ 

සමාගමට ගෑස් ගබඩා ා ක න්  තිශබන්ශන් ශමට්රික්ශටොන් 2,000ක් 

ගබඩා ා කෙ හැකි ටැංකි (යි. ඒ අුවෙ ශමට්රික්ශටොන් 8,000ක 

ධාිසතාෙක් තමයි තිශබන්ශන්. ඒ අුවෙ ගෑස් ්    ක්රි ාෙලිශ  

දී ඒ ්රධා  ඕමාන් සමාගම විසින් මාලදිෙයි ට ශග ැල්ලා, 

මාලදිෙයිශ න්  ැෙත ශපොඩි  ැදෙලින් තමයි ලංකාෙට ගෑස් 

්     කිරීම සිද්ධ ශෙන්ශන්. පැෙැති සාකච්ාාශද දී ශහළි 

වුණු කරුණු අුවෙ, ගන්  පුළුෙන් ්රමාණ ට ෙඩා ා ඇශමිසකාුව 

ශඩා ොල්ම 70ත්, 550ත් අත  ්රමාණ ක ෙැඩි ගණ කින් තමයි, එම 

ගෑස් ිකලදී ගැීතම ලිට්ශ ෝ සමාගම විසින් සිු  ක ුව ලබන්ශන්. 

ඒක ඒ සමාගම  පිළිගත්තා. ඒ අුවෙ තී ණ  කො, ඒ ශෙලාශද 

පාිසශාෝගික න්ට ශම් බ  පටෙන්ශන්  ැතුමෙ බු  අක් කිරීම සහ 

ඒකාබද්ධ ිකලදී ගැීතශම්  න්ත්රණ ක් සකස් ක ලා, ශම් ෙැඩා  

පිළිශෙෙ ක්රි ාත්මක ක මු කි ා. ශම් ශ ෝජ් ාෙට ලාෆ් ගෑස ්

සමාගම කැමැති වුශඩුත්  ැහැ; ලිට්ශ ෝ ගෑස් සමාගම කැමැති 

වුශඩුත්  ැහැ. ලිට්ශ ෝ සමාගමට ගෑස් සප   ඕමාන් සමාගමත් 

ශම් සම්බන්ධෙ නැඩි වි ශ ෝධතාෙක් පෑො, ශම  ක්රි ාත්මක 

ක න්  එපා කි ලා. ඒ අුවෙ ශම් ශ ෝජ් ාෙට ලාෆ් ගෑස් සමාගම 

කැමැතිත්  ැහැ; ලිට්ශ ෝ සමාගම කැමැතිත්  ැහැ.  

 මුත් ෙගකිෙ ුතතුම  ජ් ක් විධි ට පාිසශාෝගික ාට ශම් බ  

ශනන්ශන්  ැතිෙ, බු  අක් ක ලා ඒකාබද්ධ ෙැඩා  පිළිශෙෙකින් 

ශම  ක න්  පුළුෙන්  ම් ඒකත් ක ලා ශහෝ පාිසශාෝගික ාට 

සහ  ක් ලබා දි  ුතතුමයි කි   තැ  තමයි අප ඉන්ශන්. 

විශ  ෂශ න්ම ශම් කි   අධයක්ෂ මඩුඩා ල  ශපෞද්ගලික 

අධයක්ෂ මඩුඩා ල ක් ශ ොශෙයි. එහි මහජ්  බැංමාශද 

සාමාජිකශ ක් ඉන් ො; ලංකා බැංමාශද සාමාජිකශ ක් 
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[ගරු අුව  දිසා ා ක මහතා] 



2021 ඔක්ශතෝබ්ම 06  

ඉන් ො; ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා සමාගශමන් තුමන්ශනශ ක් ඉන් ො; 

ලාෆ් සමාගශමන් ශනශනශ ක් ඉන් ො; ාාඩුඩා ාගා ශ න් 

ශනශනශ ක් ඉන් ො. එතශකොට එහි සංුතති  අුවෙ ශපශ  ො, 

සමස්ත සාමාජික න්  ෙ ශන ාශගන් ලාෆ් සමාගශමන් ඉන්ශන් 

ශනශනශ මා විත ක් බෙ. ඉතිිස සි ලු ශන ාම  ජ්  නිශ ෝජ්   

ක   අ . ඒ නිසා ශපෞද්ගලික සමාගමක් විධි ට ශ ොශෙයි, ශම් 

ෙැඩා  පිළිශෙෙ ක්රි ාත්මක ෙන්ශන්.   

අන ෙ විට ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ගෑස් ශමට්රික්ශටොන් එකක 

ිකල ශඩා ොල්ම 800 නක්ො ඉහෙ ගිහින් තිශබ ො. ඒ අුවෙ ඉදිිසශ දී 

ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ගෑස් ිකල තෙ ු  ටත් ශීඝ්ර ෙ ශ න් ඉහෙ 

  ො. ශම්ක පාල   ක න්  අපට පුළුෙන්කමක් ලැශබන්ශන් 

 ැහැ. ශලෝක ෙශෙඳ ශපොශෙ  ගෑස් ිකල ඉහෙ  ෑම නිසා ඒ අුවෙ 

ිකල ෙැඩි කිරීමක් ක න්  ඉදිිසශ දී අනිෝම ශ න්ම සිද්ධ 

ශෙ ො. සිශ ොලිට් සමාගම ක්රි ාත්මක ෙ  මට්ටමක් නැ ට 

 ැහැ. එ  ක්රි ාත්මක ශෙන්  විධි ක්  ැහැ. ශමොකන, ඒ 

සමාගශම් නිශ ෝජිත න් ඉල්ලා අස් ශෙලා තිශබන්ශන්.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම් සම්බන්ධශ න් ශ ෝජ් ාෙක් 

ක  ො. ශම   ටට ඵලනා  ශ ෝජ් ාෙක්. ඒ තමයි,  ජ්ශ  මුනල් 

පිළිබඳ කා ක සාාශද සාාපතිතුමමා එක්ක සි ලුම පක්ෂෙල අ  

එකතුම ශෙලා එම කා ක සාාශදදී සාකච්ාා ක ලා ඒ සඳහා ෙැඩා  

පිළිශෙෙක් ශ ොනන් , ඒ ෙැඩා  පිළිශෙෙ ක්රි ාත්මක ක න්  කි   

ශ ෝජ් ාෙ. එතශකොට පාිසශාෝගික ාට බ ක් ශනන්ශන්  ැතිෙ අක් 

පිිසෙැ කින් ගෑස් ශගන්ො ගන්  පුළුෙන්. මම ශපෞද්ගලිකෙ න   

මත  ඒකයි. ශමම සමාගම ක්රි ාත්මක ෙන්ශන්  ැහැ. නැ ට 

තිශබ  තත්ත්ෙ  ඒකයි. ශප  පිසදිම ලාෆ ් සමාගමත්, ලිට්ශ ෝ 

සමාගමත් ශෙන් ශෙන් ෙ ශ න් ගෑස් ිකලදී ගැීතශම් කටුතත්ත සිු  

ක යි.  

 

ගු අනුර දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, මම අහපු ්ර ් ශ  ්රධා  පන ම කිෙ 

ුතතුමයි. ශම් සමාගම පිහිටුෙන්  උපශ ෝගි ක  ගත්ශත් කැබි ට් 

අුවකිකටුශද කැබි ට් ප්රිකාෙ න? මට තිශබ  පෙමු ්ර ්   ඒක. 

ඔබතුමමා නන් ො ලිට්ශ ෝ ට්මික ල් සමාගම රුපි ල් බිලි   30ක 

විත  ල්ලය අස්ාාෙ ාාෙ ක් තිශබ  සමාගමක් බෙ. එහි 

ශනශනශ මා, ලිට්ශ ෝ ගෑස් ලංකා සමාගශම් තුමන්ශනශ මා සහ 

තෙත් හත  ශනශ මා නිශ ෝජ්   ෙ  පිසදි ශම් සමාගශම් 

අධයක්ෂ මඩුඩා ල  පත් ක  ො. ශම  පිහිටුවීම ඔබතුමමාට තනිෙ 

ශහෝ ගෑස් සමාගශම් සාාපතිෙ  ාට තනිෙ ශහෝ ක න්  බැහැ 

ශන්. එතශකොට, ශම් සමාගම පිහිටුවීම සඳහා නිල බල ක් ඕ ෑ. 

මා ෙඟ තිශබ  ලි කි විලි අුවෙ ශම් සමාගම පිහිටුවීම සඳහා 

ශන  ලන එකම බල  තමයි කැබි ට් අුවකිකටුශද ෝමතාෙ. අශේ 

බන්ු ල ගුණේමධ  අමාතයතුමමා සහ තෙත් කිහිප ශනශ මා විසින් 

අත්සන් ක   ලන ෝමතාෙ තමයි ශමහි පන ම. ඒක මත ශම් නිල 

බල  එ ො කි ලායි මා හිතන්ශන්. හැබැයි නැන් සිද්ධ ශෙලා 

තිශබ  ශද් තමයි ලිට්ශ ෝ ගෑස ් ලංකා සමාගශම් අධයක්ෂෙරු 

තුමන්ශන ා ඉල්ලා අස් ශෙලා තිශබ  එක.  එශහම වුණා කි ලා 

සමාගමට දීපු බල , mandate එක අශහෝසි ශෙන්ශන්  ැහැ ශන්. 

කැබි ට් ප්රිකාශෙන් සමාගමට බල ක් ශන ො ශන්. ඒ බල  

අශහෝසි ෙන්ශන්  ැහැ ශන්. ශෙ ත් තුමන්ශනශ ක් නාන්  පුළුෙන්. 

ඒ නිසා ස්ොාාවික ම ණ ක් ශ ොශෙයි ශම් සමාගමට අත් පත් 

ශෙලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමමා නැන් කි න්  හනන්ශන් ශම්ක 

ස්ොාාවිකෙ අක්රි  ශෙලා තිශබ  බෙයි. හැබැයි, එ  ස්ොාාවිකෙ 

අක්රි  ෙන්ශන් ශකොශහොමන? කැබි ට් මඩුඩා ලශ  අුවකා ක 

සාාෙක් දීපු ෝමතාෙක් මතයි ශම් සමාගම පිහිටුෙන්ශන්. ඒ නිසා 

ඕ ෑ  ම් ශෙ ත් තුමන්ශනශ මා නාලා ඒක ක්රි ාත්මක ක න්  

පුළුෙන්. මම නැ  ගන්  කැමැතියි, ශම් සමාගම පිළිබඳෙ 

්ඩුක්ශද ්රතිපත්ති  ශමොකක්න කි ලා. එශහම ්රතිපත්ති කට 

එ ො  ම්, මා නන් ා පිසදි කැබි ට් ප්රිකාෙක්, එ ම් කලින් 

ගන් ා ලන තී ණ  අශහෝසි කිරීශම් කැබි ට් ප්රිකාෙක් කැබි ට් 

මඩුඩා ල ට  ැෙත ඉදිිසපත් ක න්  ඕ ෑ. එශහම එකක් ඉදිිසපත් 

ක  ොන කි ා මා නැ  ගන්  කැමැතියි. 

 

ගු ල න්  අලගියවන්න මහ ා 
(மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)         

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම් පිළිබඳෙ ේමතමා  තත්ත්ෙ යි මා 

පැහැදිලි කශෙ . ශම   ැෙත ක්රි ාත්මක ක  ො  ම්, එශස  

ශෙශන් අමාතය මඩුඩා ල ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් වීශමන් අ තුමරුෙයි. 

ඒ අුවෙ ඉදිිසශ දී අමාතය මඩුඩා ල ට  ැෙත කරුණු ඉදිිසපත් 

ක ලා තමයි, ශම  ක්රි ාෙට  ංෙන්  ඕ ෑ. සංඛ්යා ශල්ඛ්  දිහා 

බලා අධය   ක් කොම ශපශ  ො, නැ ට ෙඩා ා අක් ිකලකට 

ගෑස් ිකලදී ගැීතශම් හැකි ාෙක් අශේ  ට තුමෙ තිශබ  බෙ. ඒ 

සඳහා ුමු ුම ක්රමශදන ක් අෙ යයි. ඒකයි මම කිදශද  ජ්ශ  මුනල් 

පිළිබඳ කා ක සාාශදදී සි ලුම පක්ෂ එකතුම ශෙලා ෙැඩා  

පිළිශෙෙක් ශ ෝජ් ා ක න්  කි ා. ශමොකන, ශම්ක අපි  ටක් 

විධි ට කෙ ුතතුම ශන ක්.   

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මශ   මත් සඳහන් වුණා. අුව  

මාමා  දිසා ා ක මන්ත්රීතුමමා සිහිපත් කො, ඒ ෝමතාෙට මම 

අත්සන් තබලා  ැහැ කි ලා. එතශකොට මම මශ   ාජ්කාිස  

පැහැ  හැිස ා ොශ  ශපශ න්  පුළුෙන්. ඒ නිසා ඒ ගැ  

සඳහ ක් ක න්  ඕ ෑ, ගරු මන්ත්රීතුමමනි. පෙමුෙ  

සාකච්ාාශෙන් පුමෙ මම ඒ අුවකිකටුශෙන් ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ 

නිසා තමයි මශ  අත්ස  ඒ කිකටු ෝමතාශද  ැත්ශත්. [බාධා 

කිරීම්] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාං  නිශදන , ගරු බන්ු ල ගුණේමධ  අමාතයතුමමා.  

 
ලාංකා  ත ො  ආය නතේ සිදු වූ සුදු ලූනු 

වාංචාව  තවත ඳ අමා ුරමාතේ ප්රකාශයීයය 
   “லங்கா சததாச” நிறுவனத்தில் 

இடம்தபற்ற தவள்களப்பூண்டு ரமாசடி: 

வர்த்தக அகமச்சாினது கூற்று 
 GARLIC SCAM IN LANKA SATHOSA: 
STATEMENT BY MINISTER OF TRADE 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා (තවත ඳ 

අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊශ  දි ශ  ගරු විපක්ෂ  ා කතුමමා 

විසින් සශතොස ් ත ශ  ුමු  ලූුව ෙංචාෙ පිළිබඳෙ ස්ාාෙ  

නිශ ෝග 27 (2)  ටශත් ්ර ්  ක් ඉදිිසපත් කො. එම අෙස්ාාශදදී 

මම ඉල්ලා සිටි ා, ඊට අනාෙ සංඛ්යා නත්ත හා ලි  කි විලි සහිතෙ 

ශම් උත්තරීත  සාාෙට පැහැදිලි කිරීමක් ක න්  මට අෙස  

ශනන්  කි ලා. ඒ අෙස   ලබා දීම සම්බන්ධශ න් මම ඔබතුමමාට 

ශබශහවින් ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො.  
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

්ර ් ගත ුමු  ලූුව ශතොග  ෙ ා  අධිකාිසශ න් ිකලදී ගැීතශම් 

ක්රි ාෙලි  ් ම්ාශ  සිට බාහි  පා්ම ්ෙ ක් ශෙත මුළු  ශතොග ම 

අශෙවි කිරීම සහ ඉන් පුමෙ ඇති වුණු සිද්ධිෙල සා ාං   

ශකටිශ න් සඳහන් කිරීමට මා කැමැතියි. 

2021.09.07 ෙැනි අඟහරුොනා, පස් ෙරු 5.07ට - [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගු අනුර දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශපොඩි පැහැදිලි කිිසමක් ක න්  මට 

අෙස්ාාෙ ශනන් .   

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම් ගරු ඇමතිතුමමා ක   

්රකා  ට බාධා ක  ො ශ ොශෙයි. හැබැයි, ගරු 

කාා ා කතුමමනි, ශම් පිළිබඳෙ අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමශද පරීක්ෂණ ක් පැෙැත්ශෙ ො. එම පරීක්ෂණ  

සඳහා ගරු බන්ු ල ගුණේමධ  ශෙශෙඳ අමාතයතුමමා ගිහින් කට 

උත්ත  මාත් ලබා දී තිශබ ො. ඒ පිළිබඳෙ  ම්  ක්ෙමාත් 

පෙති ො. "ී " ෝමතාෙක් අධික ණ ට ඉදිිසපත් ක  තිශබ ො. 

ඊශ  චූදිත න් ශනශනශ මාට ඇප ලබා දීලාත් තිශබ ො. 

එතශකොට ශමහි  ම් පා්ම ්ෙ ක් සශතොස නිශ ෝජ්   ක  ො. 

සශතොස ාා  අමාතයෙ  ා බන්ු ල ගුණේමධ  අමාතයෙ  ායි.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, පරීක්ෂණ ක් පැෙැත්ශෙිකන්    

ශෙලාෙක, සශතොස ් ත   එහි  ම් චූදිතාාෙ කට ලක් ශෙලා 

තිබි දී එ  ාා  අමාතයෙ  ා දිගින් දිගටම ඒ පිළිබඳ කරුණු 

පා්මලිශම්න්තුමශද ශග හැ  නක්ෙ ො  ම් -පෙමුෙැනි අෙස්ාාෙ 

ශ ොශෙයි ශම්ක- එතැ  ්ර ්  ක් තිශබ  බෙ මට ශපශ  ො. 

ශමොකන, අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමෙ පරීක්ෂණ ක් 

ක ශග   ද්දී, අධික ණශ   ක්ෙක්  ද්දී ගරු ඇමතිතුමමා ඇවිත් 

එතුමමාශ  පැත්ශතන් ශම් පා්මලිශම්න්තුමශදදී නි න්ත ශ න් 

කරුණු ඉදිිසපත් ක  ො. මම හිත ො ඒක පරීක්ෂණ ටත්, ඒ 

ොශ ම  ක්ෙටත්  ම් බලපෑමක් ක  ො කි ා. ශමොකන, 

"අමාතයෙ  ා ශමශහමයි පා්මලිශම්න්තුමශදදී කිදශද." කි   

එකට අෙධා   ශ ොමු ශෙ ො.  එශහම  ම් ෙඩා ාත් ශ ෝගය 

අමාතයතුමමාශ  ්රකා  ක් ඉදිිසපත් ක   එක ශ ොශෙයි. අපි ශම් 

සම්බන්ධෙ විොන ක් ක මු. එතශකොට ඒ විොනශ දී අපට පුළුෙන්, 

එතුමමාශ  පංගුෙ ශමොකක්න කි ලා කි න් ; අප නන් ා ශකොටස 

ශමොකක්න කි න් . අමාතයෙ  ාත් ෙග උත්ත කරුශෙක්. ගරු 

ඇමතිතුමමනි, නැ ට ඔබතුමමා පැිකණිලිකරුො ශන්. හැබැයි, මට 

සාක්ික ශගශ න්  පුළුෙන්, ඔබතුමමා ෙග උත්ත කරුො කි ා. ශම් 

කා ණ  පිළිබඳෙ ශමහිදී විොන ක් කිරීම තමයි ෙඩා ාත් ශ ෝගය 

ෙන්ශන්. එශහම  ැතිෙ එක පා්ම ේ ක් ඒ පිළිබඳෙ කරුණු ශමහිදී 

දිගින් දිගටම ඉදිිසපත් කිරීශමන් පරීක්ෂණ ක්රි ාෙලි ටත්, ීතතිම  

ක්රි ාෙලි ටත්  ම් අ ාා බලපෑමක් සිද්ධ ශෙ ො කි ා මම 

හිත ො, ගරු කාා ා කතුමමනි. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊශ  අහපු ්ර ්  ට මශ  පිළිතුම  මම 

ඔබතුමමාට නැුවම් ශනන්  කැමැතියි. විපක්ෂ  එකඟ ශෙ ො  ම්, 

අුව  දිසා ා ක මන්ත්රීතුමමාශ  ශ ෝජ් ාෙ අුවෙ ඒ කා ණ  

පිළිබඳ සම්පූ්මණ විොන ක් ලබා ශන ොට මම කැමැතියි. [බාධා 

කිරීමක්] ඔද, ඔද. විොන ක් ලබා ශනන්  කැමැතියි. මට ශෙලා 

තිශබ  ්ර ්   පිළිබඳෙ ශම් උත්තරීත  සාාශද මා සඳහන් කෙ 

ුතත්ශත් පා්මලිශම්න්තුම මන්ත්රීෙ ශ ක් ෙ ශ න්.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ෙැලිස  මශහස්ත්රාත් අධික ණශ  

මශහස්ත්රාත් වී.එච්.ජී.එස්. න මැල් මහතා විසින් 2025.09.56 දි  

ෙැලිස  මශහස්ත්රාත් අධික ණශ දී ලබා ු න් අධික ණ 

නිශ ෝගශ  ශකොටසක් මම සඳහන් ක න්  කැමැතියි. එහි 

ශමශස  සඳහන් ශෙ ො: 

"තෙු  ටත් ශම් ෙ  විට ශමම  ක්ශද අායන්ත   සඳහා  ැතශහොත් 

සාක්ික සම්බන්ධශ න් වි ශ්ල්ෂණ  කිරීශම් හැකි ාෙ අධික ණ ට  ැති 

අත , ශකශස  ශෙතත් සමසා් ක් ෙ ශ න් ශග  සලකා බැලීශම්දී ශපීත 

 න්ශන් නිසි ක්රමශදන  අුවගම   ක  නිසි ්කා ශ  ශල්ඛ් ෙලින් 

ශතො ෙ ශම් ගුවශනුවෙ සිු වී ඇති බෙයි. 

ඒ අුවෙ ශම් සම්බන්ධශ න් ෙහාම ඉදිිස විම්ම   කටුතතුම සිු  කිරීමට සහ 

විම්ම   න් අෙසන් කිරීමට විම්ම   නිලධාිසන්ට නන්ො සිටිික. 

තෙු  ටත් ශමම ෙ නකාිස ක්රි ාෙට ්ධා  ශහෝ අුවබල ලබා ු න් අ  සිටී 

 ම් එම සැකකරුෙන් න විම්ම    කිරීශමන් අ තුමරුෙ අත් අඩා ංගුෙට 

ශග  ඉදිිසපත් කිරීමට පැිකණිල්ශල් විම්ම   නිලධාිසන් කටුතතුම කිරීම 

සිු  කෙ ුතතුමයි." 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම් කා ණ  ඔබතුමමාශ  

අෙධා  ට ශ ොමු ක  ො. ශම් හා සම්බන්ධිතෙ අමාතයෙ  ා හා 

නිලධාිසන් පටලෙලා ්රකා  ක් ක පු පාිසශාෝගික කටුතතුම 

අධිකාිසශ  අධයක්ෂෙ ශ මා විසින් ක ුව ලැබූ ්රකා   පිළිබඳ 

පරීක්ෂණ ක් ක න්  කි ලා මම ලිඛිතෙ ශපොලිස්පතිතුමමාට 

නැුවම් දීලා තිශබ ො. මම ඒ ලි විල්ල සාාගත ක න් ම්.   

ඊට පස්ශස  - [බාධා කිරීමක්] මට කාා ක න්  ශනන් . මට 

කාා ක න්  අයිති ක් තිශබ ො ශන්. කරුණාක ලා මට කාා 

ක න්  ශනන් . මශ  කාා ක   අයිති   ත  ක න්  බැහැ 

ශන්. ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊට පස්ශස  ඒ තැ ැත්තා කි  ො, - 
 

ගු අනුර දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
Sir, I rise to a point of Order. 
අධික ණශ  විාාග ට ලක් ශෙ  කරුණක් ශම් 

පා්මලිශම්න්තුමශද ශම් විධි ට ඉදිිසපත් ක   එක ස්ාාෙ  

නිශ ෝගෙලට අුවෙ ක න්  බැහැ. ඒ ොශ ම ශම්ක සාමා ය 

විොන ක් ශ ොශෙයි. එතුමමා අධික ණශ  විාාග ට තුමක් දී තිශබ  

කරුණට අනාෙ පා්ම ්ෙකරුශෙක්. මම ඔබතුමමාශගන් අහන්ශන්, 

ශමශහම ගිශ ොත් අපි ශකොතැ ටන  න්ශන් කි   එකයි. එතුමමා 

අධික ණශ  ෝමතා ශග ැල්ලා කි  ො;  ක්කා තුමමාශ  

තීන්ු ෙ කි ෙ ො; පරීක්ෂණ  ගැ  කි  ො. මම ඒකයි 

අහන්ශන්. ශම්ක, නැ ට ශෙ  කවුරුහිස සම්බන්ධශ න් ක ශග  

   පරීක්ෂණ ක් ගැ  මම කි  ො, තෙ කවුරු හිස ශකශ ක් 

කි  ො ොශ  කාාෙක් ශ ොශෙයි. නි ්චිත ශලස 

පා්ම ්ෙකරුශෙමා ශලස සඳහන් වී තිශබ , සශතොස ් ත   

පිළිබඳෙ ෙගකිෙ ුතතුම අමාතයෙ  ා විසින් ඒ පිළිබඳෙ ක   ලන 

්රකා  ක් පිළිබඳෙයි මම ්ර ්  ක න්ශන්. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමනි,  ක්ෙට අනාෙ කා ණාෙලින් ශතො ෙ 

ඔබතුමමාශ  ්රකා   ක න් . 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි. එතුමමා සඳහන් ක  ො  ම් 

අධික ණ  පිළිබඳෙ කාා ක න්ශන්  ැතුමෙ- 

1043 1044 

[ගරු (්චා්ම ) බන්ු ල ගුණේමධ  මහතා] 
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ගු තජොන් න න් ප්රනාන්දු මහ ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 

මා හිත  හැටි ට ගරු අුව  දිසා ා ක මන්ත්රීතුමමා ඊශ  
හිටිශ   ැහැ. ගරු සජිත් ශ්ර මනාස මැතිතුමමා ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27

(2)  ටශත් ශම් ්ර ්   අහලා තිබුණා. ඊශ  ඒකට උත්ත  ශන  

ගමන් ශමතුමමා කිදො සවිස්ත ාත්මකෙ අන උත්ත  ශන ො 
කි ලා. [බාධා කිරීමක්] ඒකයි ශම් වුශඩු. ශෙ  ශන ක් ශ ොශෙයි. 

උසාවිශ   ක්ෙට බලපාන්ශන්  ැති ඒො කිදශෙොත්, ඒක 
එතුමමාටත් සාධා ණ ක් ශෙ ො. 

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මම ශම් ගැ  විොන ක් ශන ොට කැමැතියි. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, මට අෙ ය ශෙලා තිශබන්ශන්, - [බාධා 

කිරීමක්] කරුණාක  මට  පැහැදිලි ක න්  ශනන් .   
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමා  ක්ෙට අනාෙ කා ණා කි න්ශන්  ැතුමෙ ්රකා   

ක න් . 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අධික ණශ  විාාග වුණ  ක් ෝමතා 

සහ ශම් හා සම්බන්ධිතෙ මම ඊශ  සඳහන් කෙ පිසදි හුෙමාරු 

ශෙච්ච පිටු පහක තිශබ  ඊශම්ල් පණිවුඩා , ශම් හා සම්බන්ධිත 

කැබි ට් තී ණ, ඒ හා ිකල ගණන් කැඳෙලා තිශබ  ප්රිකා 

සි ල්ලත් මම සාාගත ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. 

ඒ පිළිබඳෙ පරීක්ෂණ  ශකරුශඩු පෑලි ශගොඩා දී. පෑලි ශගොඩා  

ශකරුණු පරීක්ෂණ  අපක්ෂපාතී ශලස  ක න්  ඒ පරීක්ෂණ  

ශපොලිස්පතිතුමමා විසින් පෙ ලා තිශබ ො, අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙට. අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමෙට 

පෙ ලා තිශබ  අත තුම , ඊශ   ශම්  ශට් ්රධා  ජ්ාතික ඉංග්රීසි 

පුෙත් පතකට පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිසශ  හිටපු 

අධයක්ෂෙ  ා ශමශස  ්රකා  ක ලා තිශබ ො: "Unless Lanka 

Sathosa Chairman, its top management along with the 

Ministry Officials and the subject Minister are removed and 

the inquiry is held, I will not expect fair play."  ඒ පරීක්ෂණ 

ඔක්ශකෝම ක   අතශ්ම,  පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිස  

කි    ාජ්ය ් ත ශ  හිටපු නිලධාිස මා විසින් විෂ ාා  

අමාතයෙ  ාට, නිලධාිසන්ට, Chairmanට අයින් ශෙන්  කි ලා 

අභිශ ෝග  ක  ො  ම්, ශම්  ශට් ශමොකක්න තිශබ  ීතති  හා 

ක්රම ? ඒක තමයි මම කි න්ශන් ශමතැ  වි ාල ශද් පාල  

මාමන්ත්රණ ක් තිශබ ො කි ලා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ශමතැ ට අනාෙ  ැහැ. 
 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ඒක තමයි මම කි න්ශන්. උනද ක න් . ශද් පාල  

මාමන්ත්රණ ක් තිශබ ො. ශම් සිද්ධි  ශෙලා- [බාධා කිරීමක්]  

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, - 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු බුද්ධික පති ණ මන්ත්රීතුමමනි, ශමොකක්න කි න්  

තිශබන්ශන්? 
 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ශම්කට ශමච්ච   ෙශට්  න්  ශන ක්  ැහැ, ගරු 

කාා ා කතුමමනි. පක්ෂ  ා ක රැස්වීමක් කැඳෙලා සාකච්ාා 

ක ලා ශම් සම්බන්ධෙ one-day debate එකක් ශනන් . එතශකොට 

එතුමමාට කි න්  තිශබ  ශද් එතුමමා කි යි. අුව  දිසා ා ක 

මන්ත්රීතුමමාට කි න්  තිශබ  ශද් එතුමමා කි යි. අපි ෙඟ තිශබ  

ශතො තුමරු අපි කි න් ම්. පක්ෂ  ා ක රැස්වීශම්දී කාා ක ලා 

පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිස යි, සශතොසයි ගැ  one-day 

debate එකක් ශනන් . එතශකොට ශම් ්ර ්   ඉෙ යි.  

 

ගු තජොන් න න් ප්රනාන්දු මහ ා   
(மாண்புமிகு ர ான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අශේ ගරු අුව  දිසා ා ක මැතිතුමමා කි  ො, අධික ණශ  

 ක්ෙක්    නිසා ඇමතිතුමමා ඒ ගැ  කාා ක   එක ෙැරැදියි 

කි ලා. ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊශ  ඔබතුමමා තීන්ු ෙක් ගත්තා. 

මම ඔබතුමමාට ෙැරැද්නක් කි න්ශන්  ැහැ. හැබැයි, ඔබතුමමා 

උසාවි ට ඇවිල්ලා තිශබ  ්ර ්  ක් තමයි  ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27

(2)  ටශත් අහන්  ඉඩා  ු න්ශන්.  

ඇත්තටම අපි ඒ ගැ  කාා වුණා. මීට ඉස්ශසල්ලාත් ශම් 

ොශ  ්ර ්  ඇති වුණා. උසාවිශ  තිශබ  ශද්ෙල් ගැ  ශම් ගරු 

සාාශද අහ ො. එශහම ඇහුොම ඇමතිෙ  ාටත් පිළිතුමරු ශනන්  

අෙස්ාාෙ තිශබන්  ඕ ෑ. තෙ විොන කට   ො කි න්ශන් -

ශමතැ  ීතතිායින් ගණ ාෙක් ඉන් ො.- ඊට ෙැඩි  ්ර ්  කට 

   එක. ඒ නිසා ඇමතිතුමමාශගුවත් අපි ඉල්ලන්ශන් ශකටිශ න් 

උත්ත  දීලා අෙසන් ක න්  කි ලායි. ශම්ශක් පරීක්ෂණ 

පෙත්ෙලා විම්ම   ක   අත තුම  ඔබතුමමාට කි න්  තිශබ  

ශද් කි ලා අෙසන් ක න් . තෙ ු  ටත් විොනෙලට ගිශ ොත් 

අ ෙ ය ශන කට අපි  න්ශන්.  

 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා (ග්රාමීය ය මාර්ග හා අවතශයීයේෂ 

යටි ල පහසුකම් රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊශ  ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 

විපක්ෂ  ා කතුමමා ගරු බන්ු ල ගුණේමධ  ඇමතිතුමමාශගන් 

්ර ්  ක් ඇහුො. ඒ ්ර ්   අහද්දී ශම් සි ලුශන ා හිටි ා. ඒ 

සි ලුශන ා ශනන් ො ශම් සිද්ධි  උසාවිශ  නැන් විාාග ශෙ ො 

කි ලා. එශහම තිබි දී තමයි සා්ාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 

්ර ්   ඇහුශද. හැබැයි, ගරු බන්ු ල ගුණේමධ  ඇමතිතුමමා ඊශ  

පැහැදිලිෙම කිදො, "ශහට මම ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 

ෙ  ්ර ්  ට පිළිතුම ක් ශන ො. සවිස්ත  පිළිතුම ක් ශහට මම 

පා්මලිශම්න්තුමෙට ඉදිිසපත් ක  ො" කි ලා. ඒකට තමයි එතුමමා 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

අෙස්ාාෙ අ ශග  තිශබන්ශන්. ඒ අෙස්ාාෙ  ැති ක න්  බැහැ. 

එශහම  ම් ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත්  ්ර ්   අහන්ශන් 

 ැතිෙ ඉන්  තිබුණා. ඊශ   ශම්  කවුරුත් ඒ ගැ  කාා කශෙ  

 ැහැ. ඒ  නිසා ගරු කාා ා කතුමමාශගන් ඉතාම ෙගකීශමන් 

ඉල්ල ො, ගරු ඇමතිතුමමාට එතුමමාශ  ්රකා   ක න්  අෙස්ාාෙ 

ශනන්  කි ලා.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇමතිතුමමා,  ක්ෙට අනාෙ කා ණාෙලින් ශතො ෙ ්රකා   

ක න් . 

    
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි,  ක්ෙට අනාෙ කිසිම ශන ක් කි න්ශන් 

 ැහැ.  

2021.09.07ෙ  අඟහරුොනා පස්ෙරු 5.07ට ශ්රී ලංකා ෙ ා  

අධිකාිසශ  සැපුතම්  අං ශ  කනිෂ්ය කෙම ාකරු ෙ  පුෂ්පිත 

ුම ංග ෙල්ශපොල විසින් සශතොස සාාපති ිස ්ම අද්ික ාල් ් න්න 

පීිසස්, ්රධා  විධා ක නිලධාිස  ංජිත් ජී. රූබසිංහ, තත්ත්ෙ 

් ක්ෂණ අං  ට සහ ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ්්ම.එස්. ්ර ාන්ු  

   අ  ශෙත ඊශම්ල් පණිවිඩා  ක් ම් න් එදි  සෙස 3.00ට ුමු  

ලූුව බහලුම් පරීක්ෂාෙට පැිකශණ  ශලසත්, එහි තත්ත්ෙ 

පරීක්ෂණ ෝමතාෙ කඩි ිකන් ලබා ශන  ශලසත් නන්ො ඇත.  

ශමම ඊශම්ල් පණිවිඩා   සශතොස සාාපති හා සශතොස ්රධා  

විධා ක නිලධාිස ා විසින් ාාවිත ශ ොක   ඊශම්ල් ලිපි ෙලට 

ශ ොමු ක  තිබූ බැවින් එම පණිවිඩා  කිසිෙක් ශමම නිලධාිසන් 

ශනශන ා ශෙත ලැී  ශ ොමැති අත , ශමම පණිවිඩා  ජුවෙම 

සශතොස තත්ත්ෙ ් ක්ෂණ අං  ට සහ ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු 

්්ම.එස්. ්ර ාන්ු     අ  ශෙත පමණක් ලැී  ඇත. එකී ඊශම්ල් 

පණිවිඩා  සි ල්ල මම   වාග * ක  ො.  

තෙ ු  ටත් එහි සඳහන්ෙ ඇත්ශත් පරීක්ෂා ක  ිකලක් ඉදිිසපත් 

ක   ශලසයි. ඒ අුවෙ තත්ත්ෙ පරීක්ෂණ නිලධාිසන් අනාෙ ුමු  

ලූුව ශතොග  පරීක්ෂා ක  බැලීමට පැිකණ ඇත්ශත් සශතොස 

සාාපති හා සශතොස ්රධා  විධා ක නිලධාිස ශෙත කිසිු  නැුවම් 

දීමකින් ශහෝ අෙස  ගැීතමකින් ශතො ෙ . 

2021.09.08ෙ  බනානා පස්ෙරු 55.55ට ශ්රී ලංකා ෙ ා  

අධිකාිසශ  සැපුතම් අං ශ  කනිෂ්ය කෙම ාකරු ෙ  පුෂ්පිත 

ුම ංග ෙල්ශපොල විසින් සශතොස සාාපති ිස ්ම අද්ික ාල් ් න්න 

පීිසස්, ්රධා  විධා ක නිලධාිස  ංජිත් ජී. රූබසිංහ, තත්ත්ෙ 

් ක්ෂණ අං  ට සහ ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ්්ම.එස්. ්ර ාන්ු  

   අ  ශෙත ඊශම්ල් පණිවිඩා  ක් ම් න් ශප  දි  සිු  කෙ 

තත්ත්ෙ පරීක්ෂණශ  ෝමතාෙ ශමශතක් ලැී  ශ ොමැති බෙත්, එම 

ෝමතාෙ ශමදි  ශප ෙරු 55.(0ට ශප  ශ ොලැබුණශහොත් 

ශෙන්ශද්සි  සඳහා ුමු  ලූුව ශතොග  ශ ොමු ක   බෙත් නන්ො 

ඇත. ශමම ඊශම්ල් පණිවිඩා  ත් කාාෙ අෙසා ශ දී මම සාාගත 

ක න් ම්. ශමම ඊශම්ල් පණිවිඩා  න,  සශතොස සාාපති ිස ්ම 

අද්ික ාල් ් න්න පීිසස ් හා ්රධා  විධා ක නිලධාිසෙ  ා  

ඉංජිශන්රු  ංජිත් ජී.රූපසිංහ විසින් ාාවිත ශ ොක   ලන  ඊශම්ල් 

ලිපි ෙලට ශ ොමු ක  ඇත. ඒ අුවෙ ශමම පණිවිඩා   ජුවෙම 

සශතොස තත්ත්ෙ ් ක්ෂණ අං   සහ ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු 

්්ම.එස්. ්ර ාන්ු     අ  ශෙත පමණක් ලැී  ඇත.  

එ තශකොට, ෙ ා  සහ ්්ම.එස.් ්ර ාන්ු  අත  විත යි  

සන්නිශදන   ඇති ශෙලා තිශබන්ශන්. ශම් ඔක්ශකෝම පරීක්ෂා 

ක න්  පුළුෙන්. ඩිජිටල් තාක්ෂණ  ඔස්ශස  පණිවිඩා  ගිහින් 

තිශබ  ්කා   පිළිබඳ  හස් ශපොලීසි ට පරීක්ෂා කිරීමට අෙ ය 

ඒ සි ලු ඊශම්ල් පණිවිඩා  මම සාාගත ක න් ම්, ගරු 

කාා ා කතුමමනි.   

2021.09.08ෙ  දි  ශප ෙරු 2.27ට සශතොස තත්ත්ෙ 

් ක්ෂක අං   විසින් ඊශම්ල් පණිවිඩා  කින් සශතොස සහ 

ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ්්ම.එස්. ්ර ාන්ු ට නන්ො ඇත්ශත් ුමු  ලූුව 

පරීක්ෂා කිරීශම් ෝමතා ශම් සමඟ එෙ  බෙත්, ඒො නැ ටමත් 

සශතොස ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ්්ම.එස්. ්ර ාන්ු ශ  වෙට්ස්ඇේව 

ගිණුමටන එො ඇති බෙත්, ශම් පිළිබඳෙ කඩි ිකන් ෙ ා  

අධිකාිස  සමඟ කටුතතුම ක   ශලසත්  .  

ශමම ෝමතාශද අෙසන් ෙ ශ න් සඳහන්ෙ ඇත්ශත් ශමම ුමු  

ලූුව ශතොග  සශතොස විසින් ිකලදී ගන්ශන්  ම් ෙහාම ශතොග 

ෙ ශ න් අශෙවි කෙ ුතතුම බෙත්, සශතොස සතුමෙ ්රමාණෙත් ශතොග 

පෙති  බෙත් . 

ශමම ඊශම්ල් පණිවුඩා  න, සශතොස සාාපතිෙ  ා හා විධා ක 

නිලධාිස ා ශෙත ශ ොමු ක  ඇතත්, ඔවුන් ාාවිත ශ ොක   

ඊශම්ල් ලිපි  කට එ  ශ ොමු ක  ඇති අත , ඒ පණිවුඩා  කිසිෙක් 

සාාපතිෙ  ාට ශහෝ ්රධා  විධා ක නිලධාිසට ලැී   ැති අත , 

ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ්්ම.එස්. ්ර ාන්ු ට පමණක් ලැී  ඇත.  

 
ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

ශෙලාෙ ගත ශෙ ො ශන්, ගරු කාා ා කතුමමනි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක එතුමමාශ  අයිති . 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

2021.09.08 ෙ  දි  සෙස (.47ට ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු - 

ඉංජිශන්රු, චිකල ශබොශත්ුව විසින් සශතොස ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු 

්්ම.එස්. ්ර ාන්ු ට ඊශම්ල් පණිවුඩා  ක් ම් න් නන්ො ඇත්ශත් 

කෙම ාකාිසත්ෙ  ශමම ුමු  ලූුව ශතොග  සම්බන්ධෙ 

සැලකිල්ලක් ශ ොනක්ෙ  බැවින් ඒ පිළිබඳෙ ෙ ා  අධිකාිසශ  

අනාෙ අං  ට නන්ෙ  ශලසයි. එම ඊශම්ල් පණිවුඩා  ත් මශ  

කාාෙ අෙසා ශ   සාාගත ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො, 

ගරු කාා ා කතුමමනි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාශ  ්රකා   ශකටි ක  ො  ම් 

ශහොඳයි. නැන් ශෙලාෙ ගතශෙලා තිශබන්ශන්. 

1047 1048 

[ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා] 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

සෙස 4.40ට සශතොස නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) 

ෙ ශ න් ශස ෙ  කෙ ුමසිිස ශපශ්ම ා විසින් එ ට පිළිතුමරු  ො 

තිබුණු අත , එම් න් නන්ො ඇත්ශත් ෙ ාශ න් සශතොස ශෙත ලබා 

ගන් ා ාාඩුඩා  ශතොග ෙ ශ න් සාේපුෙල විකිණීම සඳහා නි්මශද්  

ක  ශ ොමැති නිසා සශතොස විසින් ශමම ුමු  ලූුව ශතොග  ලබා 

දීමට ශතොග ගැුවම්කරුශෙමා ශසො ා බල  බෙයි.  

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු ඇමතිතුමමාට එතුමමාශ  කාාෙ 

table  ක න්  කි න් .  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමමා ලි විලි කිහිප ක් table කො. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, අශ ක් කා ණ  ශම්කයි. ශම් ගැ  

පාිසශාෝගික කටුතතුම පිළිබඳ අධිකාිසශ  හිටපු අධයක්ෂ තුමෂාන් 

ගුණේමධ  මැතිතුමමාශගන් ්රකා  ක්ෙත් අ ශග   ැහැ.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අපට අනාෙ  ැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාශ  පිළිතුම  ඉක්මනින් අෙසන් 

ක න් . [බාධා කිරීම්] 

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

 ගරු මන්ත්රීතුමමා, ්රකා  ක් ශන්න් ම් ශම් ලි ාශග  

තිශබන්ශන්, ශේන්ශන්  ැද්න? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිිසඇල්ල මන්ත්රීතුමමා, ශමොකක්න ඔබතුමමා 

කි න්ශන්?. [බාධා කිරීමක්] බලන් , කී ශනශ ක්  points of 

Order ඉල්ල ොන? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශමොකක්න ශම් ක න්ශන්? තුමෂාන් 

ගුණේමධ  සම්මුඛ් සාකච්ාා ශනකක් ු න් ා, "හිරු"  ාළිකාෙට. 

 මුත්, ඔහුශගන් කටඋත්ත  ක් අ ශග   ැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

නැන් ඇමතිතුමමා උත්ත  ශන ො. ශමොකක්න ශම් ශෙන්ශන්? 

 

ගු එ න.එම්. මරික්කාර් මහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, නැන් ශම් කාා ක න්ශන් උසාවිශ  
විාාග ශෙ  කා ණ ක් ගැ යි. ශමශහම වුශණොත් සිද්ධ 
ශෙන්ශන් අන විොනශ දී හෙසට කාා ක   කිකක න්ශ  ශෙලාෙ 
අක් ශෙ  එක. එක්ශකෝ ගරු ඇමතිතුමමාට පිළිතුම  table ක න්  
කි න් , එශහම  ැත් ම් දිො ්හා  විශදක ශෙලාෙ අශහෝසි 
ක න් . නෙශස  debate එකට අෙ ය ශෙලාෙ  ැති ශෙ  එකයි 
අන්තිමට ශෙන්ශන්. ශම් ක න්ශන් සම්පූ්මණ ෙැ දි ෙැඩා ක්. 
ශමශහම ක න්  බැහැ.  

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, දිො ්හා  විශදක ශෙලාෙ 
ලබාශ ොශග  දිගටම සාාෙ අ ශග  ගි ත්, ගරු බන්ු ල 
ගුණේමධ  අමාතයතුමමාට විපක්ෂශ න් එල්ල කෙ නි ්චිත 
ශචෝන ාෙට පිළිතුමරු ලබාදීමට අෙස්ාාෙ ලබා ශනන්  ඕ ෑ. එතුමමා 
පිළිතුම  ලබා ශන ශකොට ඒකට බාධා ක න්  ්ර ්   අහපු අ ට 
සනාචා ාත්මක අයිති ක්  ැහැ, ගරු කාා ා කතුමමනි.  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කා ණ  උසාවි  ඉදිිසශ  විාාග ශෙ  කා ණ ක් නිසා ඒ 

කරුණු මඟ හිසිකන් තමයි කාා ක න්  ශෙන්ශන්. 

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා (වරාය හා නාවික 

අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඊශ  ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2)  ටශත් 
විපක්ෂ  ා කතුමමා තමයි ශම් ්ර ්   ඇහුශද. ්ර ්  ක් ඇහුොම 
විෂ  ාා  ඇමතිතුමමාට අයිති ක්  ැද්න, ඒකට පිළිතුම ක් ශනන් ? 
පැිකණිල්ල විපක්ෂ   ම්, තමන්ශ  කා ණා කි න්  විත්ති ට 
ඉඩා ක්  ැද්න?  

 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 
(An Hon. Member) 

එතුමමා ඊශ ත් පිළිතුම ක් ු න් ා. 

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඊශ  නෙශස  විපක්ෂ  ා තුමමා එතුමමාට ඕ ෑ විධි ට ඔක්ශකොම 
ටික කි ලා ඉෙ යි. [බාධා කිරීම්] ඔක්ශකොම කි ලා ඉෙ  වුණාට 
පස්ශස  විෂ  ාා  ඇමතිෙ  ාට අයිති ක්  ැද්න, තමන් 
ශෙුවශෙන් කරුණු කි න් ? අධික ණශ  විාාග ශෙ  
කා ණ ක්  ම් විපක්ෂ  ා කතුමමාට ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27(2) 
 ටශත් ්ර ්   අහන්  ශ ොදී ඒක මුලින්ම  ෙත්ෙන්  ඕ ෑ. 
[බාධා කිරීම්] ගරු කාා ා කතුමමනි, එම නිසා මම ඔබතුමමාශගන් 
ඉල්ලීමක් ක  ො, ශම් ්රකා   ක න්  එතුමමාට අෙස  ශනන්  
කි ලා. [බාධා කිරීම්] 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශේ ශෙලාෙ අක් ක  ො  ම්, අන දි  විොන ට ගන්  ප ත් 

ශකටුම්පත ශෙ  දි කට කල් නමන් . ශම් ප ත් ශකටුම්පත 

සම්බන්ධශ න් විොන ක න්  අපට නෙසක් ඕ ෑ. ශම්ක මුළු 

ලංකාෙටම බලපා  කා ණ ක්. ශම් විධි ට කාල   ාස්ති ක ලා 

පැශ න් ශනශකන් කාා ක ලා ෙැනගත් ප ත් ශකටුම්පතක් 

සම්මත ක න්  බැහැ. එශහම  ම්, lunch hour එක අපට 

ශනන් .  

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ශම් අවුල විසඳා ගන්  ඕ ෑ. ඒ නිසා 

ඔබතුමමාශ  ්රකා   නැන් සාාගත ක න් .  

 

ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශෙලාෙ ශ ොමැති නිසා මශ  පිළිතුමශ්ම  

ඉතිිස ශකොටස  වාග * ක  ො. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම ශම් කා ණ  ගරු සාාෙට 

කි න්  ඕ ෑ. පුමගි  ්ඩුක්ෙ කාලශ දී සශතොස ් ත ශ  සිු  

වූ ෙංචා පිළිබඳෙ අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමශෙන් 

ශපොලිස්පතිතුමමාට files ාා  දී තිශබ ො. එම ෙංචා නිසා සිු  වී 

ඇති පාක්ෙ රුපි ල් බිලි   (කට ෙැඩියි. ඒ ෙංචා පිළිබඳෙ 

ශහො න්ශන්  ැතිෙ, ශපොලිස්පතිෙ  ා ඒ files අ ශග  ගිහිල්ලා. 

නැන් ඒ files තිශබන්ශන් පෑලි ශගොඩා  ශපොලිස් ස්ාා ශ . ගරු 

කාා ා කතුමමනි, ශම් සම්බන්ධශ න් අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙ විසින් අපක්ෂපාත පරීක්ෂණ ක් ක න්  ඕ ෑ. 

  
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා 
(மாண்புமிகுகயந்தகருணாதிலக்க)  

(The Hon.GayanthaKarunatilleka)  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් පරීක්ෂණ  ගැ  තෙම අනාෙ 

පුද්ගල ාශගන් සටහ ක්ෙත් ගන්ශන්  ැතිෙ එක 

එක්ශක ාශගන් කතන්න  අහලා ෙැඩා ක්  ැහැ. අන දි  ගරු 

මන්ත්රීෙරුන්ට කෑම කාලා ශගන   න් න කි න්ශන්? කරුණාක  

දිො ්හා  විශදක කාල ත් ශම් විොන ට ගන් . ගරු මන්ත්රීෙරු 

අන දි  පා්මලිශම්න්තුමෙට ්ශද කෑම කාලා ශගන   න්  

ශ ොශෙයි. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමමාට කාාෙ අෙසන් ක න්  ඉඩා  ශනන් .  

 
ගු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශපොලිස්පතිතුමමා පෑලි ශගොඩා  

ශපොලීසිශ  තිශබ  ලිපිශගොුව සි ල්ලම අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙට අ ශග  ගිහිල්ලා, ඒ ශචෝන ා ක   

ිකනිුමන්ට විරුද්ධෙ කටඋත්ත  ක්ෙත් ගන්ශන්  ැතිෙ ඉන් ො 

 ම්, ීතති  හන  තැ  lawmakersලා විධි ට ඉන්  අ ශ  

පැිකණිල්ල අුවෙෙත් අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමෙ 

පරීක්ෂණ ක න්ශන්  ැත් ම්, ශම් සම්බන්ධෙ කි න්ශන් කාටන? 

ශම  ශද් පාල  මාමන්ත්රණ ක්. ශමතුමමන්ලා තමයි ුමු  ලූුව 

ශහො කම කි ලා එකක් ස්ාාෙ  ක න්  හැු ශද. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, ශම් සම්බන්ධෙ අපක්ෂපාත පරීක්ෂණ ක් 

ක න්  කි ලා ඔබතුමමා ශහෝ අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙට සහ ශපොලිස්පතිෙ  ාට නිශ ෝග ක න්  

ඕ ෑ.   

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් සිද්ධි ට අනාෙෙ තිශබ  ඊශම්ල් 

පණිවුඩා , කැබි ට් තී ණ, ඒ හා සම්බන්ධෙ  ිකල ගණන් කැඳෙලා 

තිශබ  ප්රිකා සි ල්ල මම  වාග * ක  ො.  
     

 වාතම් ය ම   බන ලද පිළිුරතර් ඉතිරි තකො    
சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகடயின் எஞ்சிய பகுதி:: 

Rest of the answer tabled: 
 

තෙන, එම ශතොග ගැුවම්කරු විසින් සශතොස ශෙත සි  ිකල ගණන් 

ඉදිිසපත් කිරීශමන් පුමෙ, ශ්මගුෙ ශෙත ිකලක් ඉදිිසපත් කිරීමට සශතොස 

විසින් කටුතතුම ක ුව ලබ  බෙන නන්ො ඇත. හුෙමාරු වූ සි ලු ඊ-ශම්ල් 

පණිවුඩා ෙල පිටපත් පිටු 4ක් පු ා ාා ාරූපශකොට ඉදිිසපත්* ක  ො. 

2021/09/09 ෙ  බ්රහස්පතින්නා උශද් 8.(4ත්, 9ත් අත  කාල . 

09/09 - ප.ෙ. (.30ට සිු  වූ ශද්. 

ශප  දි  -08 දි - සෙස 4.40 සිට පුම දි  ශප  ෙරු 9.00 අත  

කාල  ෙ  විට, ශමම ුමු  ලූුව ශතොග  ෙ ාශ න් ිකලදී ගත් පුම ශතොග 

ෙ ශ න් විකිණීම සඳහා ශතොග ගැුවම්කරුෙන් තිශනශ ක්ශ  ිකල ගණන් 

සශතොස නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස ශපශ්ම ා අශතහි තිී  

ඇත. 

එම ිකල ගණන් අුවෙ, ඉහෙම ිකල රුපි ල් 534ක් වී ඇති අත , ශමම 

ගැුවම්කරුට අශෙවි කිරීම සඳහා ුමු  ලූුව ශතොග  කිශලෝෙක් රුපි ල් 

500ට ෙ ාශ න් ිකලදී ගැීතමට කටුතතුම ක  ඇත.  මුත්, ශමෙන් ිකලදී 

ගැීතම් සඳහා සශතොස සාාපතිතුමමාශ  ශහෝ සශතොස ්රධා  විධා ක 

නිලධාිසතුමමාශ  අකරක්ෂණශ න් පමණක් සිු  වි  ුතතුම බෙට කැබි ට් 

තී ණ ක් ම් න් නන්ො ඇති අත , ෙස  (ක් සශතොස ් ත ශ  

නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ෙ ශ න් ශස ෙ  කෙ ුමසිිස ශපශ්ම ා 

   අ  ශම් පිළිබඳෙ අනිෝම ශ න් නැ  සිටි  ුතතුම .  මුත්, ඔහු එ  

ශ ොසලකා හැ   ඇති අත , කැබි ට් තී ණ  හා ් ත ශ  ිකලදී ගැීතම් 

සම්බන්ධ ක්රි ා පටිපාටි  උල්ලං    ක ිකන් ශම් ගුවශනුවෙ සිු  ක  

ඇත. 

2021/09/10 ෙ  සිමා ානා නහෙල් 52.30 

සශතොස ් ත ශ  නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ෙ ශ න් 

ශස ෙ  කෙ ුමසිිස ශපශ්ම ා සහ සමී     අ ෙලුන් ශමම ුමු  ලූුව 

සම්බන්ධෙ කිසි ම් අ මා විසින් පාිසශාෝගික ශස ො අධිකාිස ට 

පැිකණිල්ලක් ක  ඇති බෙ නැ  ගත්තන, ඒ පිළිබඳෙන සාාපති ශහෝ ්රධා  

විධා ක නිලධාිස නැුවෙත් කිිසමට කටුතතුම ක   ැති අත , නිශ ෝජ්ය 

සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස ශපශ්ම ා හා සමී     අ ෙලුන් විසින් එ  

ශපෞද්ගලිකෙ විසඳා ගැීතමට උත්සාහ ක  ඇත. 

එම පැිකණිල්ල පිළිබඳෙ නැ ගත් පුම සශතොස නිශ ෝජ්ය 

සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස ශපශ්ම ා ඉතා කලබල ට පත්ෙ ඇති අත , 

ඒ ශමොශහොශත්ම ශජ්යෂ්ය කෙම ාකරු ිකලදී ගැීතම් අමතා පිසගණක 

පද්ධතිශ  ුමු  ලූුව ශතොගශ  කිශලෝෙක ිකල රුපි ල් 534ක් ශලස ිකල 

ශෙ ස් ක  ශන  ශලස පෙසා ඇති අත , ු  කා ශ න් පැෙූ  පිසදි එ  

1051 1052 

———————————— 
* කථාව අව ානතේ ප  කර ඇ . 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කෙ ශ ොහැකි නිසා ඒ සඳහා අුවමැති  ඉල්ලා WhatsApp හ හා 

කෙම ාකාිසත්ෙ  පෙත්ොශග     ගිණුමට පණිවුඩා  ක්  ො ඇත. 

එ ට පිළිතුමරු ෙ ශ න් ුමසිිස විසින් පිසගණකශ  ලි   ලන "බිල්පතක් 

ශෙුවෙට" ශලස සඳහන් ප්රිකාෙක ාා ාරූප ක් එො ඇති අත , එයින්න 

එම නිලධාිස ා සෑහීමකට පත් ශ ොවූ නිසා  ැෙතත් අුවමැති  ඉල්ලා 

ඇත.  මුත්, එ ට ුමසිිස පිළිතුමරු එො  ැත. 

ශකශස  වුෙන, ුමසිිස විසින් පමණක් අායන්ත  memo එශකහි 

ඔහුශ ම අත් අමාශ න් සහ අත්සනින් ුතතුමෙ රුපි ල් 534ක් ශලස ිකල 

ශෙ ස් ක   ශලස නන්ො ඇති අත , එ  ල්ලික ශකොටශග  

කෙම ාක ණ සහකා  නිලධාිසශ මා පිසගණකශ  ශතොග ිකල රුපි ල් 

534ක් ශලස ශෙ ස් ක  ඇත. 

ිකල සංශ ෝධ   සඳහා නිලධාිස කිහිප ශනශ මාශ  අුවමැති  අෙ ය 

අත , ඒ සඳහා ශෙ මම ලි විලි ් ත   ාාවිත කෙන, ුමසිිස    අ  

අත්තශ ෝමතික ශලස තමන්ශ  තනි අත්සනින් පහෙ නිලධාිසන් ලො 

පිසගණක පද්ධතිශ  ශමම ිකල ශෙ ස් කිරීම සිු  ක  ඇත. ශකශස  වුෙත් 

ශමම ෙංචාසහගත ගුවශනුවශද නි ිකත බිල නිමාත් ක  ඇත්ශත් 

2025.09.50 ෙ  දි  සෙස 2.(4ට පමණ වුෙන, ශමම ගුවශනුවෙ සිු වී 

ඇත්ශත් ශප  දි  එ ම්, 2025.09.09 දි   ාත්රී 50.30ට පමණ . 

නි ිකත බිල්පතක් න නිමාත් ශ ොක  මුනලින් එම මුනල් ලබාශග  එම 

ගුවශනුවෙ සිු  ක  ඇති අත , ඒ බෙ ශෙ ත් කිසිම නිලධාිස මා නැුවෙත් 

ශ ොක  පිසගණකශ  ිකල ශෙ ස් ක ොශග  ඇත. 

තෙන, එම මුනල් 2025.09.55 ෙ  ශස ුම ානා ෙ  තුමරුන බැංමාගත 

ක   ැත. එශස ම සශතොස නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස 

ශපශ්ම ා විසින් පුමෙ කෙ විමසීම්ෙලදී ්රධා  විධා ක නිලධාිසෙ  ාට 

සහ නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ිකලදී ගැීතම්) ශෙත පෙසා ඇත්ශත්, ඔහු 

ශමම ගැුවම්කරු ෙ  එන්.එස්. එන්ට්රයිසස්    ් ත   සශතොස 

් ත  ට ුමු  ලූුව සප   අ මා බෙ ශ ොනන් ා බෙ නිසා .  මුත්, 

සශතොස නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස ශපශ්ම ා ෙස  (ක් 

සශතොස ් ත ශ  ්රධා  ල්ලය නිලධාිස ා ෙ ශ න් ශගවීම සිු  ක  

ඇති අත , ඔහු ශටන්ඩා ්ම මඩුඩා ලශ  සාමාජිකශ ක් ෙ ශ න් න කටුතතුම 

ක   බැවින් එම ් ත   පිළිබඳෙ නැ  සිටි  ුතතුම . 

එම ශතොග සැපුතම්කරුශගන්, සශතොස විසින් පිළිශෙළින් 

2025.03.05, 2025.03.57 සහ 2025.03.35    දි ෙලදී ුමු  ලූුව 

ිකලදීශග  ඇත. එම අෙස්ාාෙලදී නිශ ෝජ්ය සාමා යාධිකාිස (ල්ලය) ුමසිිස 

ශපශ්ම ා සශතොස ශටන්ඩා ්ම මඩුඩා ලශ  සාමාජිකශ ක් ෙ ශ න් කටුතතුම 

ක  ඇත. 

ශම් පිළිබඳෙ නැ ගත් ෙහාම ශෙශෙඳ අමාතයෙ  ා ෙ ශ න් මා 

විසින් සාාපතිෙ  ාට උපශනස් ලබා ශනිකන් ෙහාම ශමම ුමු  ලූුව ෙංචාෙ 

පිළිබඳ ශපොලීසි  ශෙත පැිකණිල්ලක් සිු  ක   ශලස නන්ෙ  ලදී. ඒ අුවෙ 

සිු  කෙ පැිකණිල්ලට අුවෙ ශපොලීසි  විසින් 2025.09.55 ෙ  ශස ුම ානා 

සෙස ෙ  විට ශමම ුමු  ලූුව ශතොග  ශසො ාගත් අත  පරීක්ෂණ කටුතතුම 

් ම්ා ක   ලදී. 

  
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කාා ා කතුමමනි, අන දිො ්හා  විශදක ශෙලාෙත් 

විොන  සඳහා ලබා ශනන් . ශමොකන,  ැත් ම් අපට ශෙලාෙ  ැති 

ෙ ො. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ  ්ඩුක් පක්ෂශ න් ශ ෝජ් ා ක න්  ඕ ෑ. 

මීෙඟට, ්රධා  ෙැඩා  කටුතතුම ් ම්ාශ දී ශ ෝජ් ා. බුද්ධික 

පති ණ මන්ත්රීතුමමා. 

 

තපෞ ගලික මන්ත්රීන්තේ පන ක තකම්ම්ප ක 
தனி உறுப்பினர் சட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
 මාධි ත ෞඛ ත ේවා  පාරි රික  කෘිකකාර්මික  

 ාං නකෘතික හා ක්රීඩා මධා නථාන ( ාං නථාග  

කිීමතම්) පන ක තකම්ම්ප  
சமாதி சுகாதார ரசகவகள், சுற்றாடல், விவசாய, 

கலாசார மற்றும் விகளயாட்டு நிகலயம் 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம் 
SAMADHI, HEALTH SERVICE, ENVIRONMENT, 

AGRICULTURAL, CULTURAL AND SPORT CENTRE 
(INCORPORATION) BILL  

 
ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகுபுத்திகபத்திரண)  

(The Hon.BuddhikaPathirana)  
ගරු කාා ා කතුමමනි, මා පහත සඳහන් ප ත් ශකටුම්පත 

ඉදිිසපත් ක  ො: 

"සමාධි ශසෞඛ්ය ශස ො, පාිසසිසක, කෂිකකා්මිකක, සංස්කෂතික හා ක්රීඩා ා 

මධයස්ාා  සංස්ාාගත කිරීම සඳහා වූ ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් කිරීමට 

අෙස  දි  ුතතුම ." 

 
ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க) 

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 
විසින්  නථිර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්ම  විය. 
පන ක තකම්ම්ප  ඊ  අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී.  
වාර් ා කිීමම  ඳහා 52(6) වන  නථාවර නිතයෝගය ය ත ක පන ක 

තකම්ම්ප  අධාාපන අමා ුරමා තව  පවරන ලදී. 
 
வினாவிடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி கல்வி 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 

 
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 

Minister of Education for report. 

 
ගු  ජි ක තප්රේමදා  මහ ා (විු ධා පාර්ශයීයනවතේ 

නායකුරමා)  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, - 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர்அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ  ා කතුමමනි, ඔබතුමමාශ  ්ර ්   ශමොකක්න? 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු  ජි ක තප්රේමදා  මහ ා  
(மாண்புமிகு ச ித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, ෙැනගත් කරුණක් ඉදිිසපත් ක න්  

මට ශපොඩි ශෙලාෙක් ලබා ශනන් .  

ගරු කාා ා කතුමමනි, අ ාා ශලස මුනල් රැස ් කිරීම, බු  

ශගවීම පැහැ  හැරීම, මුනල් විශුද්ධික ණ ,  හසය ල්ලය ගුවශනුව 

පිළිබඳෙ "පැන්ශඩා ෝ ා ප්රිකා" හ හා ශහළින දෙක් ශෙලා 

තිශබ ො. ශබොශහෝ  ටෙල  ා ක න් එ ට ්රතිචා  නක්ො 

තිශබ ො. විශ  ෂශ න්ම පාකිස්තා   ගත්ශතොත්, ශම් ප්රිකාෙට 

්රතිචා  නක්ෙිකන්, "පරීක්ෂණ පෙත්ො ඒ අ ට ීතති  ක්රි ාත්මක 

ක න්  කටුතතුම ක  ො" කි   ්රතිාාෙ ලබා දී තිශබ ො. 

ලංකාශදත් චිසත කිහිප ක් පිළිබඳෙ කරුණු ගණ ාෙක් ශමම 

ප්රිකා තුමළින් ශහළින දශෙලා තිශබ ො. ඒො සතය  ම්, ඒක 

මහා ශකොල්ල කෑමක් හැටි ට අපට හිතන්  පුළුෙන්. එ  

ඉතිහාසගත ෙ  සහගහ  අප ාධ ක් හැටි ටයි අපි නකින්ශන්. 

එම ෙංචාෙට සම්බන්ධ සි ලුශන ා එක ිකටට ශහළින ද කෙ 

ුතතුමයි. ඒ ෙංචාෙ ඇත්ත ෙ ශ න්ම කළු පැල්ලමක්; ල්ලය 

අප ාධ ක්. විශ  ෂශ න්ම ඒ ල්ලය අප ාධ  පිළිබඳෙ ගණන් 

හිලද ගැ  අ ාෙ ණ  ෙ  විට, අශේ  ට සමහ   ටෙලින් ගත් 

ණ  මුනල් ්රමාණ ටත් ෙැඩි මුනලක ෙංචාෙක් ශෙලා තිශබ ො  

කි   කා ණ  ශහළින ද ෙ ො. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අන අශේ  ට තිශබන්ශන් ඉතා අසීරු 

තත්ත්ෙ ක. මුළු ජ්  සමාජ් ම අස ණ ශෙලා, විශද්  විනිම  

සංචිත ්රමාණ  පහෙ ෙැටිලා, හැම තැනින්ම අහන්  

ලැශබන්ශන්, "ශඩා ොල්ම  ැහැ, ශඩා ොල්ම  ැහැ" කි ලා.  ටට 

ශඩා ොල්ම  ැහැ.  මුත්, ශෙ ත් කඩුඩා ා ම්ෙලට ශඩා ොල්ම තිශබ ො 

කි   කා ණාෙ තමයි ශහළින ද ෙන්ශන්. අන අතයෙ ය ්හා  

ද්රෙය ලබාගන්  ශපෝලිම්ෙල සිටි  ුතග ක් නි්මමාණ  ශෙලා 

තිශබන්ශන්. අන  නරුෙන්ශ  අධයාප   කඩා ා ෙැටිලා. සිුම නරුෙන් 

අ ාා ශෙලා. ගුරු-විු හල්පති ෙැටුේ විෂමතාෙට විසුනම්  ැහැ. 

ශකොවිඩ් ෙැඩා සටහ  නිසි කෙම ාක ණ කින් ක්රි ාත්මක ශ ොවූ 

නිසා ශම් ෙ  විට 53,000කට ෙැඩි ජීවිත ්රමාණ ක්  ටට අහිික 

ශෙලා තිශබ ො. ඖෂධ මාෆි ාශද නින්දිත ක්රි ානාම නිසා 

ශබොශහෝ ශනශ මා සිටින්ශන් ජීවිත ත්, ම ණ ත් අත  සට ක. 

ශගොවි ජ් තාෙ, කෂිකක්මමාන්තශ  නි ැශල  ජ් තාෙ අන 

කබශලන් ළිපට ෙැටිලා. පැශ  ්ඩා ෝ ා ප්රිකාෙලින් ශහළින ද වුණු 

ෙංචාෙ ගැ  සතය කා ණා ජ් තාෙ නැ  ගන්  ඕ ෑ. ශම් අ මුනල් 

කාශ න, ශකොශහන්න ඉපුතශද, ශකශස න ඒ ඉපැ ම් කටුතතුම 

ක්රි ාත්මක වුශඩු, ඒ ගුවශනුව කශෙ  කවුන, ශම් අ මුනල්ෙල 

හිිකකාිසත්ෙ  කාටන තිශබන්ශන් කි   ශම් සි ල්ල පිළිබඳ 

සතය   ටට ශහළින ද වි  ුතතුමයි. අපට අෙ ය බංශකොශලොත්, මඩා  

සහ සිල්ල  ශද් පාල  චිසත  ාත  ශ ොශෙයි. අපට අෙ ය 

විනිවිනාාෙ කින් ුතක්ත වූ අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණ ක්. අපක්ෂපාතී 

පරීක්ෂණ ක් පෙත්ො පැන්ශඩා ෝ ා ප්රිකාෙල සඳහන් 

ෙංචනික න්ට ීතතිම  ෙ ශ න් නඬුෙම් කිරීශම් ක්රි ාෙලි  

ක්රි ාත්මක ක න්  ඕ ෑ. ඒ සඳහා ජ්ාතයන්ත  පිළිගැීතමකට 

ලක්ෙ තිශබ   පරීක්ෂණ කඩුඩා ා ම්, Scotland Yard ශහෝ, 

ශෙ ත් ජ්ාතයන්ත  පරීක්ෂණ ් ත , ශලොෙ පිළිගත් ් ත  

ශහෝ ශදො ශ ොනාශග  විනිවිනාාෙකින් ුතක්ත පරීක්ෂණ පෙත්ො 

සතය   ටට ශහළින ද ක න්  කි ා මම ශ ෝජ් ා ක  ො. 

ශමතැ  දී අපි කිසිම ශකශ මාශ  චිසත  ාත   ක න්  

 න්ශන්  ැහැ.  මුත්, ශම් ප්රිකා හ හා ඉපැුත මුනල්,  ටට සිු  

වුණු හානි  පිළිබඳ  ම්කිසි සාධා ණත්ෙ ක් ශකොවිඩ් 

ෙසංගතශ න් විපතට පත්වුණු ලක්ෂ සංඛ්යාත ජ් තාෙට ුතතුමකම් 

ඉෂ්ට කිරීමක් හැටි ට අපි ක න්  ඕ ෑ.  

අන හැම තැ  අපට නකින්  ලැශබන්ශන් අසහ  . ශපොඩි 

මුවස්ස ාට සහ  ක් ලබා ශන ශකොට රුපි ල් 4,000යි, 

2,000යි.  මුත්, ශලොමා ශලොමා පුද්ගල න් විවිධ ශහො ාකෑම් 

ශඩා ොල්ම බිලි   ගණන්ෙලින්  සිු ක  තිශබ ො. ඒ නිසා සතය -

ඇත්ත- ශමොකක්න කි ා නැ ගැීතමට ඒ පිළිබඳෙ විනිවිනාාෙකින් 

ුතක්ත වූ පරීක්ෂණ ක් පෙත්ෙන්  කි ා මම ඉල්ලා සිටි ො.  

 
කැලණිය තබෞ ධා කාන් ා පුණාය න  මිතිය 

( ාං නථාග  කිීමතම්) පන ක තකම්ම්ප   
களனி தபௌத்த மகளிர் தருமச் சங்கம் 

(கூட்டிகணத்தல்) சட்டமூலம்  
KELANIYA BUDDHIST WOMEN'S CHARITABLE SOCIETY 

(INCORPORATION) BILL 

 

ගු (පූජ) අුරරලිතේ ර න හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මා පහත සඳහන් ප ත් ශකටුම්පත 

ඉදිිසපත් ක  ො: 

"කැලණි  ශබෞද්ධ කාන්තා පුණයා ත  සිකති  සංසා්ාගත කිරීම සඳහා 

වූ ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් කිරීමට අෙස   දි  ුතතුම  ." 
 

ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

 
විසින්  නථිර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්ම  විය. 
පන ක තකම්ම්ප  ඊ  අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී.  
 

වාර් ා කිීමම  ඳහා 52(6) වන  නථාවර නිතයෝගය ය ත ක පන ක 
තකම්ම්ප  බු ධාශයීයා න  ආගමික හා  ාං නකෘතික ක ුතුර අමා ුරමා 
තව  පවරන ලදී. 

 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி புத்தசாசன, சமய 

மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சருக்கு அறிக்கக 

தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs   for report. 

 

නලීන් ප්රනාන්දු පදනම ( ාං නථාග  කිීමතම්) පන ක 

තකම්ම්ප  
நலின் பிரணாந்து மன்றம் (கூட்டிகணத்தல்) 

சட்டமூலம்  
NALIN FERNANDO FOUNDATION (INCORPORATION) BILL  

 

ගු නලින් ප්රනාන්දු මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මා පහත සඳහන් ප ත් ශකටුම්පත 

ඉදිිසපත් ක  ො: 

" ලීන් ්ර ාන්ු  පන ම සංස්ාාගත කිරීම සඳහා වූ ප ත් ශකටුම්පත 
ඉදිිසපත් කිරීමට අෙස   දි  ුතතුම  ." 
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ගු බු ධික පතිරණ මහ ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 

විසින්  නථිර කරන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්ම  විය. 
පන ක තකම්ම්ප  ඊ  අනුකූලව ප මුවන වර කියවන ලදින්  එය 

මුද්රණය කිීමම  නිතයෝග කරන ලදී.  
 

වාර් ා කිීමම  ඳහා 52(6) වන  නථාවර නිතයෝගය ය ත ක පන ක 
තකම්ම්ප  ත ෞඛ අමා ුරමා තව  පවරන ලදී. 

 

வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, சட்டமூலம் முதன்முகற மதிப்பிடப்பட்டு, அச்சிடப்படக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 
 

சட்டமூலம் நிகலக்கட்டகள இல. 52(6)இன்படி சுகாதார 

அகமச்சருக்கு அறிக்கக தசய்யப்படுதற்காகச் சாட்டப்பட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 52(6), to the 
Minister of Health for report. 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is the point of Order? 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

 (The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Can we have the lunch hour for the Debate, Sir?  
 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That has to be proposed by the Government side.   
 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we do not have enough time. We need time, Sir.  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ඩුක් පක්ෂ  එකඟන?  

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

 ැහැ, ගරු කාා ා කතුමමනි. අපට දිො ්හා  විශදක 

ශෙලාෙ අෙ යයි.   

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

කෑමන,  ට න ෙැනගත්? 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ඔද, ඔද,  ට හිස ෙැනගත්. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ස්ාාෙ  නිශ ෝග අුවෙ, ්ඩුක් 

පක්ෂ ට කෑම ෙැනගත්. විපක්ෂ ට  ට ෙැනගත්. ඒ නිසා  ට 

ෙැනගත් අපට විොන ඕ ෑ. එතුමමන්ලාට කන්  කි ලා අපි විොන 

ක න් ම්. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෙඟට, දි ට නි ිකත කටුතතුම. ගරු උන  ගම්මන්පිල 

ඇමතිතුමමා.   

 
ඛනිජත ල්  ම්ප ක පන ක තකම්ම්ප  
தபற்ரறாலிய வளங்கள் சட்டமூலம் 

PETROLEUM RESOURCES BILL  
 
තද වන වර කියවීතම් නිතයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டகள வாசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 
[අ.ාා. 52.06] 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා (බලශයීයක්ති අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில - வலுசக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, "ප ත් ශකටුම්පත නැන් ශනෙ  ෙ  

කි වි  ුතතුම " යි මා ශ ෝජ් ා ක  ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඛ්නිජ්  ශතල් සංස්ාාෙ 

ශපෞද්ගලීක ණ  සඳහා ප ත් ශකටුම්පතක් ශම් සතිශ  

පා්මලිශම්න්තුමෙට,-  [බාධා කිරීමක්] 

 

ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කාා ා කතුමමනි,  අන ඉතාම ෙැනගත් දි  ක්. අන ජ්ාතික 

ගුරු දි  . 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැ  උශද්  කාා කො ශන්. 

 
ගු ුරෂාර ඉඳුනිල් අමරත ේන මහ ා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

උශද් කාා කොට කිසිම විසුනමක්  ැහැ. අනත් ගුරුෙරු මහ 

පාශ්ම. ෂ්ෂය න්ට ෙස  ශනකක් තිස්ශස  අධයාප  ක්  ැහැ. ශම් 

පිළිබඳෙ ගරු සාාශද අෙධා   ශ ොමු ක න්  ඕ ෑ. 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතැ  කිසිම රීති ්ර ්  ක්  ැහැ. ගරු ඇමතිතුමමා, 

ඔබතුමමාශ  කාාෙ ක ශග   න් . 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඛ්නිජ් ශතල් සංස්ාාෙ 

ශපෞද්ගලීක ණ  ක   ප ත් ශකටුම්පතක් ශම් සතිශ  

පා්මලිශම්න්තුමෙට ඉදිිසපත් ක  ො කි ලා විපක්ෂශ  මන්ත්රීෙරු,- 

[බාධා කිරීම්] 
 

ගු ආර්.එම්. රාංජි ක ම දුම බණ්ඩාර මහ ා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඛ්නිජ්ශතල් විමාණ  ඒො ගැ  පස්ශස  කාා ක මු.   

 ශට් ෙමයින්ට අවුරුු  ශනකක් තිස්ශස  අධයාප    ැහැ. 

ෙමයි ශගෙල්ෙල ඉන්ශන්. ඉන්දි ාශද පා ෙල්ෙල ඉන්  

ෙමයිුවත් අන ඉස්ශකෝශල්   ො. අන ශම් ්ඩුක්ෙ අසමත්ශෙලා. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගුරුෙරුන් ගැ  අන උශද්ත් කාා කො ශන්. ගරු උන  

ගම්මන්පිල අමාතයතුමමනි, ඔබතුමමා කාා ක ශග   න් . 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම හිත ො මට කාා ක ශග  

 න්  අෙස්ාාෙ ලැශබයි කි ලා. [බාධා කිරීම්] ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් 

ීතතිගත සංස්ාාෙ ශපෞද්ගලීක ණ  ක   ප ත් ශකටුම්පතක් ශම් 

සතිශ  පා්මලිශම්න්තුමෙට ඉදිිසපත් ක  ො කි ලා විපක්ෂශ  

මන්ත්රීෙරු, ඒ ොශ ම විපක්ෂ ට සම්බන්ධ ෙෂත්තී  සිකති 

 ා ක න් ජ් මාධය ඉදිිසශ   ට ශ ොමඟ  ෙිකන් සිටි ා. 

ඇත්තටම අපි අන ඉදිිසපත් ක   ශම් ප ත් ශකටුම්පත ම් න් 

ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාෙ ශපෞදිගලීක ණ  ක  ො 

තබා "ශතල් සංස්ාාෙ" කි   ෙච  ෙත් ඒ තුමෙ සඳහන් ශෙන්ශන් 

 ැහැ. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අපි ශම් ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් 

ක න්ශන්,  ට තුමෙ පෙති , තෙමත් ාාවිත ට ශග  ශ ොමැති 

ශතල් සහ ගෑස් සම්පත ්රශ ෝජ්  ට ගැීතමටත්, ඒ ශතල් ටික 

ශගොඩා  නාලා  ටත් ශගොඩා  නැමීමට අෙ ය ීතතිම   ාමුෙ සකස් 

ක න් යි. එම නිසා, ගරු විපක්ෂශ  මන්ත්රීෙරුනි, අප විශදච   

කොට කමක්  ැහැ, අපි ඒ විශදච  පිළිගන් ො.  මුත්, අපි ශම් 

ඉදිිසපත් ක  තිශබ  කරුණු අධය    ක ලා හිස විධි ට 

විශදච   කශෙොත් තමයි තමුන් ාන්ශස ලාට ාන්න  ු න් 

ජ් තාෙට සාධා ණ ක් ශෙන්ශන්. 

ඇත්තටම අශේ  ශට් මුහුු  පතුමශල් ශතල් තිශබ ොන? ශතල් 

ගශදෂණ  ක    ැදෙලින්, ගුෙන්  ා ාෙලින් ලබාගත් 

සංකී්මණ නත්ත පිළිබඳ කරුණු ශමතැ  නක්ෙලා ෙැඩා ක්  ැහැ. ඒක 

සාමා ය ජ් තාෙට ශත්රුම් ගන්  අමාරුයි. එම නිසා මම ඉතාම 

ස ල කතන්න  ක් කි න් ම්. ශම් ශමොශහොශත් ඉන්ු -ශ්රී ලංකා 

ශද්  සීමාශද ඉන්දි ාෙ පැත්ශත් ශතල් ළිං 9ක් හනලා ශම් 

ශමොශහොශත්ත් ඉන්දි ාෙ ශතල් ගනිිකන් සිටි ො. එම ශද්  සීමාෙ 

597(දී  ටෙල් ශනක කාා ක ලා ඇඳගත් ඉ ක්. එ  ස්ොාෙශ න් 

ඇති වුණු ඉ ක් ශ ොශෙයි. එශහම  ම්, ශද්  සීමාශද එහා 

පැත්ශත් ශතල් තිශබ ො කි න්ශන්, අනිෝම ශ න්ම ශම් 

පැත්ශත්ත් ශතල් තිබි  ුතතුමයි. එශහම  ම්, 5948 සිට ගශදෂණ  

ක ලාත් අපට ශතල් ශසො ාගන්  බැිස වුශඩු ඇයි? මහින්න 

 ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමාශ  කාලශ  මන් ා ශම් M2 කි   

ශකොටශස  අපි ළිං (ක් හෑරුො. බැ  මාඩා ා ළි  ශඳුවත්, ඒ ොශ ම 

ශඩා ො ාශඩා ෝ ළි  ශඳුවත් අපට ගෑස ් හමු වුණා. ඒ ොශ ම ෙලාශගෝ 

ළි ශඳන් ශතල් හමුවීශම් ල්ලික ලක්ෂණ මතුම වුණා. උතුමරු 

ශඩා ො ාශඩා ෝ ළිඳ පමණයි වි ළි ළිඳක් වුශඩු. ළිං (න් 3ක් 

සා්මාකයි. ශලෝක සම්මත  අුවෙ  ම්, ළිං 7ක් හෑරුශෙොත් 5යි 

සා්මාක ශෙන්ශන්. ලංකාශද ළිං (ක් හෑරුොම 3ක් සා්මාකයි. 

 මුත්, ශම්ක ජ් තාෙ වි ්ොස ක න්ශන්  ැහැ. ඇයි? න ක 6ක් 

පු ාෙට ශතල් ගැ  කාා ක  ො ිකසක් ශගොඩා  නාපු ශතල්  ැති 

නිසා. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අපට ඇත්තටම ෙැ ු ශඩු ශකොතැ න? 

Albert Einstein once said, "If you repeat the same test under 

same conditions expecting a different result, you will be 

insane." ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් කි  ො, "එකම පරීක්ෂණ  

එකම ශකොන්ශද්සි  ටශත්  ැෙත  ැෙත සිු  ක ිකන් ශෙ ත් 

්රතිඵල ක් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො  ම්, ඔබට ශහොඳටම පිස්ුම" 

කි ලා. එම නිසා අපි ශම්ක ශෙ ස් කො. මම ඇමතිෙ  ා 

ෙ ශ න් පත් ශෙ ශකොට එම බිම් කැබැලි  ැෙත ෙතාෙක් 

ශෙන්ශද්සි ක න්  ූ නා ම් ක ලා තිබුශඩු. මම ඒක  ත  කො. 

 ත  ක ලා, අපට ශමශතක් කල් ෙැරැු ශඩු ඇයි කි ලා බැලුො. 

නැෙැන්ත ්ශ ෝජ්කශ ෝ ඇවිල්ලා අශේ  ශට් ශතල් සම්පත 

ශගොඩා නාලා ු න්ශන්  ැත්ශත් ඇයි කි ලා අපි ඒ සමාගම්ෙලට කාා 

ක ලා ඇහුො. අපි ඇහුො, "ඇයි, ඔබ ලංකාෙට එන්ශන්  ැත්ශත්" 

කි ලා. ඒ අ  ්ර ්  ගණ ාෙක් ඉදිිසපත් කො. "ඔශබ් 

් ත ශ  ඉහෙ නිලධාිසන් ශම් විෂ  ගැ  නන්ශන්  ැහැ. අපි 

කාා ක   තාක්ෂණික ාාෂාෙ ශත්ශ න්ශන්  ැහැ" කිදො. එම 

නිසා අපි ශම් විෂ  ක්ශෂ ත්ර  පිළිබඳෙ ශලෝකශ  කී්මතිමත් 

අත්නැකීම් තිශබ  නිලධාිසන් ශනශනශ ක් අධයක්ෂ ජ්  ාල් 

ත තුම ටත්, උපශද් ක ත තුම ටත් පත් ක  ගත්තා. ඒ ොශ ම, 

"ඔශබ්  ටට ගෑස් පිළිබඳෙ ්රතිපත්ති ක්  ැහැ"යි කිදො. අපි 

ඇමති මඩුඩා ලශ න් ගෑස් ්රතිපත්ති  අුවමත ක ලා ගැසට් ම් න් 

්රසිද්ධ කො. සමස්ත ලංකාෙ ෙටා තිශබ  මුහුනම නැෙැන්ත 

කැබැලි 20කට කඩා ලායි තිබුශඩු. ඔවුන් කිදො, "ඒො වි ාල 

ෙැඩියි" කි ලා. "තනි සමාගමකට ගශදෂණ  ක න්  දී්ම  

කාල ක් ගතශෙ ො" කිදො. එම නිසා අපි එම ශකොටස් 20  ළි 

ශකොටස් 873කට කඩා ලා ගැසට් ම් න් ්රසිද්ධ කො. ඒ ොශ ම, 

ගශදෂණ  සඳහා ලබාශන  ශකොන්ත්රාත්තුමශද කාල  ෙස  20ක් 

ොශ  දිගු කාල ක් ශෙුවෙට ෙස  3ක් නක්ො ශකටි කො. ඒ අ  

ඉදිිසපත් කෙ තෙත් ්ර ්  ගණ ාෙක් තිබුණා. ඒ ්ර ්  විසඳන්  

තමයි අන අපි ශම් ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් ක න්ශන්. 

ශමො ොන, ඒ ්ර ් ? 

එක ්ර ්  ක් තමයි නි ාම  බල  ඇමතිෙ  ා අශත් 

තිශබ  එක. 

ශද් පාල  ෙ ශ න්, තනි පුද්ගලශ මා අශත් නි ාම  බල  

ශක්න්ද්රගත වී තිී ම ්ශ ෝජ්ක න් ලංකාෙට පැිකණීමට 

මැළිකමක් නැක්වීමට ශහ තුම ෙ  කා ණ ක් බෙට පත් ශෙලා 

තිබුණා. ශම් ප ත් ශකටුම්පශතන්, ඇමතිෙ  ා සතුම නි ාම  

බල  ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස ට ාා  ශන ො. ඒ ොශ ම 

පිසපාල  කටුතතුම ශමශහ වූශද අමාතයාං  හතක ශල්කම්ෙරු. 

ඇත්ශතන්ම ශල්කම්ෙරු කි න්ශන්, අති යින්ම කා්ම  බහුල 

පිිසසක්.  ඒ අ ට ඒ ් ත   ගැ  අෙධා   ශ ොමු ක න්  

ශදලාෙක්  ැති නිසාත්, රැස්වීමක් පෙත්ො ගැීතශම් ශ ොහැකි ාෙ 

නිසාත් ෙැඩා  අතපුම ශෙ  බෙ අපි නැක්කා. ඒ නිසා ඒ කිකටුෙ 
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අශහෝසි ක ලා ඒ බලතලත් ශම් ප ත් ශකටුම්පශතන් ඛ්නිජ්ශතල් 

සංේමධ  අධිකාිස ට ලබා ශන ො. ඒ ොශ ම අශේ  ශට් ශතල් 

ක්ශෂ ත්ර  නි ාම   කිරීමට "නි ාමක" විධි ට එක ් ත  ක් 

තිශබන්  ඕ ෑ, ඊට පිසබාහි ෙ ස්ොකර  ් ත  ක් තිශබන්  

ඕ ෑ, ශතල් ගශදෂණ  ක ලා, ශතල් උකහා ගැීතශම් ොණිජ්ම  

කටුතත්ශත් ශ ශනන් . නැන් අපි ගත්ශතොත්, මැශල්සි ාශද 

තිශබ  ජ් ප්රි  උනාහ ණ  තමයි "ශපශරො ාස්" සමාගම. එ  

්ඩුක්ෙට අයිති සමාගමක්. ඒ සමාගම ශගොඩා   ැඟුශඩු 

ශකොශහොමන? මුලින්ම ඇශමිසකාුව, බ්රිතා ය ශතල් සමාගම් 

ගශදෂණ ට ්ොම මැශල්සි ාෙ කිදො, ගශදෂණ  ක   සෑම 

සමාගමකම ශකොටස්ෙලින්  ම් ්රති ත ක් ශපශරො ාස් සමාගමට 

ශනන්  ඕ ෑ  කි ලා. අශේ ශප ශරො ාස් සමාගශම් පුද්ගලශ ක් 

ඔශබ් අධයක්ෂ මඩුඩා ලශ  ඉන්  ඕ ෑ  කිදො. ඒ අුවෙ 

කාල ක්  ද්දී ධ   සහ අත්නැකීම්    ශනකම ශපශරො ාස් 

සමාගමට එකතුම වුණු නිසා මැශල්සි ාෙට පුළුෙන් වුණා, විශද්ශී  

සමාගම්ෙලින් ක ිකන් සිටි ගශදෂණ කටුතත්ත, ශතල් උකහා 

ගැීතශම් කටුතත්ත තමන්ශ ම වූ ් ත  කින් ක න් . අන්  

ඒ සඳහා අපිත් ශෙ ම ් ත  ක් පිහිටුවි  ුතතුමයි. ඒ සඳහා 

අෙ ය විධිවිධා  අපි ශම් ප ත් ශකටුම්පශතන් හුනන්ො දීලා 

තිශබ ො. එතශකොට ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස  නි ාම  

කටුතත්ත ක ද්දී National Oil and Gas Company of Sri Lanka 

කි   සමාගම බිහි ශෙ ො, ශපශරො ාස් සමාගම ොශ  ශතල් 

ගශදෂණ , උකහා ගැීතශම් කටුතත්ත ක න් .  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශලෝක  පු ා තිශබ  නැෙැන්ත ශතල් 

සමාගම්ෙල ඉහෙ නිලතල න   කී්මතිමත් ශ්රී ලාංකික න් 

ඉන් ො. ඒ අ ට හිස ු කයි, ශතල් සම්පත මහ ශපොශෙොෙ  ට 

සඟොශග  තිබි දී අශේ  ට දිළිුනෙ, ණ බිසතෙ ු ක් විඳි  

්කා   ගැ . ඒ අ  කැමැතියි, ලංකාෙට ඇවිල්ලා ස්ශදච්ාාශෙන් 

උනද ක න් . හැබැයි, ඒකට  න්ත්රණ ක්  ැහැ. අලුත් ප ත් 

ශකටුම්පශතන් අපි හුනන්ො ශන ො, උපශද් ක සාාෙක්. ඒ අුවෙ 

ශලෝක  පු ා ඉන්  ඒ කී්මතිමත් ශ්රී ලාංකික න්ට මාස තුම කට 

සැ  ක් ලංකාෙට ඇවිල්ලා ඇමතිෙ  ාට, අධිකාිස ට, ඒ ොශ ම 

අ  සමාගමට අෙ ය උපශනස් ලබා ශනන්  හැකි ශෙ ො. ඒ 

සි ල්ලටම ෙඩා ා ෙැනගත් ශන ක් තිශබ ො.  ඒ තමයි, ශම් 

්ශ ෝජ්   නැෙැන්ත ්ශ ෝජ්  ක් වීම. ලංකා ඉතිහාසශ  

ශමශතක් සිු  වූ ශලොමාම ්ශ ෝජ්   තමයි Port City 

්ශ ෝජ්  . කී න ගණ ? ශඩා ොල්ම බිලි   5.4යි. හැබැයි, ශම් 

ඛ්නිජ් ශතල් ශගොඩා  නම  ෙැශඩ්ට අපට ඕ ෑ, ශඩා ොල්ම බිලි   3ත්, 

4ත් අත  ්ශ ෝජ්  ක්. ශකොටින්ම කි  ො  ම්, ලංකා 

ඉතිහාසශ   නැෙැන්තම ්ශ ෝජ්   ොශ  තුමන් ගුණ ක 

්ශ ෝජ්  ක් අපට ඕ ෑ, ශම් ශතල් ටික ශගොඩා  ගන් . ලංකාශද 

ඉන්  නැෙැන්තම ශකෝටිපති න් නසශන ා එකට එකතුම ශෙලා, 

ඔවුන්ශ  සමස්ත ධ   නැම්මත්, අපට ඒ මුනල එකතුම ක  ගන්  

අමාරුයි. විශද්ශී  ්ශ ෝජ්ක න් ලංකාෙට එද්දී, ඒ අ  ඒ ත ම් 

නැෙැන්ත මුනලක් ලංකාශද ්ශ ෝජ්   ක ද්දී ුමවිශ  ෂී 

් ක්ෂාෙක් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. අන්  ඒ ීතතිම   ාමුෙ අන 

අපි ශම් ප ත් ශකටුම්පතින් හුනන්ො දීලා තිශබ ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, අපි ්රමානයි;  ශහොඳටම ්රමානයි. සමසත් 

ශලෝක ම ඛ්නිජ් ශතල් අත් හිසිකන් පු ්මජ් ීත  බල ක්ති 

්රාෙෙලට ගමන් ක ිකන් ඉන්  ශමොශහොතක තමයි ලංකාෙ ඛ්නිජ් 

ශතල් ගශදෂණ ට ශ ොමු ශෙන්ශන්. ඇත්ශතන්ම ශම් 

ශමොශහොශත්, ශම් ඛ්නිජ් ශතල් සම්පත් උකහා ගැීතශම් 

ක්රි ාෙලිශ දී අපට අභිශ ෝග තුම කට මුහුණ ශනන්  සිු  ශෙ ො. 

2054දී ශලෝකශ   ටෙල් පැිසස් සම්මුති ට අත්සන් ක  තී ණ  

කො, 2040 ෙස  ෙ  විට කාබන් විශමෝච ශ න්, ශතල් 

ාාවිතශ න් ඉෙත් ශෙ ො  කි ලා. එශහම  ම් අපට ශම් මහ 

ශපොශෙොෙ  ට තිශබ  ශතල් සම්පත  ශගොඩා  අ ශග  පාවිච්චි 

ක ලා ඉෙ  ක න්  ඉතුමරු ශෙලා තිශබන්ශන්, තෙත් අවුරුු  28ක 

පමණ කාල ක්. ඒ නිසා, අන ශලෝකශ  අශ ක්  ටෙල් ඛ්නිජ් 

ශතල් ාාවිතශ න් ඉෙත් ශෙිකන් සිටි  නිසා ශතල් ගශදෂණ ට, 

ශතල් උකහා ගැීතමට අලුත් ්ශ ෝජ්ක න් ශසො ා ගැීතම අන 

අපට අභිශ ෝග ක් ශෙලා තිශබ ො. 

ශනෙැනි කා ණ  ශම්කයි. අපි ශම් කටුතත්තට බහින්ශන්, 

ශලෝක  ශකොවිඩ්-59 ෙසංගත ට මුහුණ ු න් ාට පුමෙයි. ශකොවිඩ්

-59 ෙසංගත  නිසා ශලෝක ්්මිකක  වි ා  ශෙලා, කඩා ා ෙැටිලා, 

සෑම සමාගමකම ්ශ ෝජ්   ක න්  තිශබ  අ මුනල් හිඟ 

ශෙලා තිශබ ො. 

තුමන්ෙැනි කා ණ  ශම යි. ශ්රී ලංකාෙ ඉශන් න් අති යින්ම 

ු ්මෙල තැ ක. ශ්රී ලංකා ්්මිකක  අති යින්ම ු ්මෙලයි. 

්ශ ෝජ්   ක   ශඩා ොල්ම එශක් අග  හැමනාම පහෙට   ො. ඒ 

නිසා ලංකාෙට ්ශ ෝජ්කශ ක් ශසො ා ගැීතමත් අන අභිශ ෝග ක් 

ශෙලා තිශබ ො. ශම් අභිශ ෝග තුම ම ශකත ම් අමාරු වුණත්, 

අශේ ්න ණී  මදබිම ශතල් සහ ගෑස් නිපනෙ   ටෙල් අත ට 

එකතුම කිරීමට තිශබ  අශේ අධිෂ්යා   ශම් අභිශ ෝග සි ල්ලටම 

ෙඩා ා වි ාලයි කි   කා ණ  අපි ශම් ගරු සාාෙට මතක් 

ක  ො. ඒ නිසාම ශලෝකශ  ඛ්නිජ් ශතල් නැෙැන්ත න් ෙ  

TotalEnergies, ExxonMobil ෙැනි ් ත  ශම් ෙ විටත් ශ්රී 

ලංකාශද ශතල් ගශදෂණ ට එකතුම ශෙන්  කැමැත්ත පෙ ක  

තිශබ  බෙ  අපි ශම් ගරු සාාෙට නැුවම් ශන ො. ඒ ොශ ම, 

පුමගි  කාලශ  ඉන්දි ාෙ, චී  , අස්මබයිජ්ා  , ඉ ා  , 

එක්සත් අ ාබි එමී්ම  ාජ්ය  සහ ඕමා   ශ්රී ලංකාශද ශතල් 

ගශදෂණ ට එකතුම ශෙන්  කැමැත්ත පෙ ක ලා, අශේ නත්ත 

වි ්ශල්ෂණ  ක ිකන් ඉන් ො කි   කා ණ ත් මම ශම් 

ශමොශහොශත් සිහිපත් ක  ො. 

ගරු කාා ා කතුමමනි, නිනහසින් පස්ශස  ශම්  ශට් බල ට පත් 

වුණු සෑම ්ඩුක්ෙකම ක්රි ාකා කම් ශහ තුමශෙන් ශම් ෙ විට ශ්රී 

ලංකාෙ ණ  ශගොශහො ක ක  ෙටට එිසලා ඉන්ශන්. ්ඩුක්ශද 

්නා ම ජ්ාතික ්නා ිකන් සි  ට 50කටත් ෙඩා ා අක් ්රමාණ කට 

ඇන ෙැටිලා, ශලෝකශ  අක්ම ්නා ම් ලබ  ්ඩුක් අත ට ශ්රී 

ලංකා ්ඩුක්ෙ එකතුමශෙලා ඉන් ො. ශම් අ්මබුනශ න් ශගොඩා  

එන්  මට ශපශ   එකම විසුනම  ම් ශම් ශතල් සහ ගෑස් සම්පත 

ශගොඩා  ගැීතම පමණයි. නැ ට ගශදෂණ  ක  තිශබ  මන් ා  ම් 

ශද්රෝණිශ  පමණක් අන තිශබ  ශෙශෙඳ ශපොෙ ිකල අුවෙ ශඩා ොල්ම 

බිලි   280ක් ෙටි ා ගෑස ්සහ ශතල් සම්පතක් අපි හුන ාශග  

තිශබ ො. අශේ සමස්ත ණ  තිශබන්ශන් ්ඩුක්ෙ විධි ට 

ශඩා ොල්ම බිලි   34ක්; ශතල් සංස්ාාෙ ොශ  ්ඩුක්ශද 

් ත ත් එක්ක ගත්ශතොත් ශඩා ොල්ම බිලි   (7ක්. හැබැයි, අන 

තිශබ  ශෙශෙඳ ශපොෙ ිකලට අුවෙ ශඩා ොල්ම බිලි   280ක් ෙටි ා 

ගෑස් සහ ශතල් මන් ා ම් ශද්රෝණිශ  පමණක් තිශබ ො. M2  

කි   බිම් කැබැල්ශල් ගෑස් ටික ශගොඩා  ගන්  තෙ අවුරුු  තුම ක්, 

අවුරුු  පහක් ොශ  කාල ක් ගත ශෙයි. "ශතල් ටික ශගොඩා  

ගන් ශකොට ඔබතුමමා ඇමති ශ ොශෙයි ශන්න, ඊෙඟ මැතිෙ ණ ත් 

පෙත්ො අෙසන් ශන්න, ඔච්ච  මහන්සි ශෙන්ශන් ශමොකන?" කි ලා 

සමහරු මශගන් අහ ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, හත  ෙස  සිංහල ශපොශත් හත ෙැනි 

පාඩා ශම් සඳහන් ගීතශ  තිබුණා, "ශමො ෙන මුත්ශත් ශමොකන 

ක න්ශන් - ශමොකටන ඔබ ඔ  බිම හා න්ශන්"  ුවශෙන්. සී ා 

බිම හා   විට ෙම ා ගිහිල්ලා එශහම අහ ො. ඊෙඟට, සී ා 

කි  ො, "ඔබටත් ෙමශ ෝ ශ ොශපශන් ශ ොසිතික -අව ඇට ක් 

සිටුෙන් ට හා ික" කි ලා. ඊට පස්ශස  මුණුබු ා සී ාශගන් 

අහ ො, "සීශ , ඔ  අව ඇටශ න් හැශන  ගශහන් ශගඩි කන්  

සී ා ඉන්ශන්  ැහැශන්" කි ලා. එතශකොට සී ා කි  ො, "මම 

 ැති වුණාට පුශත් උවලාට ශම් ගශහ  ශගඩි කන්  පුළුෙන් ශන්, ඒ 

නිසායි මම ශම් අව ඇට  සිටු ෙන්ශන්" කි ලා.  
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් අෙස්ාාශද අපි ක න්ශන් අශේ 

්ඩුක්ෙට පමණක් ශගොඩා   න්  පුළුෙන් ෙැඩා ක් ශ ොශෙයි.  ටම 

ශගොඩා   න්  පුළුෙන් ෙැඩා ක් තමයි අපි ශම් ක න්ශන්. ඒ නිසා 

පක්ෂ ශේන, ජ්ාති ශේන පැත්තකින් ති ලා, ශම් කටුතත්ත ජ්ාතික 

ක්මතෙය ක් කි ා හිතලා, ශම්  මල් ෙට්ටි ට අත ගහන්  කි ා අපි 

විපක්ෂශ න් ඉල්ලා සිටි ො. කවුරු බලශ  හිටි ත්, ශම් ෙැඩා  

පිළිශෙෙ ශෙ ස් ශ ොෙ  ජ්ාතික ෙැඩා  පිළිශෙෙක් බෙට පත් ක  

ගන්  ඕ ෑ. ඒ නිසාම මා විපක්ෂ  ා ක ගරු සජිත් ශ්ර මනාස 

මැතිතුමමාශගන්, ජ් තා විමුක්ති ශප මුශඩු  ා ක ගරු අුව  

මාමා  දිසා ා ක මැතිතුමමාශගන් ොශ ම, ශනමෙ ජ්ාතික 

සන්ධා ශ  ගරු එම්.ඒ. ුමමන්ති න් මන්ත්රීතුමමාශගන් ඉල්ලා 

සිටි ා, මශ  නිලධාිසන් සමඟ එතුමමන්ලාශ  පක්ෂ කා්ම ාලෙලට 

ගිහිල්ලා, අපි ක   ෙැඩා  පිළිශෙෙ ගැ  පැහැදිලි කිරීමක් ක න්  

අෙස්ාාෙ ශනන් , එතුමමන්ලා ඉදිිසපත් ක   අනහස් අුවෙ ශම් ෙැඩා  

පිළිශෙෙ සංශ ෝධ   ක ශග , සමස්ත ජ්ාති ම නා ක වුණු 

ජ්ාතික ෙැඩා සටහ ක් බෙට ශම් කටුතත්ත පත් ක  ගන්  

අෙස්ාාෙ ලබා ශනන්  කි ලා.  අොස ාෙකට ශම් විොන  ් ම්ා 

ෙ තුමරුත් මට ඒ අෙස්ාාෙ ලැබුශඩු  ැහැ.  විපක්ෂශ  සෑම 

පක්ෂ කම  ා ක න්ශගන් ්රසිද්ධිශ  මා ඒ ඉල්ලීම ක  ො. 

මශ  නිලධාිසන් සමඟ ඇවිල්ලා, ඔබතුමමන්ලාශ  පක්ෂ 

 ා ක න්ට අපි ක   ශද් පිළිබඳෙ පැහැදිලි කොට පුම 

අක්පාක්ෙක් නකි ො  ම් ඒ අක්පාක් ොශ ම ඔබතුමමන්ලාශ  

අනහස්, ශ ෝජ් ා අපට කි න් . ඔබතුමමන්ලාශ  සාධීත  අනහස ්

අුවෙ ශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙ සංශ ෝධ   ක ශග , එ  ජ්ාතික ෙැඩා  

පිළිශෙෙක් ොශ ම හැම පක්ෂ කටම අයිති ෙැඩා  පිළිශෙෙක් බෙට 

පත් ක ලා ඉදිිස ට අ ශග   න්  අපි ලැහැස්තියි.  

තමුන් ාන්ශස ලා හමු ශෙන්  අපට බැිස වුණත්, අන 

තමුන් ාන්ශස ලාට අපි ශපොත් පිංචක් ලබා දීලා තිශබ ො, " ෙ 

ඛ්නිජ් ශතල් සම්පත් ප ත 2025"  ිකන්. අක් ගණශන් ශම් ශපොත් 

පිංච කි ෙලා ශහෝ අශේ   ට ශගොඩා  ගන්  පුළුෙන් ශම් ශතල් 

සම්පත ශගොඩා  ගැීතමට ඔබතුමමන්ලාට සම්මානම් ශෙන්  පුළුෙන් 

ෙන්ශන් ශකොශහොමන කි   කා ණ  පිළිබඳෙ අධය    ක   

ශමන් මා ඉල්ලා සිටි ො.  ශට් ජ් තාෙ ශතෝ ා පත් ක  ගත් 

මහජ්  නිශ ෝජිත න් විධි ට ඔබතුමමන්ලා ඒ ෙගකීම ඉටු ක යි 

කි ා අපි බලාශපො ශ ොත්තුම ෙ ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මශ  කාාෙට නි ිකත කාලශ න් ෙැඩි 

ශකොටස මම පාවිච්චි ක  ො, සාාශද මතුමෙ  ්ර ් ෙලට උත්ත  

ශනන් .  මුත්, මම තෙ පුංචි කා ණ කට   ො. ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත සැකසීමට අනාෙ අමාතය මඩුඩා ල ප්රිකාෙ අුවමත 

වුශඩු 2025 මා්මතුම මාසශ . හැබැයි, ජූලි මාසශ  27ෙ  නා ෙ  

විට ප ත් ශකටුම්පත ගැසට් ම් න් ්රසිද්ධ ක ලාත් ඉෙ යි. මාස 

(ක් ෙැනි ශකටි කාල ක් තුමෙ ශම් ප ත් ශකටුම්පත  ාා්මා ක් 

ක  ගන්  පුළුෙන් වුශඩු ීතති ශකටුම්පත් සම්පානක 

ශනපා්මතශම්න්තුමශදත්, ීතතිපති ශනපා්මතශම්න්තුමශදත්, මශ  

අමාතයාං ශ  නිලධාිසුවත් අශ ක් ෙැඩා  පශසක තබා ජ්ාතික 

ෙ ශ න් ෙැනගත් ශම් කා්ම   ඇඟට අ ශග , දිො රෑ මහන්සි 

ශෙලා,  ට ෙසා තිශබ  අෙස්ාාෙල පො දිගටම කා්ම ාලෙල 

රැ ශඳිකන්  අසීිකත ශලස කැප වුණු නිසා. ීතති ශකටුම්පත් සම්පානක 

දිල්රුක්ික සම වී  ික , හිටපු ීතති ශකටුම්පත් සම්පානක දීපාීත 

මාමා ජීෙ ික , නිශ ෝජ්ය ීතති ශකටුම්පත් සම්පානක 

ශසල්ෙමාණපාලන් මහතා, සහකා  ීතති ශකටුම්පත් සම්පානක 

ුමජීො තුමෂාිස ික , -මම හිතන්ශන් ෙැඩිශ න්ම මහන්සි වුශඩු 

එතුමික යි-  ීතතිපති සංජ්   ාජ් ත් ම් මහතා, අතිශ්මක 

ශසොලිසිට්ම ජ්  ාල් ිකලින්න ගුණතිලක මහතා, නිශ ෝජ්ය 

ශසොලිසිට්ම ජ්  ාල් මශහ න් ශගොපල්ලෙ මහතා ශම් කා්ම  ට 

ලබා ු න් අිකල සහා ට  ්රණාම  පුන ක න්  මම ශම  

අෙස්ාාෙක් ක  ගන් ො. ඒ ොශ ම බල ක්ති අමාතයාං ශ  

ශල්කම් ශක්.ඩී.්්ම. ඔල්ගා මැතිනි , ීතති නිලධාිසීත හසිතා 

ප ගහශගොඩා  ික , ඛ්නිජ් ශතල් සම්පත් සංේමධ  ශල්කම් 

කා්ම ාලශ  අධයක්ෂ ජ්  ාල් ුම ත් ඕවිටිගම මහතා, උපශද් ක 

සාලි  වික්රමූ ිස  මහතා, ීතති නිලධාිස  ශසෞමයා විශේසිංහ ික  

ශම් ප ත  ාා්මා ක් බෙට පත් ක න්  නැක්වූ කැපවීම 

ශෙුවශෙන් ්රණාම  පුන ක න්  මම ශම්ක අෙසා්ාෙක් ක  

ගන් ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් ප ත් ශකටුම්පතට අනාෙ  ැතත්, 

විපක්ෂ  අනාෙ ක  ගත්, අන උශද් පටන් මා එක්ක කාා ක පු, 

ශතල් ටැංකි ්ර ්  ට අපි නැන් එමු. ගරු කාා ා කතුමමනි, 

විපක්ෂශ  අශේ මන්ත්රීතුමමන්ලා ශතල් සංස්ාාෙ ඉදිිස පිට 

උද්ශ ෝෂණ ක් ක ිකන් "ශතල් ටැංකි 54යි දීලා තිශබන්ශන්; 

ඒකත් 2023 ේමෂශ දී ්පුම අපට ලැශබ ො. ඉතිිස ශතල් ටැංකි 

84ත් ඉන්දි ාෙට ශනන් යි  න්ශන්."   ාදී ෙ ශ න් කිදො. 

අමතක වීම මුවෂය ගති ක් කි  ො ශන්. සිහිපත් කිරීම ශද්ෙ 

ගති ක් කි  ො ශන්. එතුමමන්ලාට අමතක වුණු අතීත  ගැ , 

එතුමමන්ලා අත්සන් ක පු ගිවිුමම් ගැ  පැහැදිලි ක ලා මම අන 

ඒො සාාගත ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම කලින් සඳහන් කෙ ්කා  ට 

2003 ශපබ ොිස මාසශ  7ෙ  නා එෙකට ්ඩුක්ෙ ශෙුවශෙන් 

චිසත  ත්ෙත්ශත් මැතිතුමමා ාාඩුඩා ාගා  ශල්කම් විධි ටත්, නහම් 

විමලශස   මැතිතුමමා ඛ්නිජ් ශතල් සංස්ාාශද සාාපති විධි ටත් 

අත්සන් කෙ ශම් ගිවිුමම අුවෙ -මම කලින් අනාෙ ෙගන්ති  

කිශ දො- ශතල් ටැංකි 99ම ෙස  34කට බා  දීලායි තිශබන්ශන්. 

තෙම භුක්ති  දීලා  ැහැ කිදො ශන්. ශමහි පෙමුෙැනි ෙගන්තිශ  

ශමශස  සඳහන් ශෙ ො: 

“Upon the execution of this agreement LIOC shall take over 
possession of the Storage Facility upon the payment of a sum of US$ 
One Hundred Thousand (US$100,000) on account of handing over of 
such possession”. 

Possession කි න්ශන් භුක්ති  ශන්. ඒ කි න්ශන්, 2003 

ශපබ ොිස මාසශ  7ෙ  නාම චිසත  ත්ෙත්ශත් මහත්ම ාට 

ශඩා ොල්ම ලක්ෂ ක් බා  ු න් ා. භුක්ති ත් බා  දීලා ඉෙ යි. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, එතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ෙ කාලශ  කැබි ට් 

මඩුඩා ලශ  තීන්ු ෙක් ගත්තා. ශම්ක විපක්ෂශ  ඔබතුමමන්ලාට 

අමතක ශෙලා ඇති. මම පිළිගන් ො, ඔබතුමමන්ලාට ශම්ක 

අමතකයි කි ලා. 2056 ේමෂශ දී තීන්ු ෙක් ගත්තා, ශම් ශතල් 

ටැංකි ටික- 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එතුමමා කාා ක න්ශන් LIOC එක 

ගැ . තෙ ශතල් ටැංකි 84ක් තිශබ ො.  
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එතුමමාශ  අෙස්ාාශදදී කි න්  

කි න් , මශ  ශෙලාෙ ගන්ශන්  ැතිෙ.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ශතල් ටැංකි 500ම අයිති අපට. අපි අත්සන් කශෙ  

ඉන්දි ාෙත් එක්ක ඒකාබද්ධ සංේමධ  ක් - joint development  

- සම්බන්ධ -  [බාධා කිරීමක්] 
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ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගරු ඇමතිතුමමාට නි ිකත කාල  තුමෙ 

එතුමමාට කාා ක න්  ශනන් . 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කාා ා කතුමමනි,- 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමමාට කාා ක න්  කාල  ශෙන් ක   තිශබ ො. 

ඔබතුමමාට වි ාඩි 50ක් තිශබ ො. Disturb ක න්  එපා. 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එතුමමන්ලාශ  කාාෙලදී උත්ත  

ශනන්  කි න් , මශ  කාාෙට බාධා ශ ොක .  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් අ  ඉතා පැහැදිලිෙ 2056 

ශනසැම්බ්ම මාසශ  30ෙැනි නා ශම් ශතල් ටැංකි පිසශ්ර ට ඇතුමළු 

ශෙන්  ශතල් සංස්ාාශද නිලධාිසන් පිිසසක්  ෙ ො. හැබැයි, 

LIOC ් ත   විසින් ඒ නිලධාිසන් බලහත්කා ශ න් 

 ඳොශග  ශපොලීසි ට බා  ශන ො, ලංකාශද ශතල් සංස්ාාශද 

නිලධාිසන් අශේ ස්ාා  ට බලහත්කා ශ න් ඇතුමළු වුණා කි ලා. 

එතුමමන්ලා කි   ්කා  ට අශේ ශතල් ටැංකි ඉන්දි ාෙට ු න්ශන් 

 ැත් ම් එතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ෙ කාලශ ම, එතුමමන්ලාශ  

නිලධාිසන් අත්අඩා ංගුෙට පත් ෙන්ශන් ශකොශහොමන? ඒ විත ක් 

ශ ොශෙයි,  නිල් වික්රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමමා ශම් අෙස්ාාශද 

ශමතැ   ැති වුණත් මා ශම් කා ණ  කි න්  ඕ ෑ. එනා 

ඉන්දි ාුව තා ාපතිතුමමා හිටපු අගමැතිතුමමා හම්බ ශෙලා, ඔවුන්ට 

ු න් ඉඩා මට බලහත්කා ශ න් ලාංකික නිලධාිසන් ඇතුමළු වීම 

පිළිබඳෙ ඉන්දි ාුව ්ඩුක්ශද විශ ෝධ  පෙ කො. ඒ ගැ  නන්ශන් 

 ැත් ම්,  නිල් වික්රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමමාශගන් අහලා නැ  

ගන්  කි ලා මා එතුමමන්ලාට කි  ො. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම්ක රීති ්ර ්  ක්.  

 

Hon. Minister, have you all ever tried to take those 
back? - [Interruption.] You tell me that. - [Interruption.]  

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is not a point of Order. Please stop that. You go 
ahead, Hon. Minister. 

 
ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ශමතුමමා සම්පූ්මණශ න්ම අසතය ක් කි න්ශන්. [බාධා 

කිරීමක්] 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

අසතය  ශමොකක්න කි ලා බලාගන්  පුළුෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] එතුමමන්ලා අත්සන් ක පු ගිවිුමම - "Agreement"  

කි න්ශන් ගිවිුමම - ශම් ශමොශහොශත් මම  වාග * ක  ො. 

[බාධා කිරීමක්]  

2003 දී අත්සන් කශෙ  ගිවිුමමක් ශ ොශෙයි MoU එකක් 
පමණයි කිදො. මම කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීෙ  ාට අභිශ ෝග ක් 
ක  ො. ඔබතුමමන්ලා අත්සන් කො කි   MoU එකත් ඔබතුමමා 
අන දි   ඇතුමෙත මා කො ොශ  සාාගත ක න් . [බාධා 
කිරීමක්] එශහම ක ගන්  බැිස වුශණොත් ඔ  ඇුනම් ගලො තබා 
නිරුෙතින් කෑගල්ලට  න්  කි ලා මම ඔබතුමමාට සඳහන් 
ක  ො. ගරු කාා ා කතුමමනි,- [බාධා කිරීමක්]  

 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

MoU එක ශපන් ලා ෙැඩා ක්  ැහැ. 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

MoU එක ශ ොශෙයි ශන්, ශම්ක. ගරු කාා ා කතුමමනි, 

එතුමමාට ඉංග්රීසි බැිස එක ගැ  මට කි න්  ශන ක් ශත්ශ න්ශන් 

 ැහැ. Agreement කි න්ශන් ගිවිුමම කි   එක. ශම්ක පටන් 

ගන්ශන්ම "Agreement" කි ලා.  මුත්, එතුමමා කි න්ශන් අත්සන් 

කශෙ  MoU එකක් කි ලා. එශහම  ම්, එතුමමා කි   ඒ   MoU 

එක සාාගත කොම ශම් ්ර ්   ඉෙ යි, ගරු කාා ා කතුමමනි. 
 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

මම අභිශ ෝග ක  ො, එශහම ශන ක්  ැහැ කි ලා. 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, එනා එතුමමන්ලා ඉන්දි ාෙට ඒ ශතල් 

ටැංකි ෙස  34කට දීලා කි  ො, 2023 ේමෂශ දී ඒො හම්බ 

ශෙ ො කි ලා. 2003ට 34 එකතුම කොම උත්ත   2038 කි ලා 

තුමශන් පන්ති  සමත් ඕ ෑම ශකශ ක් නන් ො. හැබැයි, 2003ට 

34ක් එකතුම කොම උත්ත   2023 කි ලා කි   කී ්ම හෂීම් 

මන්ත්රීතුමමා තුමශන් පන්ති  සමත් න කි ලා තමයි මට අහන්  

ශෙන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශම් ශතල් ටැංකි බා  දීලා තිශබන්ශන් 
ඉන්දි ාෙට. ඉන්දි ාෙ කි න්ශන් මාලදිෙයි   ම්, 
බලහත්කා ශ න් ගන්  පුළුෙන්. අපි ඉන්දි ාෙත් එක්ක ෙස ක් 
පු ා ශම් ගැ  සාකච්ාා ක න්ශන්, තෙු  ටත් සාකච්ාා ක ිකන් 
ඉන්ශන් ඇයි? [බාධා කිරීමක්] කී ්ම හෂීම් මැතිතුමමන්ලා 
නි්මලේජිත විධි ට අශේ  ශට් සම්පත් ඉන්දි ාෙට පාො ු න් ා. ඒ 
පාො ු න් සම්පත්  ළි ලබා ගැීතශම් කටුතතුම අප නැන් ් ම්ා 
ක ලායි තිශබන්ශන් කි   එක අපි ඉතාම ්ඩා ම්බ ශ න් ශම් 
ගරු සාාෙට කි  ො. [බාධා කිරීම්] ගරු කාා ා කතුමමනි, 5987 
ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමශමන් ශතල් ටැංකි ටික ඉන්දි ාෙට 
සනාකාලිකෙම,-    

1065 1066 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ඒක ශපන්ෙන් . 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ශපන්ෙන් ම්. ඒ ගැ  නන්ශන්  ැත් ම්, එ  ඔබතුමමන්ලාට 

ශපන්ෙන් ම්.  

  
ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අශේ  ෙක ඇමතිෙ ශ ක් තමයි තම 

විෂ  පිළිබඳෙ ශමශස  අන මුළු  ටක් නැුවෙත් ක න්ශන්. ශම්ක 

සංොන ට අෙස්ාාෙ ශ ොශෙයි. හිටපු ශජ්යෂ්ය අමාතයෙ ශ මා 

ගරු අමාතයතුමමාට ශම් විධි ට බාධා කිරීම මා ඉතාම පිළිමාල් 

සහගතෙ ශහො නකි ො.    

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමශම් ශකොටසක් ෙ , 

ජ් ාධිපති ජ් ේමධ  සහ ඉන්දි ාුව අගමැති  ාජිද ගාන්ධි අත  

හුෙමාරු වුණු ලිපිශ  ශනෙ  ශේනශ  තුමන්ෙ  අුවශේන  මා 

කි ෙන්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. එම ලිපි ත් මම  වාග * 

ක  ො.  

 

ස්තුමතියි. 

 
ප්රශයීයනනය  වාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Now, we have to suspend the Sitting for 
lunch.   
 

රැ නවීම ඊ  අනුකූලව  ාවකාලිකව අ කහිම්වන ලදින්  අ.වා. 
1.30  නිතයෝජ කථානායකුරමාතේ (ගු රාංජි ක සියඹලාපිටිය 
මහ ා)  වාපති කවතයන් නැව  පව කවන ලදී. 

 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப.1.30  மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் ததாடங்கிற்று. பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு 

ரன் ித் சியம்பலாபிடிய ] தகலகம வகித்தார்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] in 
the Chair. 

 
ගු නිතයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමා. 

[අ.ාා. 5.30] 

 

ගු කබීර් හෂීම් මහ ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, ඔබතුමමා ල්ලාස ශ  සිටි  

විට කාා ක න් ට අෙස්ාාෙ ලැී ම සතුමටට කා ණ ක්. උන  

ගම්මන්පිල ගරු ඇමතිතුමමා,  2003දී සම්මත කෙ ඛ්නිජ් ශතල් 

සම්පත් ප ත අශහෝසි ක ිකන් අන  ෙ ප තක් -2025 ඛ්නිජ් 

ශතල් සම්පත් ප ත- ඉදිිසපත් ක  ො. එතුමමා එ ට ශහ තුමෙ 

ෙ ශ න් නක්ෙන්ශන්, ඛ්නිජ් සම්පත් ගශදෂණ කටුතතුම මීට ෙඩා ා 

කඩි ිකන් කිරීම සඳහා ශම් ප තින් අෙ ය බලතල ලබා 

ශන ො  කි   කා ණ . මම නකි ො එතුමමා ශමයින් 

අධිකාිස ක් ඇති ක  තිශබ  බෙ. මම නන්ශන්  ැහැ, ඇත්ත 

ෙ ශ න්ම ප තකින් ශම් ගශදෂණ කටුතතුම ශහෝ ශම්  ටට 

ශගශ   ්ශ ෝජ්  ෙැඩි ක න්  පුළුෙන්න කි ලා. ශමොකන, 

ප තට ෙඩා ා ඒ ප ත පුමපසින් ඉන්   ා ක න් ශකශ හි 

ජ්ාතයන්ත  වි ්ොස  ඇති ක ලා තිශබ ොන කි   ්ර ්   

තමයි ශමතැ දී  මතුම ශෙන්ශන්. 2003 ප ත  ටශත් තමයි මහින්න 

 ාජ්පක්ෂ මහත්ම ා 2009 දී ශක්න් ලංකා පුද්ගලික සමාගම 

ශග ැල්ලා ඛ්නිජ් නිධි සඳහා ගශදෂණ කටුතතුම ක න්  කටුතතුම 

කශෙ . 200(දී  නිල් වික්රමසිංහ මහත්ම ා ශ ෝ්මශද සමාගමත් 

එක්ක ඒ කටුතතුම කො. 2054න් පුමෙ,  හ පාල   ජ්   ටශත් 

ශලෝකශ  තිශබ  වි ාලතම ශතල් සමාගම් ශනකක් ෙ  Total 

E&P සහ Equinor ASA සමාගම් ශනක ලංකාෙට ශග ැල්ලා 

ගශදෂණ කටුතතුමෙලට JS-5, JS-6 Blocks ශනකට සම්බන්ධ 

කො. එ ට ඔබතුමමත් සාක්ික න යි. ඒ ොශ ම Bell Geospace, 

Schlumberger කි   ජ්ාතයන්ත  සමාගම් කීප ක් මන් ා ම 

අක්ශෙ ෙ ශද්රෝණිශ  කටුතතුම සම්බන්ධෙ 2057 සිට ලංකාශද ෙැඩා  

ක න්  පටන් ගත්තා. ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, එම 

නිසා  ප ත සංශ ෝධ   කිරීශමන් අලුත් ශන ක් ශෙන්ශන්  ැති 

බෙ මා කි ා සිටි ො.  

මම ඔබතුමමාට ශම් කා ණ  මතක් ක න්  ඕ ෑ. 2020දී 

ඔබතුමමා ඇමති වුණාට පස්ශස  Total E&P සහ Equinor ASA 

ලංකාශෙන් ඉෙත්ෙ ගි ා. ඒකට ශහ තුම කා ණා ශම් ගරු සාාෙට 

පැහැදිලි ක ලා ශනන් . ඔබතුමමාට බැිසවුණා ඒ සමාගම් ටික ති ා 

ගන් . ඒ ොශ ම එනා අපට පුළුෙන් වුණා ලංුම කැඳෙන් . 

2059දී Block M2  එකට ලංුම කැඳෙලා, 3 ශනශ ක් ඉල්ලලා 

තිබුණා. ඒක CANC එකට ාා  දීලා "Sealion Power"  කි   

සමාගමක් ලංුම කැඳවීම සඳහා ශතෝ ා ශග  තිබුණා. ඒ ශෙලාශද  

මට ලැබුණු ් ංචි මා්මග අුවෙ, 2020 ශ ොෙැම්බ්ම මාසශ  

55ෙ  නා ඔබතුමමා ඒ CANC එශක් අ  කැඳෙලා ඒ bid එක 

cancel ක න්  කි ලා ඒ අ ට බලපෑම් ක ලා තිබුණා, ඔබතුමමාට 

ශලෝකශ  top ten සමාගම් ටික ශගන්ො ගන්  පුළුෙන් කි ලා. 

නැන් ඒක cancel කොට පස්ශස , 2020න් පස්ශස  අන ෙ  ශතක් 

එක top ten companies එකක්ෙත් ඇවිල්ලා  ැහැ. නැන් ඒකට 

විසුනමක් හැටි ට ඔබතුමමා ප ත සංශ ෝධ   ක න්  හන ො. 

මට  ශපශ  ො ශම්ක ශත්රුමක්  ැති ෙැඩා ක් කි ලා.  

ගරු ඇමතිතුමමනි, නැන් ඔබතුමමා ශතල් නිධි ශමච්ච  

තිශබ ො, අශේ ණ  ටික ශගෙලා ශකෝටි ගණ ක් අපට 

උප න්  පුළුෙන්, ශම්ක ශපොශහොසත්  ටක් බෙට පිසේමත   

ක න්  පුළුෙන් කි ද්දි, ඇශමිසකාශද ශකොම්පැනි කට අ ශේ 

LNG සැපුතම එශහම පිටින්ම ලි ලා ශන  එක ගැ  ඔබතුමමා 

තෙම කාා ක ලා  ැහැ. මම හිත ො ඒක බැුනම්ක  මගඩි ට 

ෙඩා ා ශම්  ශට් සිද්ධ ශෙ  ශලොමාම පාොදීම කි ලා. සීනි මගඩි ට 

ෙඩා ා ඇති ශෙ  ශලොමාම ශකොල්ල කෑම ඒ supply of LNG 

සම්පූ්මණශ න්ම ඇශමිසකන් සමාගමට ලි ා දීම. ඒක බ පතල 

්ර ්  ක්. අන මුළු බල ක්ති ක්ශෂ ත්ර  තුමෙ ගින් ක් ඇවිලිලා 

1067 1068 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 ඔක්ශතෝබ්ම 06  

තිශබ  ශකොට, අශේ ජ්ාතික ් ක්ෂාෙට ශලොමා ත්මජ්  ක්, 

බල ක්ති ක්ශෂ ත්ර ට ශලොමා ත්මජ්  ක් ඇති ශෙලා තිශබ  

ශකොට, ඔබතුමමා ශම් ප ත ශගශ   එක හිස ට අඩි ක්  ැති 

බාල්දි ක් අ ශග  ඒ ගින්  නිෙන්  ෙතුම  ටිකක් ඉහින්  

උත්සාහ ක  ො ොශ  ශන ක් කි ලා මම හිත ො. ඔබතුමමා 

ශකශ හි අපි වි ්ොස ක් ඇති ක න්ශන් ශකොශහොමන? ඔබතුමමා 

මීට කාල කට කලින් ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාා ප ත 

සංශ ෝධ   කිරීමට කැබි ට් ප්රිකාෙක් නැම්මා. ඒ ප තින් 

ඔබතුමමා ඉල්ල ො ශම් බලතල ටික. ශපරල්, ඩීසල්, ූමිකශතල් හා 

නැෙ ශතල් ්දී ඛ්නිජ් ශතල් නිෂ්පාන  හා විකල්ප ඉන්ධ  

්   , අප    පිිසපහු  කිරීම, විකිණීම, සැප ම, නිෂ්පාන   

කිරීම, ිකශ්ර කිරීම හා ශබනා හැරීම සඳහා විධිමත් ශතෝ ා ගැීතශම් 

ක්රමශදන ක්  ටශත් ුමු ුමකම් ලබ  ඕ ෑම පා්ම ේ ක් ශෙත 

අමාතය මඩුඩා ල අුවමැති  මත අෙස  ලබා  දීම සඳහා විෂ  ාා  

අමාතයෙ  ා ශෙත බලතල ඉල්ල ො. ශම්  ශට් නැන් ශෙ ශකොට 

සැක ක් ඇති ශෙ ො ඔබතුමමාශ  ක්රි ාකලාප  තුමෙ ශතල් 

පිිසපහු ෙ, ශතල් ්     කිරීම, ශබනා හැරීම ඛ්නිජ් ශතල් 

සංස්ාාශෙන් පිටතට -විශද්ෂ්ක න්ට- ලබා ශනන් ට ඔබතුමමන්ශ  

අනහසක් තිශබ ොන කි ලා. එශහම  ැත් ම් ශම් කැබි ට් 

ප්රිකාශද ශම් බලතල  ශම් විධි ට නාලා ශම් ශ ෝජ් ාෙ නාන්  

ශහ තුමෙක්  ැහැ. ශම් පිිසපහු ෙ පිළිබඳ ්ර ්  ට ඔබතුමමා අන ශම් 

ගරු සාාශද දී උත්ත  ක්  ශනන් . අශේ   ට විසින් ඒක දිුතණු 

ක  ො න,  ැත් ම් ඒක විශද්  බලශදග කට ශනන්    ො න  

කි න් . ඔබතුමමා ඇත්ත කාා ක න් . ඔබතුමමා කිදො, ඔබතුමමා 

ශබොරු කි න්ශන්  ැහැ, ඇත්ත විත යි කාා ක න්ශන් කි ලා. 

එශහම  ම් ශම් ොශ  ශන ක් ශම් කැබි ට් ප්රිකාෙට ඇතුමෙත් 

කශෙ  ශමො  ශහ තුමෙකට න කි ලා කි න් . මම ඒ ගැ  අහන්  

කැමතියි.  

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, ්රධා  විපක්ෂ   හැටි ට 

සමගි ජ්  බලශදගශ  අපි  ්ඩුක්ෙට ෙ දි  තැන් පිළිබඳ දිගටම 

උපශනස් හා අුව ාස ා කො.  ාජ්ය ්නා ම් පිළිබඳ, ණ  

්රතිෙයුහගත කිරීම පිළිබඳ, විශද්  ්ශ ෝජ්  පිළිබඳ අපි අෙංකෙ 

කිදො. අපි ඒො ක  ශකොට ශද් පාල  ොසි ගත්තා. සංොන ක් 

ක  ශකොට ශද් පාල  ොසි ගන්ශන්  ැතිෙ ඉන්ශන්  ැහැ. 

හැබැයි, අපි නිහතමානිෙ  ම්  ම් ශද්ෙල් කිදො. හැබැයි, අපට 

ශත්ශ  ො ශම් ්ඩුක්ෙට ඉතා පැහැදිලි සබුද්ධික ්්මිකක 

්රතිපත්ති  ාමුෙක් ශ ොමැති බෙ. ශමොකන, ශම් ්ඩුක්ශද ්්මිකක 

්රතිපත්ති  සකස් ක න්ශන් වවි ත් මඟව විසින්. ශම් වි ත් මඟ 

තමයි ශසෞාාගයශ  නැක්ම හැු ශද. අන ශ්රී ලංකා ශපොු ජ්  

ශප මුශඩු ්්මිකක ෙැඩා  පිළිශෙෙ අසා්මාකයි කි   එක ශම් 

 ශට් ශපොඩි නරුශෙමාට වුණත් ශහොඳටම ශපශ  ො.  

ඔබතුමමන්ලාශ  ෙැඩා  පිළිශෙෙ, ඔබතුමමන්ලාශ  ්්මිකක 

්රතිපත්ති  නැක්කාම මට ශපශ න්ශන්,  පිටිස  ගමක වි පත් 

ිකත්තණි ක් ශහ න්ෙලින් එකතුම ක  ගත්ත කලෙම් පො ෙට්ටි ක් 

ොශ යි. හිස ට කලෙම් පො ෙට්ටි ක් ොශ  ්රතිපත්ති එක 

ශගොඩා ක නා ශග  ශමොකක්න ක න්ශන් කි ලා තමුන් ාන්ශස ලා 

නන්ශන්  ැහැ. ඔබතුමමන්ලා විසින්ම  ශට් සංේමධ  ට, 

ස්ොධිපතය ට, ජ්ාතික ් ක්ෂාෙට අහිතක යි කි ලා එක එක 

ශද් පාල  ශදදිකාෙල හංෙක් ගහපු, ඒෙැනි ්රතිපත්ති ගැ  කාා 

ක පු අ , ඒ ්රතිපත්ති ටික ම අහුලා ශග  කිසිම අෙශබෝධ කින් 

ශතො ෙ, පිළිගත් ක්රමශදන කින් ශතො ෙ අත්තශ ෝමතික ශලස අන 

ක්රි ාත්මක ක න්  උත්සාහ ක  ො.  

එතැනින් ඔබතුමමන්ලා ෙ ද්නා ගන් ො. ගරු ඇමතිතුමමනි, 

ඔබතුමමා නැන් ශම්  ශට් ශතල් නිධිෙල තිශබ  සම්පත් උප ා ශග  

 ශට් ්නා ම් ගන්  ඕ ෑ කි ලා අලුත් ප තක් ශගශ   අත , 

ඊශ  පුෙත් පතක headline එකක් තිශබ ො, "Oman to Get 

Two Blocks in Mannar Basin" කි ලා. ඔබතුමමා කාාෙක් කිදො 

ශන්,  ාකි සී ා අව ඇට ක් පැෙ ශකරුො කි ලා. ඔබතුමමාශ  

අව ඇට  පැෙ ක ලා තිශබන්ශන් ඕමාන්ෙලන කි ලා මට 

සැක ක් තිශබ ො. ශම් ශතල් නිධි ශනකක් ඕමා  ට ශනන්  

 ම්, කැබි ට් අුවමැති  ොශ ම, අශේ ීතති  අුවෙ ්රසම්පාන  

ක්රමශදන මාත් තිශබ ො. ඒ ්රසම්පාන  ක්රමශදන ට  න්  ශප  

ඔබතුමමා ශතල් නිධි ශනන්  තී ණ  ක න්ශන් ශකොශහොමන? ශම් 

ගැ  ඔබතුමමා උත්ත  ක්  ශනන් .  

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, විශ  ෂශ න්ම ශම් New 

Fortress Energy කි   ඇශමිසකන් සමාගමට ශමතුමමන්ලා අශේ 

ගෑස් ුතගන වි බලාගා  , ශසොබාන වි බලාගා   සහ LNG ගෑස්  

සැපුතම ලි ා ශනන්  කටුතතුම ක ලා තිශබ ො. ශම් විස්ත   

කි  ො  ම්, මට ඒක වි ාඩි ශනකකින් කි න්  බැහැ. මට ඒකට 

වි ාඩි ශනකක් මදි. හැබැයි, ශම්ක වි ාලතම පාොදීමක්. එකක් 

තමයි, ශමතැ දී ිකල හිස ට -ශඩා ොල්ම 50කට ශහෝ- තී ණ ක් 

ක ලා  ැහැ. ඒ ශගොල්ලන් කි  ො ශඩා ොල්ම නහ ට ශහෝ ශඩා ොල්ම 

ශනොෙහ හමා කට ශහෝ ශඩා ොල්ම විසිඑකයි  ත විසිපහකට ශහෝ ඒ 

ිකල තුමශ න් එකකට තමයි ශම් ගෑස් ශනන්ශන් කි ලා.  

ඇශමිසකාශද  ශෙස්ලි එඩා න්ස් කි   එහි ්රධා  විධා ක ා කාා 

කෙ රැස්වීමක විස්ත  ටික අපි ලබා ගත්තා. එතුමමා කි  ො, 2056 

මා්මතුම මාසශ  ශම්ක ඔවුන්ට ලබා ශනන් ට ශප , එතුමමාශ  

රැස්වීමක කි  ො, "We are very close to announcing our first 

deal in the South-East Asia", "නමාණු ්සි ාශද අශේ 

පෙමුශෙනි ඩීල් එක නැන් අපි announce ක න්  ලෑස්තියි" 

කි ලා. එතශකොට ශම් ්රසම්පාන  කටුතතුම ක ලාෙත්  ැහැ. ශම්ක 

දීලාත්  ැහැ. හැබැයි,  හසිගත ගුවශනුවෙක් සිු ශෙලා තිශබ ො.   

ශම්ක ශඩා ොල්ම නහ න, ශනොෙහ හමා න, විස්සන කි ලා නන්ශන්ත් 

 ැහැ.  

ඊෙඟට, එතුමමාශ  ශම් සාකච්ාාශදදීම ශම් ඇශමිසකන් 

ශකොම්පැනිශ  ්රධා  විධා ක ා කි  ො, අපට ශම් ගෑස් ගන්  

පුළුෙන් ශඩා ොල්ම 3යි, ශඩා ොල්ම (යි අත  කි ලා. ඒ කි න්ශන්, 

ශඩා ොල්ම තුම හමා කට පමණ.  එශහම තුමට්ටුෙට අ ශග  ශමශහ ට 

ඇවිල්ලා, අසීිකත ලාා ක් එක්ක ශඩා ොල්ම 50ට, 52ට, 20ට අ ශෙවි 

ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. ඒක ශ ොශෙයි ්ර ්  . ඊට 

ෙඩා ා බ පතෙ ්ර ්   තමයි ශම් සැපුතම. උන  ගම්මන්පිල 

ඇමතිතුමමනි, හිස  ම් ඔබතුමමාට තමයි ඒ අයිති  තිශබන්ශන්. 

හයිශරොකාබන් සඳහා තිශබ  සම්පූ්මණ බලතල තිශබන්ශන් CPC 

එකට. එතශකොට, single credible entity එක හැටි ට CPC එකට 

තමයි ඒ බල  තිශබන්ශන්. හැබැයි, ඒ සැප ශම් බල  ඇශමිසකන් 

ශකොම්පැනි එකට ශන ො. ඒ සැප ම ශනන්ශන් take-or-pay basis 

එක  ටශත්. මම ඒ ගැ  වි ාඩි කින් කි න් ම්, ගරු නිශ ෝජ්ය 

කාා ා කතුමමනි. ඒ take-or-pay basis එශකන් කි න්ශන් ඒ 

ශගොල්ලන් ශන  ගෑස්  ්රමාණ . ගිවිුමමට  ටත් ෙ  ගෑස ්

්රමාණ  අපි ගන් ම ඕ ෑ. ඒ ශගොල්ලන් කි  ො, ඒ ශගොල්ලන් 

පෙමුෙැනි ෙසශ්ම ශනන්ශන් ශමට්රික්ශටොන් ිකලි   30යි, ශනෙැනි 

ෙසශ්ම ශමට්රික්ශටොන් ිකලි   30යි, තුමන්ෙැනි ෙසශ්ම ශමට්රික්ශටොන් 

ිකලි   34යි කි ලා. එශහමයි කි න්ශන්. පෙමුෙැනි ෙසශ්ම අපට 

ුතගන වි බලාගා  ට විත යි ගෑස්  ඕ ෑ ෙන්ශන්. ශමට්රික්ශටොන් 

ිකලි   53ක් පමණයි ඕ ෑ ෙන්ශන්.  මුත් ශමට්රික්ශටොන් ිකලි   

57ක් අපට ිකලදී ගන්  ශෙ ො. හැබැයි, අපට ඒො පාවිච්චි 

ක න්  වුෙම ාෙක්  ැහැ. ඒ කි න්ශන්, ශඩා ොල්ම ිකලි   570ක 

ගෑස් අ ශග  අපශත් නමන්  සිද්ධ ශෙ ො. එතැ  රුපි ල් 

ශකෝටි තුමන්නහස් ගණ ක්. ශම් ොශ  ෙස  4ක් ගත ෙ ශකොට 

ශඩා ොල්ම ිකලි   ගණ ක් අශේ  ටින් ශම් ශකොම්පැනි ට නිකම් 

ශගෙන්  ශෙ ො. ශම්ක වි ාලතම පාොදීමක්. ශම්ශක් 

ශටන්ඩා   ක්  ැහැ, ක්රමශදන ක්  ැහැ. ශම්ක මහා ශහො කමක්. 

ඛ්නිජ් ශතල් සම්පත් අමාතයෙ  ා හැටි ට ශම් බල  ඔබතුමමාට  

තිශබන්ශන්. ගෑස් සඳහා, හයිශරොකාබන් සඳහා තිශබ  සම්පූ්මණ 

බල  ඔබතුමමාට තිශබ ො. හිස  ම්, CPC එශකන් ශගන්ො 

ගන්  ඕ ෑ එක තමයි ශම් ඇශමිසකන් ශකොම්පැනි ට දීලා 
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තිශබන්ශන්. ශම්ක සම්පූ්මණ පාොදීමක්. ශම්ක කිසිශස ත් අුවමත 

ක න්  බැිස ශන ක්. ශම්ක  ශම්  ට වි ාල අ්මබුන කට ශග     

ශන ක්. ශඩා ොල්ම  ැති කාල ක අශේ ශඩා ොල්ම සම්පත් ඇශමිසකන් 

ශකොම්පැනි කට ලි ා ශන , ඒ ොශ ම, අ ශේ බල ක්ති 

ක්ශෂ ත්ර ම, අශේ බලාගා  සහ LNG ගෑස්   සැපුතම -ශම් සි ලු 

එකක්ම- විශද්  බලශදගෙලට ලබාශන  ක්රි ා මා්මග ක් හැටි ට 

අපි ශම  නකි ො.  

 
ගු නිතයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු එස්.ී . දිසා ා ක මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි ශනොෙහක් 

තිශබ ො. 
 
[අ.ාා. 5.(2] 

 
ගු එ න.බී. දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, අශේ කී ්ම හෂීම් ගරු 

මන්ත්රීතුමමාශ  කාාශද සඳහන් කෙ එක් කා ණ ක් ගැ  

කි න්  ්රාම මා කි න්  කැමැතියි, අශේ ගරු උන  ගම්මන්පිල 

ඇමතිතුමමා නැඩි අධිෂ්යා ශ න් හා නැඩි බලාශපොශ ොත්තුම සහගතෙ 

ගෑස් හා ශතල් කැීතශම් ෙයාපා  ට අෙතී්මණ ශෙලා තිී ම ගැ  

මම ඉතාම සතුමටු ෙ  බෙ.  

ඒ ොශ ම, අශේ  ශට් මායිශම් තිශබ  ඉන්දි ාෙ කාල ක සිට 

ඛ්නිජ් ශතල් සහ ගෑස ් ගනිද්දි අශේ ූමිකශ  තිශබ  ඛ්නිජ් ශතල් 

සහ ගෑස් ගැීතමට ශ ොහැකිවීම පිළිබඳෙ අපි ඇත්තටම ක ගාටු 

ශෙ ො. මට මතකයි, බඩුඩා ා  ා ක මැතිනි ශ  කාලශ දී 

ශේසාශල් ක පු ශසෝවි ට් පරීක්ෂණ, මහින්න  ාජ්පක්ෂ 

මැතිතුමමාශ  කාලශ දී ක පු පරීක්ෂණ සහ  හ පාල  ්ඩුක්ෙ 

කාලශ දී ක න්  පටන් ගත් ශද්ෙල්. ශම් සි ල්ල මැන ශමම 

කටුතත්ත ඇදි-ඇදී ගි ා. ඇත්ත ෙ ශ න්ම උන  ගම්මන්පිල 

මැතිතුමමා ඉතා තන ඉලක්ක ක් තබාශග  ශමම ප ත් ශකටුම්පත 

ශගශ න්ශන් කරුණු කිහිප ක් සඳහායි. පෙමුෙැනි කා ණ  

තමයි,  ක්තිමත් සහ ස්ොකර  ඛ්නිජ් ශතල් සංේමධ  අධිකාිස ක් 

සෑදීම. ඒක අතයෙ යයි. ශමොකන, ශම් ෙයාපා  ට අතිවි ාල 

ධ  ක් ශ ොනෙන්  ෙ ො. අප  ශට් සිටි  සි ලු 

ශපොශහොසතුමන්ශ  ධ   එකතුම කෙත් ශහො ාගන්  බැිස ත ම් 

ශලොමා මුනලක් ඉතා අෙනා ම්සහගතෙ එතුමමාට ශම් සඳහා 

ශ ොනෙන්  ශෙ ො. එම නිසා ඉතා  ක්තිමත් සහ ස්ොකර  

අධිකාිස ක වි ්ොස  ශම් ්ශ ෝජ්ක න්ට දීම ඉතා ෙැනගත්.  

ශනෙැනි කා ණ  තමයි, අපට ශම්ක ගැ  හිස ්රතිපත්ති ක් 

ශ ොතිී ම නිසා නිෙැ දි ්රතිපත්ති ක් සෑදීම. එ  ශමම ප ත් 

ශකටුම්පත ශග  ඒශම් එක අ මුණක් වීම ඉතා ෙැනගත්. ඒ 

ොශ ම, ගශදෂණ සංේමධ    ක්තිමත්  ක න්ශන්  ැතිෙ ඛ්නිජ් 

ශතල් සහ ගෑස් ගැීතම ගැ  අපට හිතන් ෙත් බැහැ. ඒ ොශ ම 

තමයි, පුළුෙන් ත ම් ඉක්මනින් අපි ශම් ගෑස් ටික සහ ඛ්නිජ් ශතල් 

ටික අ ශග , එහි උපිසම ොසි  ලංකාෙට ලබා ගැීතම කෙ ුතතුම 

වීම. එ  ඉතාම ෙැනගත්. එතුමමා ශම් ප ත් ශකටුම්පත ඉතා ශකටි 

කාල කින් ඉදිිසපත් කිරීම පිළිබඳෙ එතුමමාශ  නිලධාිසන්ට ස්තුමති 

කො. ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, ප ත් ශකටුම්පත් 

ගණ ාෙක් ශග ා හිටපු ඇමතිෙ  මා හැටි ට මටත් ඒ 

සම්බන්ධශ න් අත්නැකීම්  ාෂ් ක් තිශබ ො. ීතති ශකටුම්පත් 

සම්පානක ශනපා්මතශම්න්තුමෙ හා ීතතිපති ශනපා්මතශම්න්තුමෙත් 

එක්ක ෙැඩා  ක ලා ශම් ්කා  ට මාස තුම ක්, හත ක් ඇතුමෙත 

ප ත් ශකටුම්පතක් ශග  ඒම ඉතා අමාරු ශන ක්. එම නිසා  ජ්  

ශෙුවශෙන් එම නිලධාිසන්ට මශ  විශ  ෂ ස්තුමති  පුන ක න්  

මමත් කැමැතියි.  

ශම් ෙසශ්ම ශ ොෙැම්බ්ම මාසශ  එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  

ශද් ගුණික සමුළුෙ - COP 26 - මුලු ශන ො. ශලෝකශ  සි ලු 

 ාජ්ය  ා ක න් ශම් පිසස  සමුළුෙට   ො. ශම් ශෙ ශකොට 

ශලෝක පිසස  විනයාා න් පිටු 6,000ක ෝමතාෙක් ඉදිිසපත් ක  

තිශබ ො. ශම් ෝමතාෙ පිළිබඳෙ එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  

මහශල්කම්ෙ  ා කි න්ශන් "ශලෝකශ  සි ලු  ටෙලට අෙසා  

 තුම නිශදන   ශම් ෝමතාශෙන් නිමාත් ක  තිශබ ො" කි ායි. 

එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  පිසස  අ්මබුන පිළිබඳ කිකටුෙ ශම්  ගැ  

කි න්ශන් ශමොකක්න? "කල් නමන්  බැිස, නිනහසට කරුණු 

කි න්  බැිස තැ කට ශලෝක  ඇවිල්ලා තිශබ ො" කි   එක 

ශම් ෝමතාශෙන් ඉතා පැහැදිලි ශෙ ො කි   කා ණ  එම 

කිකටුෙ කි  ො.  

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, ශම් ෝමතාශද කි   

අශ ක් කරුණ ශම යි. ශම් පිසස   ජීවීන්ට ුමු ුම ිකහිකතක් 

හැටි ට තබාගන්  ඉතා මාඩා ා - narrow - මා්මග ක් තිශබ ො 

කි  ො. ඒක තමයි, අපි පුළුෙන්ත ම් ඉක්ම ට ශපොසිල 

ඉන්ධ ෙලින් ඉෙත් වීම. ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමමා කිදශද, 2040 

ේමෂ  ශෙ ශකොට අපි ශම් ශතල් සම්පත අ ශග , ඒශකන් අශේ 

්්මිකක   ක්තිමත් ක ශග  ඉන්ධ  ාාවිතශ න් ඉෙත්වීම 

ඉතාම ෙැනගත් බෙ. හිටපු ඇශමිසකාුව ජ් ාධිපතිෙ  ා ිකහිකත 

උණුුමම්වීශම් එකඟත්ෙශ න් ඉෙත් වුණත්, අන ඇශමිසකා එක්සත් 

ජ් පනශ ත් ්රධා  ්රාන්ත 8ක් තීන්ු  ක  තිශබ ො, 20(0 ේමෂ  

ශෙ ශකොට ඔවුන් ශපරල්, ඩීසල්, ගල් අඟුරුෙලින් 

සම්පූ්මණශ න් ඉෙත් ශෙලා ඔවුන්ශ  ොහ  විු ලිශ න් ක්රි ා 

ක   ොහ  බෙට පත් ක න් .  ශලෝකශ  ශලොමාම ජ්ලා  , 

ශලොමාම ශදල්ල, ශලොමාම ජ්ල විු ලි බලාගා   හා ශලෝකශ  

ෙැඩිම විු ලි  නිෂ්පාන   ක   බලාගා ශ  ෙැඩා  කටුතතුම චී   

නැන් අෙසන් ක ිකන් ඉන් ො. එම නිසා අපි අ්රමානෙ ශම් 

කටුතත්තට පි ෙ  තැී මත්, ශම් පිළිබඳෙ 

බලාශපොශ ොත්තුමසහගතෙ අධිෂ්යා ශ න් ෙැඩා  ක   

ඇමතිෙ ශ මා ශම් ෙගකීම ාා  ශග  තිී ම ගැ ත් මා ඉතාම 

සතුමටු ශෙ ො. 

ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, ශම් ශෙ ශකොට අපි චී   

එක්ක, ඉන්දි ාෙ එක්ක වි ාල ෙයාපෂති ගණ ාෙක් ක්රි ාත්මක 

ක  ො. එම නිසා ුතගන වි බලාගා ශ  LNG  ගුවශනුවෙ 

ඇශමිසකාුව සමාගමක් එක්ක ක   එකට මම කැමැතියි. අපි ශම් 

 ශට් සිටි ශබොශහොම ශශ්ර ෂ්ය  ායිකාෙක වූ සිිසමාශෙෝ 

බඩුඩා ා  ා ක මැතිනි   ා කත්ෙ  ු න් ශ ොබැඳි පිළිශෙශත් 

ඉන්   ටක්. එම නිසා ශම් ශෙලාශද ශමම ගෑස් පිළිබඳ 

ගුවශනුවෙ සඳහා ඇශමිසකාුව සමාගමක් සමඟ ගිවිුමමකට  ෑම 

ගැ  සතුමටු ශෙ ො. අපි තිස් අවුරුු  ුතද්ධ  ප ාජ්  ක ලා, 

එල්ටීටීඊ ත්රස්තොන  ශම්  ටින් තුම න් කොට පුම ඇශමිසකාෙ 

ඇතුමළු බටහි   ටෙල් අපත් එක්ක දෙ  බැඳ ගත්තා. ශමොකන, ඒ 

අ  ්රාාක න් ශග  න්  නැඟලුො; ුතද්ධ   ත  ක න්  

නැඟලුො; බලහත්කා ශ න්  ෙසීලන්ත සහ බ්රිතා ය ඇමතිෙරු 

ශමහාට එො ුතද්ධ   ත  ක ෙන්  උත්සාහ කො; ්රාාක න් 

සහ ඔහුශ  පවුල ාා දීලා ශම්ක ශබ් ා ගන්  බැලුො. ඒ 

ශමොකක්ෙත් හිස  ගිශ   ැතිෙ ුතද්ධ  ජ් ග්රහණ  කොම ශම් 

ිකනිුමන්ට ඇති ශෙච්ච අම ාප  තමයි, එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  මා ෙ 

හිිකකම් කවුන්සල  තුමෙ ිකශෂල් බැෂශල් ීතති විශ ෝකර  විධි ට -

අශේ  ට ඇතුමශෙ  අප ගන් ා තීන්ු  තී ණෙලට විරුද්ධෙ- 

විශදච  එල්ල ක ිකන් අපට පහ  ශනන්ශන්.  

1071 1072 

[ගරු කී ්ම හෂීම් මහතා] 
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අපි ක පු ශම් ගුවශනුවෙ පිළිබඳෙ කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමා 

කිදො, ශම්ක මහා පාොදීමක් කි ලා. අපි ෙ ා   ග   හනපු චී  
සමාගමට ඒශක් ශකොටසක් අනූ ෙ අවුරුද්නකට බු  ු න් ාම 

කිදො, "අපි චී  ශකොලනි ක් හනන්  දීලා ඉෙ යි" කි ලා. ගරු 
නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, 5964දී ලී ක්ොන් යූ මැශල්සි ාශෙන් 

සිංගේපූරුෙ කඩා ලා ගන් ශකොට ඒක ෙැලි කත ක් කි   
කා ණ  මම කි න්  කැමැතියි. ඉන්දි ාශෙන් සහ 

ඉන්ු ීතසි ාශෙන් සල්ලිෙලට පස් ශග ැල්ලා පු ෙලා, ලංකාෙට 

ඇවිල්ලා ඩා ඩ්ලි ශස  ා ා ක මැතිතුමමාශගන් ගස් ඉල්ලුො. එතුමමා 
ඒ ශෙලාශද අෙ ය සි ලු පැෙ ේමග, ගස ්ේමග නිකම් ු න් ා. ඒ 

ගස් සිටුෙලා, මැශල්සි ාශෙන් සල්ලිෙලට ෙතුම  ශග ැල්ලා, 
ජ්පා ශ න් generators ටිකක් අ ශග  විු ලි  ලබාශග  එතුමමා 

ශමො ොන කිදශද? "ඇවිල්ලා ශම් ඉඩා ම් සල්ලි දීලා අ ශග  
ෙයාපා  පටන් ගන් " කිදො. සිංගේපූරුශද ූමික ්රමාණ  

ශකොපමණන? ශකොෙව දිස්්රික්කශ  සම්පූ්මණ ේමග ්රමාණ  ේමග 

කිශලෝමීට  6(2යි. ශකොෙව දිස්්රික්ක ට ෙඩා ා ේමග කිශලෝමීට  
කිහිප ක් තමයි සිංගේපූරුෙ වි ාල. 

 

ගු නිතයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තෙ වි ාඩි ශනකක කාල ක් 

තිශබ ො. 

 

ගු එ න.බී. දි ානායක මහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ශහොඳයි, ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි.  

හැබැයි, ඉඩා ම් සල්ලි දීලා ගන්  කි ලා තමයි පටන් ගත්ශත්. 
ගරු නිශ ෝජ්ය කාා ා කතුමමනි, අන සිංගේපූරුශද ඒක පුද්ගල 
්නා ම ශඩා ොල්ම 48,000යි. අශේ ඒක පුද්ගල ්නා ම ශඩා ොල්ම 
3,600යි. මහතී්ම ශමොහමඩ් මැතිතුමමාට ූමික පුත්ර ීතති   ටශත් 
මැශල්සි ාශද ඉඩා ම් සින් ක්ක  ශනන්  බැහැ.  මුත් 99 
අවුරුද්නකට ශ ොශෙයි, "999 අවුරුද්නකට ඉඩා ම් ශනන් ම්, ශමශහ  
ඇවිල්ලා ්ශ ෝජ්   ක න් ." කි ලා එතුමමා කිදො. චී   
ශකොිකුතනිස්ට්  ටක්. මාඕ ශස තුමං මැතිතුමමාශ  අෙසා  
ශමොශහොශත් 5978දී ශඩා න්  ික ාඕපිං  මැතිතුමමාට පාල   ාා  
ු න් ා. ශඩා න්  ික ාඕපිං  මැතිතුමමා කිදශද ශමොකක්න? "ඔබ 
එන් . ඕ ෑම කාල කට ඉඩා ම් ශනන් ම්.  ඔබ ශ ොනෙ  මුනල් 
පිළිබඳ සම්පූ්මණ ් ක්ෂාෙ සලසන් ම්.  ට තුමෙ ඔබ පටන් 
ගන් ා ෙයාපා ෙලට කිසිම විධි කින් ක න  ක් ශ ොශෙන්  අපි 
ෙගබලා ගන් ො." කි ලා තමයි කිදශද. එශහම තමයි ශලෝකශ  
ිකනිුමන් සංේමධ   වුශඩු; ු ේපත්කිකන් ගැෙවුශඩු.  

අන අපි අමාරුශෙන් ඉන්ශන්. ශකොවිඩ් ෙසංගත  අප ඔසො 
ශපොශෙොශද ගැහුො. ශලෝකශ  බලගතුම  ටෙල් ෙ  මහ බ්රිතා ය  
සි  ට 22කින් කඩා ා ෙැශටද්දී, ඇශමිසකා එක්සත් ජ් පන  සි  ට 
52.7කින් කඩා ා ෙැශටද්දී, ඉන්දි ාෙ සි  ට 9.7කින් කඩා ා ෙැශටද්දී 
අපි සි  ට 3.7කින් කඩා ා ෙැටුශඩු. හැබැයි, අන අපි ඇනශග  
ෙැටිච්ච  ටක්. ඒ නිසා ශම් ශදලාශද අපට තිශබ  ණ , අපට 
තිශබ  විශද්  විනිම  අ්මබුන  අවුරුු  ශනක-තුම කින් පි ො 
ගන්  පුළුෙන්  ම්, අපට මහ වි ාල පිම්මකින්  ශට් ්්මිකක  
ඉස්ස හට ශග   න්  පුළුෙන්. ඒ නිසා මම  ැෙතත් ගරු උන  
ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමාට මශ  ුමබ පැතුමම් පිිස මිකන් මශ  කාාෙ 
අෙසන් ක  ො.  ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු නිතයෝජ කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ශගෝවින්නන් කරුණාක ම් මන්ත්රීතුමමා. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමාට වි ාඩි හතක කාල ක් ශෙන් ක  තිශබ ො.  

Order, please! ඊට ශප  කවුරු ශහෝ ගරු මන්ත්රීෙ ශ මා 

ල්ලාස   සඳහා ගරු අජිත්  ාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමමාශ   ම 

ශ ෝජ් ා ක න් . 
 

ගු ගාමිණී තලොකුතේ මහ ා (විදුලිබල අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு காமினி தலாக்குரக - மின்சக்தி அகமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Power)  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "ගරු අජිත්  ාජ්පක්ෂ 

මන්ත්රීතුමමා නැන් ල්ලාස   ගත ුතතුම " යි මා ශ ෝජ් ා ක  ො. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු නිතයෝජ කථානායකුරමා මූලා නතයන් ඉව ක 

වූතයන්  ගු අජි ක රාජපක්ෂ මහ ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
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ගු තගෝවින්දන් කුණාකරම් මහ ා 
(மாண்புமிகு ரகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய தபற்ரறாலிய வளங்கள் சட்டமூல விவாதத்திரல 

கலந்துதகாள்வகதயிட்டு சந்ரதாசமகடகின்ரறன். மன்னா 

ாிரல எாிதபாருள் எடுக்கலாம், எாிவாயு எடுக்கலாம் என்ற 

ரபச்சுக்களும் வதந்திகளும் இருக்கும் இந்த ரநரத்தில், 

இலங்ககயிரல மிகவும் பிரபல்யமாக இருக்கும் IOC நிறுவனம் 

சம்பந்தமாகவும், திருரகாணமகலயிரல இருக்கும் எண்தணய்த் 

தாங்கிகள் சம்பந்தமாகவும் வாதப் பிரதிவாதங்கள் இடம் 

தபற்றுக்தகாண்டிருக்கும் இந்தரவகளயிரல, எனது பிரரதசம் 

சம்பந்தமாகவும் எனது இனம் சம்பந்தமாகவும் சில கருத்துக் 

ககளக் கூறலாதமன்று நிகனக்கின்ரறன்.  

இன்று ஆசிாியர் தினம்! ஏணிப் படிகளாக இருந்து, 

மாணவர்ககள உயர்ந்த நிகலக்குக் தகாண்டுவந்து 

நற்பிரக களாக்கும் ஆசிாியர்கள், அதிபர்களுக்கு எனது 

நல்வாழ்த்துக்ககளத் ததாிவித்துக்தகாள்கின்ரறன். வீதியிரல 

இறங்கிப் ரபாராடும் நிகலக்கு இன்று அவர்ககள இந்த 

அரசாங்கம் தள்ளிவிட்டிருக்கின்றது. அவர்களது அபிலாகஷ 

ககளப் பூர்த்திதசய்யாத காரணத்தினால், இன்று அவர்கள் 

வீதியிரல இறங்கிப் ரபாராடுமளவுக்கு வந்திருக் கிறார்கள். 

ஆககயால், எதிர்காலத்திரல மாணவர்களின் கல்விநிகல 

எந்தவிதத்திலும் பாதிக்கப்படாதவண்ணம் அவர்களது ரகாாிக் 

ககககளச் தசவிமடுத்து, அவற்கற உடனடியாக அரசு 

நிகறரவற்றி கவக்கரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்கின் 

ரறன்.  

இந்த நாட்டின் உணவு உற்பத்தியில் முதுதகலும்பாக 

இருப்பவர்கள் விவசாயிகள்! எனினும், இன்று அவர்கள் 

மிகவும் ரவதகனயுடன் தங்களது விவசாய நடவடிக்ககககள 

ரமற்தகாள்ள ரவண்டியிருக்கின்றது. ரசதனப் பசகளமூலம் 

நச்சற்ற உணவுத் தயாாிப்பு என்று கூறி அவர்களின் 

வயிற்றிலடிக்கும் நடவடிக்கககள்தான் நகடதபறுகின்றன. 

எமது நாட்டுக்குத் ரதகவயான ரசதனப் பசகளயின் 

முழுகமயான உற்பத்தி இங்கு நகடதபறுவதில்கல. மாறாக, 

சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி தசய்யப்படுகின்றது. அதிலும் 

கிருமிகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. சீனாவிலிருந்து 
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இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட ரசதனப் பசகளயிரல ததாற்றுக் 

கிருமிகள் இருப்பதாகக்கூறி, அகத நிராகாித்திருக்கிறார்கள். 

அதற்காக இவ்ரவகளயில் கமத்ததாைில் அகமச்சர் அவர்களுக் 

கும் சம்பந்தப்பட்ட பகுப்பாய்வாளர்களுக்கும் நான் நன்றிகயக் 

கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். ஆனால், இன்று அகத 

இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி தசய்வதற்கு ரயாசிக்கின் 

றீர்கள். இந்தச் ரசதனப் பசகளயில் கநதரசன் எத்தகன 

சதவீதம் இருக்கின்றது? யூாியாவில் கநதரசன் எத்தகன 

சதவீதம் இருக்கின்றது? யூாியா தற்ரபாதும் சந்கதயில் 

கிகடக்கின்றது. ஆனால், அதன் விகல சாதாரண விகலயின் 

03 மடங்கிற்கும் ரமலாக இருக்கின்றது.  

இப்படி இருக்ககயில் விவசாயிகள் எப்படித் தங்களது 

விவசாயத்கதச் தசய்வார்கள்? ஓர் ஏக்கர் ரவளாண்கமயில்  40 

- 50 மூகட தநல் விகளவித்தவர்கள் ரசதனப் பசகளயினால் 

20 மூகட தநல்கலக்கூட விகளவிக்க முடியாமற்ரபாகும். 

அப்படிதயாரு நிகலகம ஏற்பட்டால், ததாடர்ச்சியாக நாங்கள் 

அாிசிகய தவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி தசய்ய ரவண்டிய 

ஒரு நிகலகமரய ஏற்படும். அப்படி இருந்தால், எப்படி இந்த 

நாடு உணவு உற்பத்தியில் தன்னிகறவகடயும்? இன்று 

ரசதனப் பசகளமூலமாக ரதயிகலப் பயிர்ச்தசய்கக பாதிப் 

பகடவதாக முன்னாள் தபருந்ரதாட்ட அகமச்சர் நவீன் 

திஸாநாயக்க அவர்கள்கூடக் கூறியிருக்கின்றார். இந்த 

நாட்டின் தபாருளாதாரத்தின் முதுதகலும்பான ரதயிகல 

ஏற்றுமதிகூட, இன்று பாதிப்பகடயும் நிகலயில் 

இருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கத்திற்கு ஒரு தகாள்கக இருக்க 

ரவண்டும் அல்லது  நாட்டின் சனாதிபதிக்ரகா, பிரதமருக்ரகா, 

அகமச்சர்களுக்ரகா ஒரு தகாள்கக இருக்க ரவண்டும்.  

நான் சார்ந்த கட்சியான தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்புக்கு 

ஒரு தகாள்கக, ஓர் இலக்கு, ஓர் இலட்சியம் இருக்கிறது. 

எமக்கு இருப்பரதா ஒரு முகம் மட்டுரம! பாராளுமன்றத்தில், 

எமது பிரரதசத்தில், எமது மக்களிடத்தில், உள்நாட்டில், 

சர்வரதசத்தில்,  எங்கு, எப்ரபாது, எவ்விடம் தசன்றாலும் நாம் 

காட்டுவது ஒரு முகம் மட்டுரம! ஆனால், எமது  சனாதிபதி 

ததாடக்கம் பிரதமர், அகமச்சர்கள் வகரயான ஆட்சியாளர் 

களுக்கு, அதுவும் இந்த ஆட்சியாளர்கள் மட்டுமல்ல, எந்த 

ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும்சாி, -  டீ.எஸ். ரசனாநாயக்க 

முதல் எஸ்.டபிள்யூ.ஆர்.டி. பண்டாரநாயக்க, சிறிமாரவா 

பண்டாரநாயக்க, ர .ஆர்.  யவர்தன, ஆர். பிரரமதாச, 

சந்திாிக்கா பண்டாரநாயக்க, மஹிந்த ரா பக்ஷ, கமத்திாிபால 

சிறிரசன, ஏன், தற்ரபாகதய  னாதிபதி ரகாட்டாபய 

ரகாட்டபாய ரா பக்ஷ வகர -  அவர்களுக்கு எமது நாடு 

ததாடர்பாக ஒரு முகம் இல்கல; ஒரு தகாள்கக இல்கல;  நம் 

நாட்டின் பல்லினத் தன்கமகய ஏற்றுக்தகாள்ளும் மரனா 

பாவம்கூட இல்கல. அத்தககய நமது நாட்டின்  னாதிபதி 

அவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயில் உகரயாற்றினார். 

அங்கிருந்து புலம்தபயர் தமிைர் அகமப்புக்களுக்கு கலந்துகர 

யாடலுக்கான அகைப்பு விடுத்தார். புலம்தபயர் தமிைர் 

ககளயும் அவர்களின் அகமப்புக்ககளயும் தகடதசய்துவிட்டு, 

அவர்ககளப் ரபச்சுவார்த்கதக்கு அகைப்பது நககப்புக் 

கிடமானது. ரமலும், உள்நாட்டுப் தபாறிமுகறமூலம் 

இனப்பிரச்சிகனக்குத் தீர்வு காண்பதாகக் கூறினார். அவர் 

உகரயாற்றி மூச்சுவிடுவதற்குள் அநுராதபுர சிகறச்சாகலக்குச் 

தசன்ற சம்பந்தப்பட்ட இரா ாங்க அகமச்சர் அவர்கள் தமிழ் 

அரசியல் ககதிகளுக்கு மனித உாிகமயின் மாண்கபக் 

கற்பித்தரதாடு, சிகறக்ககதிகளின் நலன்ககளயும் சிறப்பாகக் 

கவனித்தார். இதுதான் உள்ளகப் தபாறிமுகற! இது ஒரு 

ரசாற்று உதாரணம்!  

இகதவிட, முன்னாள் சனாதிபதியான இன்கறய பிரதமர் 

ஐக்கிய நாடுகள் தபாதுச் தசயலாளாிடமும் சர்வரதசத்திடமும் 

பதின்மூன்றாவது திருத்தச் சட்டம் ரபாதாது; Thirteen plus 

plusஇற்குச் தசல்ரவன் என்றார். இகவ எகதக் காட்டுகின்றது 

என்றால், எகத, எப்படிப் ரபச ரவண்டுரமா அகத அப்படிப் 

ரபசி உள்நாட்கடயும் சர்வரதசத்கதயும் தம்வசப்படுத்தித் 

தமது இலக்கக அகடயும் பக்குவம் தபற்றவர்கள் எமது 

ஆட்சியாளர்கள் என்பகதரய! அதன் ததாடர்ககததான் நமது 

 னாதிபதி அவர்களின் ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் உகரயும் 

புலம்தபயர் தமிைர்களுக்கான கலந்துகரயாடலுக்கான 

அகைப்புமாகும். உள்நாட்டில் தகடதசய்யப்பட்ட புலம்தபயர் 

தமிைர்ககளயும் அவர்களது அகமப்புக்ககளயும் கலந்துகர 

யாட அகைக்கின்றார். அவசரத்தில், அவசியத்தில் அவரது 

புத்தி மங்கிய நிகலகயரய இது காட்டுகின்றது. “கூகர ஏறி 

ரகாைி பிடிக்க முடியாதவன் வானம் ஏறி கவகுண்டம் 

காட்டுவானாம்”. அப்படி எமக்கு கவகுண்டம் காட்டும் 

உகரரய அவரது உகர! 

எமது தமிைர் ததாடர்பாக, எமது வடக்கு, கிைக்கு நிலம் 

ததாடர்பாக, எமது தமிழ் தமாைிப் பாவகன ததாடர்பாக, எமது 

கடந்த ஆறு தசாப்த கால அஹிம்கச, ஆயுத வைிப் ரபாராட்டம் 

ததாடர்பாக எவ்வித புாிதலும் ததளிவும் இன்னும் 

ஆட்சியாளர்களிடம் இல்கல. சனாதிபதி ஒரு கருத்து! பிரதமர் 

ஒரு கருத்து! சனாதிபதி சார்பான அகமச்சர்கள் ஒரு கருத்து! 

பிரதமர் சார்பான அகமச்சர்கள் ஒரு கருத்து! தமிைர்களுக்குப் 

பிரச்சிகன உள்ளது என்ரபார் ஒரு புறம்! தமிைர்களுக்கு என்ன 

பிரச்சிகன உள்ளது என்ரபார் இன்தனாரு புறம்! இவர்களா 

எமது பிரச்சிகனகளுக்குத் தீர்வு தருவார்கள்? 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට ශෙන් ක  තිබූ කාල  අෙසන්. 

කාාෙ අෙසන් ක න් . 

 

ගු තගෝවින්දන් කුණාකරම් මහ ා 
(மாண்புமிகு ரகாவிந்தன் கருணாகரம்)  

(The Hon. Govindan Karunakaram)  
Sir, please give me one more minute.  

அரசியலகமப்புக்கான பதின்மூன்றாவது திருத்தம் பற்றி 

இன்று ரபசப்படுகின்றது. இந்தச் சட்டம் எப்படி, எதற்காக 

உருவாக்கப்பட்டததன்பகத நீங்கள் அறிந்துதகாள்ள 

ரவண்டும். புகரரயாடிப்ரபாயுள்ள எமது இனப் பிரச்சிகனக் 

குத் தீர்வு காணும் ரநாக்கில், இரு நாடுகளுக்கிகடயில் 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தின்மூலம் இது உருவாக்கப் 

பட்டது. இதனூடாகரவ மாகாண சகப முகறகம 

தகாண்டுவரப்பட்டு, மாகாண சகபத் ரதர்தலும் நடந்தது. 

கடந்த 3 - 4 வருடங்களுக்கும் ரமலாக மாகாண சகபத் ரதர்தல் 

நகடதபறாமல், குட்டி சனாதிபதியான ஆளுநர்களின் 

கககளிரல இன்று மாகாண சகபகளின் நிருவாகம் 

இருக்கின்றது. எனரவ, மிக விகரவாக மாகாண சகபத் 

ரதர்தகல நடத்தி, மாகாண சகபகளுக்குப் பூரண 

அதிகாரத்கதக் தகாடுக்க ரவண்டுதமனக் ரகட்டு விகடதபறு 

கின்ரறன். நன்றி.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ ෝහිත අශබ්ගුණේමධ  අමාතයතුමමා.  ඔබතුමමාට වි ාඩි 

56ක කාල ක් තිශබ ො. 
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ගු මනූෂ නානායක්කාර මහ ා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගරු ඇමතිතුමමාශ  කාාෙට 

කලින් ශම් කා ණ  කි න්  මට අෙස්ාාෙ ශනන් . 

නැන් කාා කෙ අශේ ගරු මන්ත්රීතුමමා නහතුමන්ෙ  ්ඩුක්ක්රම 

ෙයෙස්ාා සංශ ෝධ   ක්රි ාත්මක ක න්  කි ා ඉල්ලීමක් කො. 

ඉන්දී  විශද්  ශල්කම්ෙ  ා ඇවිල්ලා ඊශ  ගි ා. එතුමමා 

ජ් ාධිපතිෙ  ාත් හමු වුණා; නිශදන  මාත් නිමාත් කො. අන 

ඉන්දි ාෙ නිශදන  ක් නිමාත් ක  තිශබ ො, නහතුමන්ෙ  

්ඩුක්ක්රම ෙයෙස්ාා සංශ ෝධ   සම්පූ්මණශ න්ම ක්රි ාත්මක 

ක   බෙට ලංකාෙ ශපොශ ොන්ු  වුණා කි ලා. එළිශ  ්රකා  

කශෙ   ැති, ඉන්දි ාෙට ශපොශ ොන්ු  ශෙච්ච  මක් තිශබ ොන, එ  

ක්රි ාත්මක ක  ොන කි   කා ණ   ගැ  අපි  ජ්ශ  

පා්ම ්ෙශ න් නැ ගන්  කැමැතියි. ඒකට හිස උත්ත  ක් අපි ගරු 

ඇමතිතුමමාශගන් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. 

 
[අ.ාා. 2.02] 

 

ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා (වරාය හා නාවික 

අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன - துகறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ගරු මනූෂ  ා ා ක්කා  මන්ත්රීතුමමනි, විපක්ෂ  ා කතුමමාට 

කි ලා ස්ාාෙ  නිශ ෝග 27.(2)  ටශත් ඔ  ්ර ්   

පා්මලිශම්න්තුමෙට ඉදිිසපත් ක න් . එතශකොට ඒකට අෙ ය 

පිළිතුම  ලබා ශනන්  පුළුෙන්.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්  ශට් අ ාගත  -නරුෙන් 

ශෙුවශෙන්, අ ාගත ප පු  ශෙුවශෙන් අන අශේ ගරු උන  

ගම්මන්පිල බල ක්ති අමාතයතුමමා ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත් 

ශකටුම්පත ශනෙ  ෙ  කි වීම සඳහා පා්මලිශම්න්තුමෙට ඉදිිසපත් 

ක  තිශබ ො. ඉතිහාස  දිහා බල ශකොට අපට ශපීත   ො, 

අශේ  ශට් තිශබ  ශතල් සම්පත ලබා ගන්   පැෙැති හැම 

 ජ් ක්ම උත්සාහ කෙ බෙ. ඒක අපි එක්නහස් ෙසි  ප හ 

න කශ  ඉඳලාම නැක්කා. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, දිෙංගත 

සිිසමාශෙෝ බඩුඩා ා  ා ක මැතිනි ශ  පාල  කාලශ  -අපි පුංචි 

කාලශ , 5970-77 කාලශ -  පැෙැති එක්ත ා ශද් පාල  සටන් 

පාය ක් මට මතකයි. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එම සටන් 

පාය  සිහිපත් ක න්  මම කැමැතියි. එනා කිදො, "මහෙැලිශ න් 

වී ශනන් ම් - ශේසාශලන් ශතල් ශනන් ම්; සීනි  ැතුමෙ ශත් 

ශබොන් ම් - මැතිනි අපට කි  ෙ ම්" කි ලා.   

එනා ශේසාශලන් ශතල් ශනන් ම් කිදො. ඉතිහාසශ  පැෙැති 

හැම  ජ් ක්ම උත්සාහ ක ශ ු ණා, "අපි ශම් ශතල් සම්පත උඩා ට 

ගන්ශන් ශකොශහොමන" කි   කා ණ ට.  මුත් ඒො හැම නාම 

කාාෙට විත ක් සීමා වුණා. එශස  කාාෙට පමණක් සීමා  වූ  ෙැඩා  

පිළිශෙෙ අන  ාා්මා ක් බෙට පත් ක න්  අෙ ය ෙැඩා  පිළිශෙෙ 

සකස් කිරීම සම්බන්ධශ න් ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමනි, 

ඔබතුමමාට අපශ  ශගෞ ෙ  හා ්රණාම  ශම් ශදලාශද පුන 

ක  ො. 

ශමොකන, ඔබතුමමා ඒ සම්බන්ධශ න් තීන්ු ෙක් ශග  

තිශබ ො. තීන්ු  ගන්  ඕ ෑ. ගශම් කාාෙක් තිශබ ො, 

ශද් පාල ා ාට ශකොන්න තිශබන්  ඕ ෑ කි ලා. පශතෝල 

ශෙන්  ශහොඳ  ැහැ කි  ො. පශතෝල ගුණත්  ැහැ; අගුණත් 

 ැහැ. ජ් තාෙ ඒ අ  පත් ක  ො, අවුරුු  පහකට. පශතෝල 

ොශ  ඉන් ො. පශතෝල, බඩුඩා ක්කා ොශ  ලිස්සලා   ො. 

එශහම ශෙන්  ඕ ෑ  ැහැ.  ා කශ ෝ කි න්ශන් තීන්ු  - තී ණ 

ගන්  ඕ ෑ අ .  ඒ ොශ ම, ඒ ගන්  තීන්ු ෙ  ටට ුමබනා ක 

තීන්ු ෙක් බෙට පිසේමත   ශෙන් ත් ඕ ෑ. අන අපි ශමශහම 

තීන්ු ෙක් ගන්ශන් ඇයි? ශමොකක්න අපට තිශබ  අභිශ ෝග ? ඒ 

අභිශ ෝග  ශම යි. ගරු ඇමතිතුමමාශ  අමාතයාං   ශතල් 

්     කිරීම සඳහා මාස කට ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම ිකලි   

300ක් වි නම් ක  ො.   

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශලෝක ශතල් ශෙශෙඳ ශපොෙට 

ගිහිල්ලා අශේ රුපි ල ශඩා ොල  ට පිසේමත   ක ලා 

ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම බිලි   3.6ක් -ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම ිකලි   

3,600ක්- ෝමිකකෙ ශගෙන්  අශේ  ජ් ට සිු  ශෙ ො. 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්ක තමයි ඇත්ත. ශම් ඇත්ත 

තිත්තයි.  මුත්, ශම් තිශබ  ශගෝලී  ෙසංගත ත් එක්ක ශම්ක 

තමයි ඇත්ත.  

ශම් ශෙ  විට ශතල් බැ ල  ඉතාම ඉහෙ මට්ටමකට ගිහිල්ලා 

තිශබ ො. පුම ගි   හ පාල   ජ්  කාලශ  -මා නිෙැරැදියි 

කි ලා මා හිත ො.- ශඩා ොල්ම (0ට තමයි ශතල් බැ ල  තිබුශඩු. 

අන  ශතල් බැ ල ක ිකල ශඩා ොල්ම 90යි, 92යි. ඒ නිසා වවශේසාශලන් 

ශතල් ශනන් ම්වව කි ලා සටන් පාය ක්  ශලස තිබුණු ශද්, ඒ 

ෙච ෙලට විත ක් සීමා ශ ොක  ක්රි ාෙට  ංෙන් යි ශගෝයාා  

 ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමාශ  ්ඩුක්ෙ අන ශම් ක්රි ාත්මක 

ශෙන්ශන්.  ගරු ඇමතිතුමමා කිදො අශේ  ශට් ණ  බ  ගැ . අපි 

ණ  ශෙලා තිශබන්ශන්ත් රුපි ල්ෙලින් ශ ොශෙයි. අපි ණ  

ශෙන්ශන්ත් ශඩා ොල්මෙලින්. අපි ශතල් සම්පත ශහො ා ගත්ශතොත් 

අපට පුළුෙන් ශම් අභිශ ෝග ජ් ග්රහණ  ක න් .  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒ ශතල් සම්පත ගන්  අපට 

පුළුෙන්කමක් තිශබ ොන? ගරු ඇමතිතුමමා පැහැදිලිෙ කි  ො, 

"අපට බැහැ" කි ලා. බැිස ශද් බැහැ කි න්  ඕ ෑ. ඒකයි මම 

කිදශද පශතෝල ශෙන්  ඕ ෑ  ැහැ කි ලා. කි   ශද් ශකළින්ම 

කි න්  ඕ ෑ. ඇත්ත කි න්  ඕ ෑ. මුනල් ඇමතිතුමමාත් පැහැදිලිෙ 

කිදො,  ශට් ්්මිකක තත්ත්ෙ  ගැ . අපට සල්ලි තිශබ ො 

කිදශද  ැහැ. ඇත්ත තත්ත්ෙ  කිදො. ්ශ ෝජ්කශ ක් ශම්  ටට 

එන්   ම් ඒ ්ශ ෝජ්ක ාට අපි ගැ  වි ්ොස ක් තිශ න්  

ඕ ෑ. ්ශ ෝජ්කශ මා අශේ  ශට් ශතල් ටික ශසො න්  ්ොම 

 ත් පු  ට ගිහිල්ලා අඩි 50ක, 54ක මැණික් පතලක් හා  ො 

ොශ  ෙැඩා ක් ශ ොශෙයි ශන් ක න්ශන්, ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි. ඒකට ඔහු අතිවි ාල මුනලක් ෙැ  ක න්  ඕ ෑ. ඔහු  

වි නම් ක පු මුනලට ලාා ක් ලබා ගන් ත් ඕ ෑ. එශහම  ම් ඒ 

්ශ ෝජ්ක ාට අෙ ය  පිසස   අපි හනන්  ඕ ෑ. ඒ පිසස   

හන ොත් එක්කම අපි ඔහුශ   ෙැඩා  පිළිශෙෙට කාල ෙකොුවෙක් 

ශනන්  ඕ ෑ. නි ිකත කාල ෙකොුවෙක් තුමෙ අපට ඒක ක න්  

පුළුෙන්කම ලැබුශණොත්,  ඒක තමයි අශේ  ශට් අ ාගත  

ශෙුවශෙන් ුමබොදී ඉලක්ක   ශෙන්ශන්.   

අපි ඒක ක න්     ශකොට කි  ො, "ඔන්  විමාණ ො. 

ඔන්  මන් ා ම් ශද්රෝණි  විමාණුො. අන්  බටහි  ප්ම න්ත  

විමාණුො. අන්  අහෙල් තැ  විමාණුො." කි ලා. එකම තැටි  

ොන   ක  ො. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, එශහම  ම්   

තිශබ  ක්රමශදන  ශමොකක්න කි ලා ඒ අ  අපට කි න්  ඕ ෑ. 

අපි විපක්ෂශ  මන්ත්රීෙරුන්ශගන් ඉල්ලීමක් ක  ො, ශම් ගැ  

ධ ාත්මකෙ හිතලා අපට ශ ොශත්ශ   පැත්තක් තිශබ ො  ම් 

කි ලා ශනන්  කි ලා.  "ඒක ශ ොශෙයි. ශමන්  ශහොඳ තැ ක් 

තිශබ ො, අපි ඒ විධි ට ශම්ක හා මු, එතශකොට ශම් ශතල් නිධි  

ගන්  පුළුෙන් ශෙයි." කි ලා අපට කි න් . ශමොකක්න 

ඔබතුමමන්ලාශ  ශ ෝජ් ාෙ? ඒක කි න් . 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමනි,  ්ශ ෝජ්  සම්බන්ධශ න් 

කාා ක   අන ශහොඳ නෙසක්. ඇයි ඒ?  ශලෝකශ  නිෂ්පාදිත 

වි ාලතම ශ ෞකාෙක් ශම් ෙ  විට ලංකාශද ශකොෙව ෙ ාශ  

CICT ප්ම න්ත ට පැිකණ තිශබ ො. ඊශ   ා්රිශ  ්පු, දිගින් 

මීට්ම (00ක් ෙ  ඒ ශ ෞකාශද ශග   න්  පුළුෙන් බහලුම් - 

containers - ්රමාණ  2(,000ක්. 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "එේමග්රීන්" සමාගමට අයිති 

"එේම ඒස්" කි   ශ ෞකාෙට ශලෝකශ ම ෙ ා ෙල් 2(කට 

විත යි ඇතුමළු ශෙන්  පුළුෙන්. ශලෝකශ ම ෙ ා ෙල් 2(කට 

පමණක් ඇතුමළු වි  හැකි ශමම ශ ෞකාෙ ශලෝකශ  වි ාලතම 

ශ ෞකාෙක්. ශම් ශ ෞකාෙට ඇතුමළු වි  හැකි එකම ෙ ා යි 

්සි ාශද තිශබන්ශන්. ඒ, ශකොෙව ෙ ා  විත යි. ශම්  ැෙට 

්සි ාශද ශෙ  මාම  ශහෝ ෙ ා කට ඇතුමළු ශෙන්  

පුළුෙන්කමක් ලැශබන්ශන්  ැහැ.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම අන ශම්  ැෙ ගැ  ්රකා  

කශෙ  ඇයි? එනා අපට ුමු  මහත්ෙරුන් හනලා දීපු ෙ ා  ජ්ැටි , 

ජ් බහලු ප්ම න්ත  පමණක් ශ ොනා ශග යි අපි ගුවශනුව ක ිකන් 

සිටිශ ; ්   , අප    කටුතතුම ක ිකන් සිටිශ . ශලෝකශ  

දිුතණුෙත් එක්ක වි ාල ශ ෞකා - mega vessels - හන ො. කල් 

 ද්දී ඊට සාශේක්ෂෙ දිුතණු වූ ්   , අප    සහ ්රති 

අප    කටුතතුම අපට තිබුණු ජ් බහලු ප්ම න්ත  ාාවිතශ න් 

ක න්  පුළුෙන්කමක් ලැබුශඩු  ැහැ. ඒ නිසා තමයි එනා මහින්න 

 ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමා තීන්ු ෙක් ගත්ශත්, වඅපි  ෙ ප්ම න්ත 

හනන්  ඕ ෑව කි ලා. ඒ අුවෙ තමයි එනා දි කඩා   ක් හනලා 

ප්ම න්ත තුම ක අයිති කට උරුමකම කි න්  අපට පුළුෙන්කම 

ලැබුශඩු. එශහම  ම්, ඒක ්ශ ෝජ්  ක්; චී  සමාගමක 

්ශ ෝජ්  ක්. ඒ ්ශ ෝජ් ශ  ්රතිඵල ක් තමයි, CICT 

ප්ම න්ත . එ  හැු ශද  ැත් ම්, එනා ඒ ්ශ ෝජ්   ශ ොකො 

 ම්, ශකොන්න ශකළින් ති ාශග  ඒ තීන්ු ෙ ගත්ශත්  ැත් ම් 

එේමග්රීන් සමාගශම් "එේම ඒස්"  ැෙ අන ලංකාෙට එන්ශන්  ැහැ. 

එශහම වුණා  ම්, ඒකට ලංකාෙට එන්  බැහැ; එන්  විධි ක් 

 ැහැ. ශහ තුමෙ ශමොකක්න? ඒ  ැෙ ඇතුමළු ක න්  අෙ ය පහුමකම් 

තිශබ  ප්ම න්ත ක් ලංකාශද  ැති නිසා ඒකට ලංකාෙට එන්  

බැහැ.  

විපක්ෂ  නැන් බටහි  ප්ම න්ත ක් ගැ ත් කි  ො. සමහරු 

කි  ො මම නැක්කා, "බටහි  ප්ම න්ත  විමාණලා" කි ලා. ඒක 

කි පු අ  හමු වුශණොත් මම කි  ො, "අශන් මහත්තශ ෝ, මම 

ෙ ා  ඇමතිෙ  ා. මට බටහි  ප්ම න්ත  ශපන්ෙන් ශකෝ." 

කි ලා. විමාණන්  බටහි  ප්ම න්ත ක් තිශබන්  එපා ැ. 

විමාණන් , බටහි  ප්ම න්ත  තිශබන්ශන් ශකොශහ න කි ලා මට 

මුලින්ම ශපන්ෙන් . ශම් ක න්ශන් ශමොකක්න? ශම්ශක් 

තිශබන්ශන් ශද් පාල  අ මුණක්. ශමොකක්න ඒ ශද් පාල  

අ මුණ? නැ ට  ජ්  ගන් ා වූ තීන්ු , තී ණ සහ ්ශ ෝජ්  

 ැෙැත්වීමයි, අ මුණ. විපක්ෂශ  සි ලුශන ා එශහමයි කි ලා මා 

කි න්ශන්  ැහැ. වඅපිත් ්ඩුක් කො. තෙ ඉදිිස ටත් ්ඩුක් 

ක  ොව කි   මා සික මට්ටමක් ඇති ඉතාම බුද්ධිමත්, උගත් 

ශද් පාල  ශජ්යෂ්යශ ෝ ශම් ගරු සාාශද ඉන් ො. ඒ අ   ම් 

කල්ප ා ක  ො, ්ශ ෝජ්   ටට අෙ යයි කි ලා.  මුත්, තෙ 

සමහරු හිත ො, ශම්ො  ෙත්ෙන්  ඕ ෑ කි ලා.   ශම්ො 

 ැෙැත්වූොට පුමෙ තමයි ඒ අ ශ  ශද් පාල  වුෙම ාෙ ඉටු 

ෙන්ශන්. එශස   ැෙැත්වූොම ්ශ ෝජ්   ැත් ම්, ශද්ශී  

ෙ ශ න්  ශට් ්්මිකක  ශගොඩා   ැ ශඟන්ශන්ත්  ැත් ම්  ට 

අ ාජික ශෙ ො; ්්මිකක ෙ ශ න් ෙැශට ො; ිකනිුමන්ට කන්  

 ැති ශෙ ො; ිකනිුමන්ට රැකි ා  ැති ශෙ ො. එශහම ෙ  ශකොට 

මා අ  කි පු ුමළු ශකොටශස  ශද් පාල  වුෙම ාෙ ඉෂ්ට ශෙ ො. 

එතශකොට ඔවුන්ශ  විශදච  ට අෙ ය ශදදිකාෙ හැශන ො. ඒ 

ශදදිකාෙ තුමෙ  තම ශද් පාල  ෙැඩා  පිළිශෙෙ ඉදිිස ට ශග  

 න්  ඔවුන්ට පුළුෙන් ශෙ ො. ශම්ක තමයි ඇත්ත කාාෙ. 

එශහම  ැත් ම්, කට ශබොරු කි    මුත් හිත ඇතුමශෙන් 

කි  ො, "ශම් ෙැශඩ් ශහොඳයි. ශම්ක අ ාගතශ  උපදින්  සිටි  

නරුො ශෙුවශෙන් ක   ්ශ ෝජ්  ක්" කි ලා. හිත ඇතුමශෙන් 

එශහම කිදෙත්, ්ශ ත් කල්ප ා ක  ො, "ඒක කි න්  ශහොඳ 

 ැහැ. ඒක කිදශෙොත් අපට  බැිස ශෙයි, ්ඩුක්ෙ ශප ො ගන් . 

්ඩුක්ෙ අ්රසාන ට පත් ක  ගන්  බැිස ශෙයි" කි ලා. ශමන්  

ශම් නිසා තමයි ශම් තත්ත්ෙ  ඇති ෙන්ශන් කි   එක මම 

පැහැදිලිෙ කි න්  ඕ ෑ.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අන අප සිටි  තත්ත්ෙ  ගැ  

බලන්  ඕ ෑ. අපි ශගෝලී  ෙසංගත කට මුහුණ ශනිකන් ඉන්ශන්. 

අවුරුු  ශනකකට ්සන්  කාල ක්  ට ෙහලා තිබුණා. අප හැම 

ශකශ මාටම මුකොඩා ම් නාශග , එකිශ කාට බශ න් ජීෙත් 

ශෙන්  සිු  ශෙලා තිශබ ො. ශම් ශ ෝග  ශකොශහ  තිශබ ොන 

කි ලා අපි නන්ශන්  ැහැ. ශමෙැනි තත්ත්ෙ ක් තුමෙ  ට ්්මිකක 

ෙ ශ න්  ැ් ටුෙ  ගමන්,  ට ඉදිිස ට ශග   න්   ම් 

ශමෙැනි ශද්ෙල් සිු  වි  ුතතුමයි.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඛ්නිජ්ශතල් ශගන්වීම සඳහා 

අපට වි ාල මුනලක් ෙැ  ෙ ො. ශම්  ටින් එළි ට    ශම් 

ශඩා ොල්ම බිලි   3.6 -ශඩා ොල්ම ිකලි   3,600- අශේ  ශට් ඉතිිස 

ක  ගන්  පුළුෙන්කම තිශබ ො  ම් ශකොපමණ ශහොඳන? ශම් 

කි   ශ්රී ලංකා ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස  හනලා, ඒ හ හා 

විශද්ශී  ්ශ ෝජ්කශ මා ඇවිත්, ඒ ්ශ ෝජ්ක ා විසින් ශම ට 

ශතල් සම්පත ශගොඩා  ගත්ශතොත්,  අශේ  ට ුමබොදි අ ාගත ක් 

ක ා ශග   න්  පුළුෙන්කම ලැශබ ො. ඒ නිසායි අප ශම් 

තීන්ු ෙ ගත්ශත්.  

ගරු බල ක්ති ඇමතිතුමමා, ශහොඳ උනාහ ණ ක් කිදො. ශතල් 

සම්පත ලැශබ  ශකොට එතුමමාට එහි ්රතිඵල  බලන්  ලැශබ  

එකක්  ැහැ. ඒ ්රතිඵල  බලන්  අපට බැිස ශෙන්  පුළුෙන්. 

ශමොකන, ශහට ෙ  ශද් අපි නන්ශන්  ැහැ. හැබැයි, අපි ් ම්ා ක් 

දීලා තිශබ ො. අපි ශහොඳ ස්ාාෙ  ක් ඇති ක  තිශබ ො. අපට 

ඒ ස්ාාෙ ශ න් ජ් ග්රාහි මාෙතකට  න්  පුළුෙන්කම ලැශබ ො. 

ඒ ස්ාාෙ   හනා ගන්  අෙ ය ෙැඩා  පිළිශෙෙ තමයි අපි සකස ්

කශෙ . එශහම ශ ොක  අපට පුළුෙන්, "අපිට ජ් තාෙ අවුරුු  

පහකටයි බල  ු න්ශන්" කි ලා ඒ අවුරුු  4ට විත ක් සැලුමම් 

හනන් . එශහම හැු ශෙොත් ශමොකන ශෙන්ශන්? එශහම වුශණොත්, 

අපි ශකටි ු   ගැ  විත ක් සිතුමො ශෙ ො.  මුත්, අ ාගත  

ගැ යි හිතන්  ඕ ෑ. අන ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ශම් 

ගත් තීන්ු ෙ ඉතිහාසශ දී ගත්තා  ම් සමහ  ශෙලාෙට අන ෙ  

ශකොට අපට  ශම් ශතල් සම්පත ලැබිලා. අතිගරු ශගෝයාා  

 ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමාශ   ජ්   ටශත් අපට පුළුෙන්කම 

ලැශබ ො ශතල් සම්පත ලබා ගැීතශම් කටුතතුම ඉදිිස ට ශග  

 න්  අෙ ය ක   ෙැඩා  පිළිශෙෙ ක්රි ාත්මක ක න් .  

අශේ  ටට ්ශ ෝජ්  අෙ යයි. හැබැයි,  ශට් එක බිම් 

අඟලක්ෙත් විශද්ෂ්ක න් සතුම ක න්  අපි බලාශපොශ ොත්තුම 

ෙන්ශන්  ැහැ. විශද්  ්ශ ෝජ්  කි න්ශන් ශමොකක්න? 

විශද්ෂ්ක න් ඇවිල්ලා, ්ශ ෝජ්  ක් ක  ො; ඒ තුමළින් ඔවුන් 

ලාා ක් ලබා ගන් ො ; අපි  ාජ්ය ාාග  ලබා ගන් ො. ඒ 

ොශ ම, ඒ තුමළින් තෙත් ෙයාපා   ාෂ් ක් බිහි ක න්  අපට 

පුළුෙන්කම ලැශබ ො.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විපක්ෂ  සමහ  ශෙලාෙට 

අපට  ම්  ම් ශචෝන ා එල්ල ක  ො. අප අහන්ශන් ඒ ශචෝන ා 

පත්රෙලට පන මක් තිශබ ොන කි ලායි. ඒ ශචෝන ා පත්රෙල  ම් 

1079 1080 

[ගරු ශ ෝහිත අශබ්ගුණේමධ  මහතා] 
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පන මක් තිශබ ො  ම් අප ලැහැස්තියි ඒ ශෙුවශෙන් අෙ ය 

ක   පිළිතුමරු ලබා ශනන් .  මුත්, රැල්ලක් ශලස හැදිලා 

ශචෝන ා ඉදිිසපත් ක න්  උත්සාහ ක  ො  ම්, අප දිහා හැම 

නාම ෙැරැදි ශකෝණ කින්ම බල ො  ම්  ටක් හැටි ට ඉස්ස හට 

 න්  අපට බැිස ශෙයි.  

සමාජ් මාධය තුමෙ සමහ  ශෙලාෙට අශේ ්ඩුක්ෙටත්, 

විපක්ෂ ටත්  ම්  ම් ශචෝන ා එල්ල ෙ ො අපි නකි ො. ඒ එල්ල  

ෙ  ශචෝන ා ශනස අප බලන්  ඕ ෑ ශකොශහොමන? ිකනිස්ුම නැන් 

හඬ  ඟා අපට කි  ො, අප ෙඟ තිශබ  අශේ පාට කඩුණාඩි 

ගලෙන්  කි ලා. ශම් කාා ක   මම වුණත් මශ  ශද් පාල  

පක්ෂශ  පාට කඩුණාඩි  නාශග යි බලන්ශන්. ඔබ නිශ ෝජ්   

ක   විපක්ෂශ  අ ත් එෙැනි කඩුණාඩි නමාශග  ඉඳීවි. හැබැයි, 

මම හිත ො ්රතිපත්තිම  තීන්ු ෙක් ගන්  අපට නැන් කාල  

එෙඹී තිශබ  බෙ. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමමා, ඔබතුමමාට තෙ වි ාඩි 2ක කාල ක් 

තිශබ ො. 

 
ගු තරෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு ரராஹித அரபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ශහොඳයි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

අපි ්රතිපත්තිම  තීන්ු  අ ශග  ජ්ාතික අෙ යතා ක්රි ාත්මක 

ක   ශකොට, ඒ ්රතිපත්ති ්ඩුක් මාරු ශෙද්දී මාරු වි  ුතතුම 

 ැහැ. ජ්ාතික ්රතිපත්ති ක් හැටි ට අ ාගත  ශෙුවශෙන් 

අුවගම   ක   ක්රි ාෙලි  ්ඩුක් මාරු වුණත් ක්රි ාත්මක 

ක ශග   ා ුතතුම ශෙ ො. අපි හැම නාම ක න්ශන් ්ඩුක් මාරු 

ෙ  ශකොට ්ඩුක් මාරු ෙ ොත් එක්කම පැෙැති ්ඩුක්ශද 

්රතිපත්ති ශෙ ස් කිරීම. එශහම ඉතිහාස ක් අපට තිබුණා. 

මහින්ශනෝන  විනයාගා , මහින්ශනෝන  පාසල් ශගොඩා  ැ් ලි 5,000ක් 

අශේ පුම ගි  ්ඩුක්ශෙන් හනලා විෙෂත ක න්  තිබි දී ඊට පුමෙ 

් ්ඩුක්ෙ මුලින්ම කශෙ  ඒ  ශම් තිබුණු "මහින්ශනෝන " කෑල්ල 

ගැලවූ එකයි. ශම්කන ශෙන්  ඕ ෑ?  ැහැ. ඒොට අෙ ය ක   

පිසගණක ටික දීලා ඒ ෙැඩා සටහ  ඉදිිස ට ශග   ෑමයි ශෙන්  

ඕ ෑ.  

අශේ ජ්ාතික අෙ යතා ඉටු ක  ගන්  අපි කැප ශෙන්  ඕ ෑ. 

ඒක ක න්  පුළුෙන්කමක් අපට තිශබ ො. ඒක ක න්  අපි 

ලැහැස්තියි. එම නිසා අෙසා  ෙ ශ න් අපි ශබොශහොම පැහැදිලිෙ 

ශම් කා ණ  කි  ො. අපට ශ ොශ මාත් ශචෝන ා එල්ල ක න්  

පුළුෙන්. හැබැයි, පන ම් වි හිතෙ ශමො  ශචෝන ා එල්ල වුණත්, 

අපි  ජ් ක් හැටි ට තීන්ු  ගන්ශන් ජ් තාෙ ශෙුවශෙන්. අපි එම 

තීන්ු  ගන්ශන් ජ් තාෙ ශෙුවශෙන් සහ අ ාගත  ශෙුවශෙන්. එම 

නිසා අතිගරු ශගෝයාා   ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමාශ  ්ඩුක්ෙ -

අපි- ඉදිිසශ දී එ  අභිශ ෝග ජ්  ගන් ො. 2022 ේමෂ  අපි 

අභිශ ෝග ජ්  ගන් ා ෙස ක්. අපි ඒ අභිශ ෝග ජ්  ගනිිකන් 

ශකොවිඩ් ෙසංගත  අෙසන් ක , ්්මිකක ෙ ශ න්  ට  ංො, 

සංචා ක ෙයාපා   සහ අප    ක්ශෂ ත්ර  දිුතණු ක  ො. අන 

ශමම ප ත් ශකටුම්පත සම්මත ක ලා ඒ  ටශත් ඉතාම ඉක්මනින් 

ශ්රී ලංකා ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස  පිහිටුෙලා, අශේ  ශට් 

ශතල් සම්පත ලබා ගන්  අෙ ය  ක්ති  ගරු ඇමතිතුමමාට 

ලැශබ්ො කි ා මම ්රා්මා ා ක  ො. මට කාල  ලබා දීම ගැ   

ඔබතුමමාට ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීෙඟට, ගරු විජිත ශහ  ත් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 7ක 

කාල ක් තිශබ ො. 

Order, please! ශම් අෙස්ාාශදදී කවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීෙ ශ ක් ල්ලාස   සඳහා ගරු (්චා්ම ) හිසනි අම ූ ිස  

මන්ත්රීතුමික ශ   ම ශ ෝජ් ා ක න් . 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, "ගරු (්චා්ම ) හිසනි 

අම ූ ිස  මන්ත්රීතුමික  නැන් ල්ලාස   ගත ුතතුම " යි මම ශ ෝජ් ා 

ක  ො. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු අජි ක රාජපක්ෂ මහ ා මූලා නතයන් ඉව ක 

වූතයන්  ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය තමතනවිය මූලා නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) 

ஹாினி அமரசூாிய அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair and THE 

HON. (DR.) (MS.)  HARINI AMARASURIYA took the Chair. 

 
[අ.ාා. 2.58] 
 

ගු විජි  තහේර ක මහ ා 
(மாண்புமிகு வி ித ரஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ගරු ඇමතිතුමමාශ  කාාශදදී 

ශහොඳින් පැහැදිලි වුණා, අශේ  ශට් ඉතාම ෙටි ා ෙ ා ක් 

තිශබ ො, ඒ ොශ ම අශේ  ශට් ඉතාම ෙටි ා ඛ්නිජ් සම්පතක් 

තිශබ ො කි   එක. ඒ පිළිබඳ විොන ක්  ැහැ.  ට හනන්  

පුළුෙන්. ඒ සඳහා අෙ ය ක   ඛ්නිජ් සම්පත්, ශාෞතික සම්පත් 

අපට තිශබ ො. විශ  ෂශ න්ම ශතල් සම්පත් කැණීම පිළිබඳෙ අපි 

අෙධා   ශ ොමු කිරීම ෙැනගත්. ගරු ඇමතිතුමමනි, ඒ පිළිබඳ 

ඉතිහාස ත් ඔබතුමමා කිදො. එනා ශේසාශල් ශතල් එ කල් 

බලාශග  හිටි ා.  මුත්, ඔබතුමමාට අමතක වුණා මධයම පොත් 

සාා ාන්න  ශෙලාශද මහින්න  ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමා මහුවෙ  

නෙ නා මාළිගාෙ ඉස්ස හා ඉඳන් කි පු ශද්. එනා එතුමමා කිදො, 

"ුතශ්මකා, ුතශ්මකා! මන් ා ශම් ගෑස් හම්බ වුණා!" කි ලා. ඒ 

කාලශ  තමයි මධයම පොත් සාා ාන්න  පැෙැත්වුශඩු. එෙැනි 

ඉතිසා ක් තිබුණා. අනත් තිශබන්ශන් එෙැනිම තත්ත්ෙ ක් න කි   

්ර ් ා්මා  තමයි ශම්  ැ ශඟන්ශන්. 

ශම් ශතල් කැණීම් පිළිබඳෙ මීට අවුරුු  54කට, 20කට ඉහතදී 

විවිධ පරීක්ෂණ කො. මන් ා ම් ශද්රෝණිශ  කලාප 6ක ඒ ශතල් 

තිශබ  බෙ ශසො ා ගත්තා. ඊට පුමෙ, ඉන්දි ාුව ශක්න් සමාගමට 

ු න් ා. ඒ ගිවිුමශම් ශමොකක්න අඩා ංගු වුශඩු? එහි අඩා ංගුෙ තිබුශඩු, 

අපි ශතල් බැ ල් 500ක් කැණීම් ක  ශකොට බැ ල් 90ක් ශක්න් 

සමාගමට,  ලංකාෙට බැ ල් 50ක්!  මතක ඇති, ශක්න් සමාගමත් 

එක්ක එෙඹුණු ගිවිුමම. එතශකොට අපි සම්පූ්මණශ න්ම අශේ 

ශතල් සම්පත ඒ ශක්න් සමාගමට එනා පාො ු න් ා. ඒක පාොදීමක් 

තමයි. ඒක ්ශ ෝජ්  ක් ශ ොශෙයි. ්ශ ෝජ්  ක් කි න්ශන්, 

ඒ ශගොල්ලන්ට ොසි ොශ ම, අපිටත් ඒ හා සමාන්ත  ශෙච්ච 

ොසි ක් තිශබන්  ඕ ෑ කි   එකයි. අන අපි සතුමටු ශෙ ො, 

1081 1082 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ශලෝකශ  ශලොමාම  ැෙක් ලංකාශද ෙ ා ට එ  එක ගැ . 

නමාණු ්සි ාශද එෙැනි ෙ ා ක් තිශබන්ශන් අශේ විත යි. 

හැබැයි, ඒ එන්ශන් චී  ජ්ැටි ට. අන් , එතැ  තමයි ලේජ්ාෙ. 

CICT ජ්ැටි ට එන්ශන්. නැන් ඒ ජ්ැටි  චී ාශ . අශේ ෙ ා ට 

්ොට අපට ්ඩා ම්බ  ශෙන්  පුළුෙන්න? ඒ තත්ත්ෙ  ඇති 

ශෙන්    කයි.  

නැන් ශම් ශතල් කැණීම් පිළිබඳ ්ර ් ශ දී අපට ලැබි  ුතතුම 

පංගුෙ, ඒ royalty එක ලැශබ  විධි ට කැණීම් ක  ො  ම්  

කිසිු  ගැටලුෙක්  ැහැ. එශහම ක න්  ලැශබ්ොයි කි ලා උන  

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමාට අපි ුමබ ්රා්මා ා ක  ො. හැබැයි, ශම් 

ශතල් කැණීම් ක  ො ොශ ම, අශේ ශතල් ටැංකි ටිකත් ් ක්ෂා 

ක ගන්  ඕ ෑ. අපි නන් ො, එනා බ්රිතා ය න් සතුමවුණු 

්රිමාණාමලශ  ශතල් ටැංකි ටික අපට වි ාල සම්පතක් බෙ. 99 

අවුරුද්නක බු   ටශත් ඔවුන්ට දීලා තිබුණා. අපි ඒක 5963 ෙසශ්ම 

ගත්තා.  5965 අංක 28 න   ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාා 

ප ත ශගශ න්ශන්. ඒ ප ත අුවෙ, ශතල් ්    , ගබඩා ා 

කිරීම, පිිසපහු ෙ, ශබනා හැරීම, අප     සම්පූ්මණශ න්ම ලංකා 

ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාෙ සතුම වුණා.  ඒ ඒකාධිකාිස බල  

ඇත්තටම ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාෙ සතුමෙ තිශබ ො. 

5987 ජූලි මාසශ දී ඉන්දි ාශද  ජීද ගාන්ධි එකක්යි ඒ ගිවිුමම 

අත්සන් කශෙ . ඒ ගිවිුමම අත්සන් ක පු ශෙලාශද ්රිමාණාමලශ  

ශතල් ටැංකි ගැ ත් සඳහන් වුණා. එහි 2 සහ 3 ෙගන්තිෙල ඉතා 

පැහැදිලිෙ තිශබ ො, "ඉන්දි ාෙ සහ ලංකාෙ ඒකාබද්ධෙ 

සංේමධ   ක  පෙත්ොශග   ෑමට එකඟ ශෙ ො" කි ලා. 

එශහම ොකය ක් ඇතුමෙත් ක න්  ඉන්දි ාශෙන් බලපෑම් ්ශද 

එනා එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  පාල   කෙ  ශේ.්්ම. ජ් ේමධ  -  

 ැංකි ඩිකී - ජ් ාධිපති ඇශමිසකාෙට ඒක පෙ ා ශනන්  හනපු 

නිසා. ඒ නිසා තමයි ඉන්දි ාශෙන් ඇවිල්ලා ශේ.්්ම. 

ජ් ේමධ ශ  අත ිකිසකලා ශම් ෙගන්ති  ඇතුමෙත් කශෙ .  

හැබැයි, ඒක ගිවිුමමක් වුණාට එ  ීතතයුවකූල එකක් 

ශ ොශෙයි. එහි ීතතයුවකූල බැඳීමක්  ැහැ. ඒ නිසා  ජීද ගාන්ධි 

ශම් ෙගන්ති  සඳහන් ක ලා ශේ.්්ම. ජ් ේමධ ට ලිපි ක් එදො, 

ශම්ක ඒකාබද්ධෙ සංේමධ   ක න්  ඕ ෑ කි ලා. ශේ.්්ම. 

ජ් ේමධ  ඒකට පිළිතුමරු ලිපි මාත්  ැදො. හැබැයි, ඒ ලිුතම් ශනක 

ීතතයුවකූල ලි විලි ශෙන්ශන්  ැහැ. ීතතයුවකූල ලි විල්ලක් 

ශෙන්   ම්, අනාෙ ීතතිම  පි ෙ  ලංකාෙ තුමෙ ගන්  ඕ ෑ. 

තෙම එශහම ීතතයුවකූල ලි විල්ලකට අපි අත්සන් ක ලා  ැහැ. 

උන  ගම්මන්පිල ඇමතිෙ  ා ඊශ - ශපශ්මනා  ්රකා  ක් ක  

තිබුණා, 5987 ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමශමන් ශතල් ටැංකි ටික 

ඉන්දි ාෙට පෙ ා දීලා ඉෙ යි කි ලා. ඒක සම්පූ්මණශ න් 

අසතය ක්. ඒක එශහම ශෙලා  ැහැ. ඒ අසතය  ටට කි න්  

එපා. ඒක ශද් ශද්රෝහී ්රකා  ක්, ඒක ශද් ශ්ර මී ්රකා  ක් 

ශ ොශෙයි. ශමොකන, ීතතිාෙ  මා විධි ටත් ඔබතුමමා ඉතා 

පැහැදිලිෙ ඒක නන් ො. ඒ ොශ ම, විපක්ෂශ  සිටි ශකොටත් 

ඔබතුමමා ශම් ශතල් ටැංකි ශෙුවශෙන් මැදිහත් වුණු ්කා   අපට 

මතකයි. ශම් ශතල් ටැංකි ඉන්දි ාෙට පෙ ා දීලා  ැහැ. ඒ 

ගිවිුමශම් ශකොශහ ෙත් ීතතයුවකූලෙ එශහම ෙගන්ති ක් ඇතුමෙත් 

ක ලා  ැහැ. එකඟතාෙක් තිශබ ො, ඒකාබද්ධෙ සංේමධ   

කිරීමට. ශම් පිළිබඳෙ ඊට පුම, 2003දී එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ 

පාල   විශ  ෂ විධිවිධා  ප තක් ශග ැල්ලා තාෙකාලික 

කිකටුෙක් පත් කො. ඒ තාෙකාලික කිකටුශද හිටිශ  මුනල් 

අමාතයාං ශ  ශල්කම් චිසත  ත්ෙත්ශත්. ඒ කිකටුශද නි්මශද්  

මත ඇමතිෙ  ාට බල  පැෙරුණා ශම් ශතල් ටැංකි ටික  ම්කිසි 

් ත  කට ශහෝ පුද්ගලශ මාට පෙ ා ශනන් . ඒ අුවෙ 

බලපත්ර ක් නිමාත් කො, IOC සමාගමට. ඒ අුවෙ තමයි, IOC 

සමාගම ඒක ලබා ගත්ශත්. එහි 5 සහ 2 ශකොන්ශද්සි  ටශත් එ  

ලබාදී තිශබ ො. හැබැයි, ඒශක් ඉතා පැහැදිලිෙ ෙගන්ති ක් 

තිශබ ො, මාස 6ක් ඇතුමෙත බු දීශම් ගිවිුමමකට අත්සන් කෙ 

ුතතුමයි කි ලා. එශහම අත්සන් කශෙොත් තමයි, IOC සමාගමට ඒක 

පැෙශ න්ශන්.  මුත් එශහම බු  ගිවිුමමක් ශමශතක් අත්සන් ක  

 ැහැ. ඒ නිසා ඉන්දි ාුව සමාගමකට ්රිමාණාමලශ  ශතල් ටැංකි 

ටික සම්බන්ධශ න් කිසිු  ්කා ශ  ීතතයුවකූල අයිති ක් 

පැෙශ න්ශන්  ැහැ. හිස  ම්, මාස 6න් පස්ශස  ඒක ඉෙ යි. අන 

ෙ තුමරු එශහම ගිවිුමමක් අත්සන් ක ලා  ැහැ.  

එම නිසා, IOC සමාගශම් ික ාම් ශබෝ ා මහත්ම ා 2057 
මා්මතුම 2ෙැනි නා ලංකාශද ීතතිපතිෙ  ාට ලිුතමක්  ෙ ො, "ශම් 

ශතල් ටැංකි ටික සංේමධ   ක න්  බැහැ, අපට අයිති ක් 
 ැහැ, අයිති  පෙ ා ශනන් , අයිති  පෙ ා ු න්ශ ොත් අපි 

සංේමධ   ක න් ම්. ීතතයුවකූලෙ අපට අයිති ක්  ැහැ" 
කි ලා. ඒක IOC සමාගමත් පිළිශග  තිශබන්ශන්. තමන්ට ශතල් 

ටැංකිෙල අයිති ක්  ැහැ කි ලා ඉන්දි ාෙත් පිළිගන් ො, IOC 

සමාගමත් පිළිගන් ො. හැබැයි, අශේ බල ක්ති ඇමති කි  ො, 
ඒො ඉන්දි ාෙට පෙ ා දීලා ඉෙ යි කි ලා! ඒක ශකොයි ත ම් 

පහත් ්රකා  ක්න? ඒක ශකොශහොමන ශෙන්ශන්? IOC සමාගම 
එශහම කි ද්දී, අශේ ඇමති ශකොශහොමන කි න්ශන්, ඒො 

ඉන්දි ාෙට පෙ ා දීලා තිශබ ො කි ලා. එශහම පෙ ා දීමක් 
ශෙලා  ැහැ. ඊට පස්ශස  ්පු අ්මුව   ණතුමංග ඇමතිෙ  ා ඒ 

ශතල් ටැංකි ටික ඉන්දි ාෙට පෙ ා ශනන්  කැබි ට් මඩුඩා ලශ  

අුවමැති ක් ගත්තා. ඒක කැබි ට් අුවමැති ක් විත යි. 
ීතතයුවකූල ලි විල්ලක් අත්සන් ක ලා  ැහැ. එශහම කැබි ට් 

අුවමැති ක් ගන්ශන් ඇයි ඉන්දි ාෙට පෙ ා දීලා තිබුණා  ම්? 
5987දී සම්පූ්මණශ න් ඉන්දි ාෙට පෙ ා ු න් ා  ම්, 2003දී 

තාෙකාලික කිකටුෙ අ  විධිශ  තීන්ු ෙක් ගන්ශන් ඇයි? එම නිසා 
එෙැනි පෙ ා දීමක් සිු ශෙලා  ැහැ. ඒක සම්පූ්මණශ න් ෙැරැදි 

්රකා  ක්. ගරු ඇමතිතුමමනි, එම නිසා මම ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා 

සිටි ො, කරුණාක  අනෙත් ශම් පා්මලිශම්න්තුමශදදී ඒක නිෙැ දි 
ක න්  කි ලා. ශම්  ශට් ජ් තාෙට අසතය කි න්  එපා. 

ඔබතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ෙ  ටශත් ඒ ශතල් ටැංකි ඉන්දි ාෙට 
ශන ොන  ැද්න කි   එක හිස ට පැහැදිලිෙ කි න් . ශෙ  

ශෙ  ශද්ෙල් කි ිකන් ෙශට්  න්  එපා. 5987දී අත්සන් කෙ 
ගිවිුමමත් පාො දීශම් ගිවිුමමක්. හැබැයි, ඒ පාපක්මම ට ඔබතුමමාත් 

හවුල් ශෙන්  එපා කි ිකන් මා  ත  ශෙ ො. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිමල් ලාන්සා  ාජ්ය අමාතයතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 9ක 

කාල ක් තිශබ ො. 

 

[අ.ාා. 2.26] 
     
ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා (ග්රාමීය ය මාර්ග හා අවතශයීයේෂ 

යටි ල පහසුකම් රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய 

உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இரா ாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, විශ  ෂශ න් අන ගරු උන  

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ශම්  ටට ඉතා ෙැනගත්,  ශට් ජ් තාෙ 

නිනහස ලැබුණු නා ඉඳලා බලාශපොශ ොත්තුම වුණු මන් ා ම් 

ශද්රෝණිශ  ශතල් කැණීශම් කටුතතුම ඉක්මන් ක  ගැීතම සඳහා 

අෙ ය සංශ ෝධ  සහිත ප ත් ශකටුම්පතක් ඉදිිසපත් ක  තිශබ  

අෙස්ාාශද, ඒ පිළිබඳෙ අනහස ්නැක්වීමට අෙස්ාාෙ ලැී ම පිළිබඳෙ 

මා සතුමටු ශෙ ො. ඒ ොශ ම, ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ඒ 

පිළිබඳෙ නක්ෙ  මහන්සි , ඒ පිළිබඳෙ නක්ෙ  උ න්ු ෙ පිළිබඳෙ 

ශම් අෙස්ාාශද එතුමමාට අශේ සත්ුමති  පුන ක න්  ඕ ෑ. අපි 

නිනහස ලැබුණු නා ඉඳලා අවුරුු  ගණ ාෙක් තිස්ශස  විවිධ සමාගම් 

1083 1084 

[ගරු විජිත ශහ  ත් මහතා] 
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හ හා එම කටුතත්ත ක ගන්  උත්සාහ ක  ො, ගශදෂණ  

ක  ො. හැබැයි, උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා හුන ා ගත්තා, ඒ 

සඳහා ්ක්මෂණී  වි ාල සමාගම් ශගන්ො ගැීතමට ශම් ශම් 

ු ්මෙලතා තිශබ ො, ඒො  ැති කෙ ුතතුමයි කි ලා. ඒ ු ්මෙලතා 

අශහෝසි කිරීම තමයි අන ශම් ප ත් ශකටුම්පත තුමළින් එතුමමා අනහස් 

ක න්ශන්. එම නිසා, ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමාට එම 

කා්ම  ඉෂ්ට ක  ගන්  ලැශබ්ො කි ා අපි ්රා්මා ා ක  ො. 

එතුමමා කිදො, අ ාගත ප පු  ශෙුවශෙන් පැෙ ක් සිටුෙ ො 

ොශ  ශන ක් තමයි ශම්ශකන් ක න්ශන්, ශම්  ශට් වි ාල ණ ක් 

තිශබ ො, ශම් කටුතත්ත ඉක්මන් කශෙොත් ඒ ණ  ටික ශගෙලා 

ඉෙ  ක න්  පුළුෙන් ශෙ ො කි ලා. එම නිසා ශම් කටුතත්ත 

ඉක්මන් ක  ගැීතම සඳහා අපි කටුතතුම කෙ ුතතුමයි. ඒ ොශ ම 

ශලෝකශ  පෙමු ශපශෙ  සමාගම් නහ  තුමෙ සිටි  වි ාල සමාගම් 

ශම් සඳහා කැමැත්ත පෙ ක ලා තිශබ ො. ඒ පිළිබඳෙත් එතුමමාට 

අශේ ස්තුමති  පුන ක  ො. 

ශම් සාාශද මට ශප  කාා කෙ විජිත ශහ  ත් මන්ත්රීතුමමා 

්රිමාණාමල  ශතල් ටැංකි පිළිබඳෙ කාා කො.  පුම ගි  අවුරුු  

ගණ ාෙ තිස්ශස  විවිධ  ා කශ ෝ ්ො. හැබැයි, ශතල් ටැංකි ටික 

දි  ො, කිසි ශන ක් ශෙන්ශන්  ැහැ. එම නිසා ලංකාශද 

පුද්ගලශ මාශගන් ශහෝ ශදො, ශෙ ත් ඕ ෑම  ටකින් ශහෝ ශදො 

ශම්  ටට ශහොඳ ්ශ ෝජ්  ක් එ ො  ම් ඒො දි න්  අිසන්ශන් 

 ැතුමෙ, ෙටි ාකම එකතුම ක ලා ශම්  ටට ්නා මක් ලබා ගන්  

පුළුෙන් විධිශ  කටුතත්තකට  ා ුතතුමයි කි   තැ  තමයි මම 

පැහැදිලිෙම ඉන්ශන්. ඒක තමයි අපට ක න්  පුළුෙන් ඉතාම 

ශහොඳ කා්ම  . ක න්     හැම ශද්ටම විරුද්ධ ශෙ ො 

කි න්ශන්, ඒක තමයි මාහකත්ෙ . අපි එනා ඉඳලා නැක තිශබ ො, 

ජ් තා විමුක්ති ශප මුණ ඕ ෑම සංශ ෝධ  ක්, ඕ ෑම ප ත් 

ශකටුම්පතක්, ඕ ෑම අලුත් ශන ක් ක න්  ගි ාම ඒොට විරුද්ධ 

ශෙ ො. එම නිසා අපි ඉතාම  පැහැදිලිෙ කි  ො, ශම්  ශට් සිටි 

කිසිම  ා කශ මාට එතුමමන්ලා ඉදිිසපත් ක පු ෙැඩා සටහන් 

ක්රි ාත්මක ක න්  අෙස්ාාෙ ලබා ශ ොදීම නිසා තමයි ශම්  ශට් 

්්මිකක  ශම් ත ම් පහෙට ගිහිල්ලා අපි ශලෝක ට ණ  ශෙලා 

තිශබන්ශන් කි ලා. අපි නැකලා තිශබ ො, ශගෝලී ක ණ  තුමෙ 

ශලෝකශ  සි ලු  ටෙල් එකතුමශෙලා තමයි ඉදිිස ට  න්ශන්. හැම 

 ටක්ම විවිධ  ටෙලට ගිහිල්ලා ්ශ ෝජ්   ක  ො. අශේ  ශට් 

ජ් තාෙත් නැන් විවිධ  ටෙල ්ශ ෝජ්   ක ලා තිශබ ො. එම 

නිසා ්ශ ෝජ්   සඳහා ලංකාෙට මාම  ශහෝ විශද්ශී   ටක් 

එ ො  ම් අපි සතුමටු ශෙන්  ඕ ෑ. ඉන්දි ාෙ ශදො, ඇශමිසකාෙ 

ශදො, චී   ශදො, ජ්පා   ශදො අපි සතුමටු ශෙන්  ඕ ෑ. 

එශහම  ැතුමෙ, ඒ අ  ශම්  ටට ඒම ෙෙක්ෙ  එක ශ ොශෙයි අශේ 

කටුතත්ත වි  ුතත්ශත්. 

ශම්  ශට් ිකලි   22ක ජ් තාෙක් ඉන් ො.   ශට් ණ  බ  

නැන් එන්  එන් ම ෙැඩිශෙලා.  

ශම්  ශට් තිශබ  පාක් ලබ  ් ත   ජ් ට ති ාගන්  

කි  ො. තමුන් ාන්ශස ලා කල්ප ා ක ලා බලන් ,  ජ් ට 

තිශබ  ් ත  වි ාල සංඛ්යාෙක් අන පාක් ශෙලායි තිශබන්ශන්. 

ශම්  ශට් අහිංසක ජ් තාෙශ  බු  මුනල් තමයි අපි ඒ ් ත  

සඳහා වි නම් ක න්ශන්. ඒ නිසා පා්මලිශම්න්තුමෙ තුමෙ ඉන්  

මන්ත්රීෙරු විධි ට පක්ෂ ශේන කින් ශතො ෙ අප සි ලුශන ා එකතුම 

ශෙලා, ්්මිකක  සම්බන්ධශ න් ජ්ාතික ්රතිපත්ති ක් හනා ගන්  

ඕ ෑ. එශහම  ැතිෙ විපක්ෂ  විධි ට, විපක්ෂශ  ඉන් ශකොට ඒ 

කඩුණාඩි  නමාශග  ්ඩුක්ෙ ශගශ   ඕ ෑම ශ ෝජ් ාෙකට 

විරුද්ධ වීම ශම්  ටට ක   වි ාල අසාධා ණ ක් කි ලායි මා 

හිතන්ශන්. ඒ නිසා ්රිමාණාමලශ  ශදො, ලංකාශද ඕ ෑම තැ ක 

ශදො, ්රශ ෝජ්  ට ගන්  පුළුෙන් සම්පත් තිශබ ො  ම්, ඒ 

සම්පත් ්රශ ෝජ්  ට ගන්  අෙ ය තාක්ෂණ  අපට  ැත් ම්, ඒ 

සඳහා ශ ොනෙන්  අපට මුනල්  ැත් ම්, ඒ සඳහා ්ශ ෝජ්   

ක න්  පුළුෙන් ඕ ෑම ශකශ ක් ශග ැල්ලා  ටට අහිතක  

ශ ොෙ  විධි ට ඒ කටුතත්ත කිරීම ශම්  ශට් ිකලි   22ක 

ජ් තාෙට ක   සාධා ණ ක් බෙ මා ශම් අෙස්ාාශදදී ්රකා  

ක  ො.  

ශක ෙලපිටි  LNG බලාගා   ඇශමිසකාශද New Fortress 

Energy සමාගමට ලබා දීම පිළිබඳෙ විපක්ෂ  පුමගි  කාලශ  

උද්ශ ෝෂණ කො. විපක්ෂශ  ්රධා  සංවිධා කතුමමනි, 

ඔබතුමමාශගන් මා අහ ො, ඇශමිසකාශද New Fortress Energy 

සමාගම එම ෙයාපෂති  කිරීම පිළිබඳෙ තමුන් ාන්ශස ලා 

විරුද්ධතාෙක් නක්ෙ ොන කි ලා. හැබැයි, ඔබතුමමා හිස 

උත්ත  ක් ශනන් . මශගන් කාල  ශනන් ම්. ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමික නි, එතුමමාට කාා ක න්  අෙස්ාාෙ ශනන් . 

 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශම් ෙයාපෂති ට ශටන්ඩා ්ම කැ ශඳදො. ඔබතුමමා ඒක නන් ො 

ශන්.  මුත්, ශම් ෙයාපෂති  ශනන්   න්ශන් ශටන්ඩා   කට 

ඉල්ලුම් පත්ර ක්ෙත් ශ ොනැල් සමාගමකට. 
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

හිස. නැන් ඒකටන විරුද්ධතාෙ තිශබන්ශන්? 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශටන්ඩා ්ම කැ ශඳදො.  
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Yes, you may explain.  
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමමා අහශග  ඉන් ශකෝ. ශටන්ඩා ්ම කැ ශඳදො. ශටන්ඩා ්ම 

කැඳෙලා, සාකච්ාා ක ලා ු න් ාට කමක්  ැහැ.  මුත්, ශම් 

ෙයාපෂති  ශනන්   න්ශන් ශටන්ඩා   කට ඉල්ලුම් පත්ර ක්ෙත් 

ශ ොනැල් සමාගමකට. රෑ ශනොෙහට ශහො   හශස  ඇශමිසකාශෙන් 

ඇවිල්ලා ගිවිුමම අත්සන් ක ලා, ්පුම ේශල්න් එශක්  ැගලා 

ගි ා. ඒක හිසන? 
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ඔබතුමමා කි ලා ඉෙ න? මම ඔබතුමමාට උත්ත  ශනන් ම්. 
 

ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මා අහන්ශන්, ඒක හිසන? ශටන්ඩා ්ම ඉල්ලපු  ැති සමාගමකට 

දීපු එක හිසන? 
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශත්රුණා, ශත්රුණා. ෙ සට ගි ාම කි   ශද් ශත්ශ න්ශන් 

 ැහැ ශන්. මට ශහොඳට ශත්රුණා. අපි ඉතාම පැහැදිලිෙ 

තමුන් ාන්ශස ශගන් අහපු ්ර ්   තමුන් ාන්ශස ට ශත්රුශඩු 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

 ැහැ. ඇශමිසකාුව සමාගමට ශන ොට තමුන් ාශ  ්ස ලා විරුද්ධන 

කි ලායි ඇහුශද. විරුද්ධ  ැත් ම් විරුද්ධ  ැහැ කි න් . 

හැබැයි, තමුන් ාන්ශස ලා ශම්  ශට් ජ් තාෙට ශමොකක්න ක න්  

හනන්ශන්? තමුන් ාන්ශස ලා ඕ ෑම ශන කට ශමොකක් හිස point 

එකක් නමන් යි හනන්ශන්. තමුන් ාන්ශස ලා නන් ො, ශම් 

සම්බන්ධශ න් තමුන් ාන්ශස ලාශ  ්ඩුක්ෙ අවුරුු  ගණ ාෙක් 

තිස්ශස  විවිධ  ටෙල් එක්ක සාකච්ාා කො; විවිධ සංවිධා  එක්ක 

සාකච්ාා කො; feasibility reports ගත්තා; World Bank එශකන් 

reports ගත්තා; ්සි ාුව සංේමධ  බැංමාශෙන් reports ගත්තා 

කි ලා. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ාජ්ය ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමාට තෙත් වි ාඩි ශනකක 

කාල ක් තිශබ ො. 
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, කෑගල්ල දිස්්රික්ක  
නිශ ෝජ්   ක   අශේ ගරු මන්ත්රීතුමමාශ  වි ාඩි නහ ක 
කාල ත් මම ගන් ො. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
එශහම  ම්, ඔබතුමමාට තෙත් වි ාඩි හතක කාල ක් 

තිශබ ො. 
 

ගු නිමල් ලාන් ා මහ ා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශහොඳයි.  

තමුන් ාන්ශස ලා විවිධ උත්සාහ ගත්තා. එශලස උත්සාහ 

ගනිද්දි තමුන් ාන්ශස ලාට ් ශ ෝජ් ා ශමො ොන? 

තමුන් ාන්ශස ලා නන් ො, සි ලුශන ා විවිධ ්කා  ට උත්සාහ 
කෙත් ශම්ක ක  ගන්  ශ ොහැකි වූ බෙ. හැබැයි,  ශට් 

ොස ාෙට, අශේ ොස ාෙට, අවුරුු  නහ ක් තිස්ශස  
ශක ෙලපිටිශ  ක  ගන්  බැිස වූ ද්රවීකෂත ස්ොාාවික ොුත 

සැප ම ක  ගන්  අන ෙ ශකොට අපට අෙස්ාාෙ ලැී  තිශබ ො. 
එම නිසා මම විපක්ෂ ට කි න්ශන් මාහක ශෙන්ශන්  ැතිෙ, 

ඊ්මෂයා ක න්ශන්  ැතිෙ ශම් සඳහා සහශ ෝග  නක්ෙන්  

කි ලායි. ශමොකන, අවුරුු  නහ ක් තිස්ශස  අපි සි ලුශන ා උත්සාහ 
කො, නැවිශතල්ෙලින් පිච්ශච  සල්ලි ටික ශම්  ශට් ජ් තාෙට 

ඉතිිස ක ලා ශනන් . අපි නන් ො, ශම් බලාගා   LNGෙලින් 
ක්රි ා ක   විධි ට හනන් යි මුලින්ම සැලැස්ම තිබුශඩු කි ලා. 

හැබැයි, අවුරුු  නහ ක් තිස්ශස  තමුන් ාන්ශස ලාට ඒක ක න්  
බැිස වුණා.  හ පාල  ්ඩුක්ෙ   මුළු ශලෝක ම ශහොඳයි කිදො. 

හැබැයි, කිසිම ්ශ ෝජ්  ක් ශගන්ො ගන්  බැිස වුණා. New 

Fortress Energy සමාගම ්ොම නැන් ශමොකක්න කි න්ශන්? ශම  
පිසස  හිතකාමී ෙැඩා  පිළිශෙෙක්. ඒ ොශ ම, ශම්  ශට් ජ් තාෙට 

විු ලි ඒකක ක් සඳහා රුපි ල් තිහකට ෙඩා ා    වි නම රුපි ල් 
නහස  නක්ො අක් ශෙ ො. එතශකොට ශම්  ශට් බු  ශගෙ  

ජ් තාෙශ  මුනල් ඉතිිස ශෙ ො. ඒ නිසා ෙැඩා කට  ැති ශද්ෙල් 
අල්ලාශග  කෑ ගහන්  එපා.  

අපි නැක්කා ශන්, විු ලිබල මඩුඩා ලශ න් ශටන්ඩා ්ම කැ ශඳදොම 

ශමොකන වුශඩු කි ලා. මට ශම්ො ගැ  කි න්  ශෙලාෙ  ැහැ. 

ශෙලාෙ තිබුණා  ම් මම කි  ො. ශම් ෙයාපෂති  තුමළින් වි ාල 

මුනලක් - ිකලි   24,000ක් - ඉතිිස ශෙ ො. ශමොකන, ශමම 
ෙයාපෂති  ලබා ශනන්ශන් ශටන්ඩා ්ම කැඳො ක පු ෙයාපෂති ට ෙඩා ා 

ඉතාම අක් ස්ාාෙ  ිකලකට. රෑ 52 පහුශෙලා ශම් ගිවිුමම අත්සන් 
ක පු එකන තමුන් ාන්ශස ලාට තිශබ  ්ර ්  ? එතුමමන්ලා ශම් 

 ටට ඇවිල්ලා ීතතිපති ශනපා්මතශම්න්තුමෙ එක්ක සාකච්ාා ක ලා, 
ීතතිා න් එක්ක සාකච්ාා ක ලා,  ටට ෙඩා ාත් ුමු ුම ෙැඩා  

පිළිශෙෙක්  ටශත්යි ඒ ගිවිුමම අත්සන් කශෙ .  

ඒ ගිවිුමම ම් න් ශම්  ටට අුතක්ති ක්, අසාධා ණ ක්, 

අොසි ක් ෙ ො  ම් ඊට විරුද්ධ වුණාට කමක්  ැහැ. හැබැයි, 

ශම් ෙයාපෂති  තුමළින් ශමොකක්න ශෙන්ශන්? රුපි ල් 30ට 

නිෂ්පාන   ක   විු ලි ඒකක  රුපි ල් 59 නක්ො අක් ශෙ ො. ඒ 

නිසා රුපි ල් ශකෝටි ්රශකෝටි ගණ ක මුනලක් ඉතිිස ෙ ො. ඒ 

විධි ට මුනල් ඉතිිස ෙ  එකට තමයි තමුන් ාන්ශස ලා 

මාහකත්ෙශ න් විරුද්ධ ශෙන්ශන්. තමුන් ාන්ශස ලා හැම නාම 

කි න්ශන් ශමොකක්න? ශම්  ශට් ජ් තාෙ හැම නාම 

බලාශපො ශ ොත්තුම ෙන්ශන් ශමො ොන? වි නම අක් ක  ගැීතම. 

හැබැයි, ශම් ෙයාපෂති  ම් න් වි නම ෙැඩි  ෙ ොන, අක් ෙ ොන 

කි ලා මම තමුන් ාන්ශස ලාශගන් අහ ො. තමුන් ාන්ශස ලා 

ඉන්දි ාෙට ශමො ො ශහෝ ෙයාපෂති ක් ලබා ශන  එකට, 

ඇශමිසකාෙට  ශමො ො ශහෝ ෙයාපෂති ක් ලබා ශන  එකට විරුද්ධ 

ෙ ොන කි ලා පැහැදිලිෙ කි න් . ඉන්දි ා ෙට ගිහිල්ලා, 

ඉන්දි ාශද  ා ක ා ඇහුොම එක ශන ක් කි න් ත්, 

ඇශමිසකාෙට ගිහිල්ලා, ඇශමිසකාශද  ා ක ා ඇහුොම  තෙත් 

ශන ක් කි න් ත් ඕ ෑ  ැහැ. ශමොකන, අපි  ටක් විධි ට ශම් 

සි ලුශන ා එක්ක ෙැඩා  ක න්  ඕ ෑ.  

ශකොශ ෝ ා ෙසංගතශ න් ශබ්ශ න්  චී ශ න් අපට 

එන් ත් ලබා ු න් ා; ඇශමිසකාශෙන් එන් ත් ලබා ු න් ා; 

රුසි ාශෙන් එන් ත් ලබා ු න් ා. ශලෝකශ   ටෙල්  ලබා ශන  

එන් ත් ඔක්ශකොම අපි වින ගන් ො.  හැබැයි, ශලෝකශ  කිසි 

ශකශ මාට අශේ  ටට එන්  ශනන්ශන්  ැහැ. පුු ම  ටක් ශම්ක! 

පුු මම  ටක්! අපට උනද ක    ටෙලට අපි උනද ක න්  ඕ ෑ. 

ලංකාශද අ  ශලෝකශ  හැම  ටකටම ොශ  රැකි ා සඳහා 

  ො. හැබැයි, ඒ කාටෙත් අශේ  ටට ඇවිල්ලා, රැකි ා ක න්  

බැහැ.  මුත්, ඒක එශහම ශෙන්  බැහැ. අපි ශම් මාහක 

ශද් පාල   ඉෙත් ක ලා,  ටක් විධි ට හිතන්  පුරුු  ශෙන්  

ඕ ෑ.  ටක් විධි ට අපට හිතන්  පුළුෙන්  ම් අ ාගතශ  

උපදින්  ඉන්  නරුොට ශහොඳ  ටක්  හනන්  පුළුෙන්. එශහම 

 ැතිෙ අපි ්ඩුක් පක්ෂ , විපක්ෂ  කි ලා ශනපැත්තකට ශබදිලා, 

පාට කඩුණාඩි නමාශග  ශම්  ටට එ  ඔක්ශකොම ශහොඳ 

ෙයාපෂතිෙලට විරුද්ධ වුශණොත් ශමොකන ශෙන්ශන්? ශම් New 

Fortress Energy ෙයාපෂති  කි න්ශන් අවුරුු  නහ ක් 

බලාශපොශ ොත්තුම ති ාශග  ඉඳලා අපට ලැබුණු ෙයාපෂති ක්. ඒ 

ෙයාපෂති ට රෑ අත්සන් ක පු එක ශ ොශෙයි ්ර ්  . ශම් 

ෙයාපෂතිශ න් ශම්  ශට් ජ් තාෙට ශහොඳක් සිු  ෙ ොන,   කක් 

සිු  ෙ ොන කි   කා ණ යි අපි බලන්  ඕ ෑ. ශම් ෙයාපෂති  

තුමළින් විු ලි ඒකක ක් නිෂ්පාන   ක න්     වි නම අක් වීම 

 ටට ශහොඳන,   කන කි ලා තමුන් ාන්ශස ලා කි න් .  

හැබැයි, තමුන් ාන්ශස ලා කි න්ශන් ශමොකක්න? නැවි 

ශතල්ෙලින් විු ලි  ලබා ගන්  කි ලා තමයි තමුන් ාන්ශස ලා 

කි න්ශන්. තෙ අවුරුු  24ක්, 30ක් ඒකන ක න්  කි න්ශන්? 

අවුරුු  නහ ක් ගත වුණත් LNG බලාගා ශ  ෙැඩා  කටුතතුම තෙම 

අෙසන් ක  ගන්  ශ ොහැකිශෙලා තිශබ ො. ශලෝකශ  බලෙත් 

 ටක් ෙ  ඇශමිසකාශද තිශබ  බලෙත්ම ශකොම්පැනි ක් තමයි 

අශේ  ටට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්.  
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අනික් කා ණ  ශම යි. ීතතයුවකූල ්රසම්පාන  

ක්රි ාෙලිශ න් ශම් ෙයාපෂති  ක න්  කි ලා තමුන් ාන්ශස ලා 

කි  ො. ීතතයුවකූල ්රසම්පාන  ක්රි ාෙලි  තුමළින් ලැබුණු ගණ  

තමුන් ාන්ශස ලා-අපි නැක්කා. අපි ශටන්ඩා   ක් call කො. 

ශටන්ඩා    කී න? රුපි ල් ිකලි   24,000ට ෙැඩියි. 

තමුන් ාන්ශස ලා කි න්ශන් ්රසම්පාන  ක්රි ාෙලි  අුවෙ ෙැඩිම 

 ශටන්ඩා   ට ශනන්  කි ලාන? ශම්  ශට් ිකනිුමන්ශ  මුනල් 

පුච්චන්  කි ලාන තමුන් ාන්ශස ලා කි න්ශන්? අපි ්ඩුක්ෙක් 

විධි ට ශම්  ශට් ජ් තාෙශ  මුනල් ් ක්ෂා ක  ශනන් , ශම්  ශට් 

ජ් තාෙට විු ලි  අක් ිකලට ශනන්  තමයි ශම් ශක ෙලපිටි  විු ලි 

බලාගා ශ , LNG ෙයාපෂති ට අෙස්ාාෙ  දීලා තිශබන්ශන්. ඒ 

නිසා අපි පැහැදිලිෙ ශම් ගරු සාාශදදී කි  ො, ්ඩුක්ෙක් විධි ට 

අපි ෙැනි-ෙැීත තීන්ු  ගන්ශන්  ැති බෙ. තමුන් ාන්ශස ලා ශමො  

උද්ශ ෝෂණ කෙත්, ශම්  ටට අෙ ය තීන්ු  ොශ ම, ්  ශ ෝජ්   

සඳහා අෙ ය තීන්ු  අපි ා   ැතිෙ ගන් ො. 

ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ඉතා ශහොඳ  ප ත් 

ශකටුම්පතක් තමයි අන ඉදිිසපත් ක  තිශබන්ශන් කි ලා අපි 

පැහැදිලිෙම කි  ො. තෙ අවුරුු  20ක්  න්  ඉස්ශසල්ලා ශම් 

ශතල් සම්පත ගත්ශත්  ැත් ම් ශමහි ෙටි ාකමක්  ැහැ. අපට 

ශතල් තිශබ ො කිදෙත්, අන ශලෝකශ   ටෙල් ශතල්ෙලින් 

ඈත්ශෙලා, පු ්මජ් ීත  බල ක්ති ්රාෙ න්ට -ුමෙං, හිරු එළි   

ොශ  ශද්ෙල්ෙලට- ශ ොමුශෙලා ඉන් ො. ඒ නිසා අපි  ට 

අායන්ත ශ  තිශබ  ශද් ඉක්මනින් ගන්  ඕ ෑ. ඒ සඳහා තමයි 

ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ඇතුමළු අමාතයාං  නිලධාිසන් ශම් 

සඳහා වි ාල ශෙශහසක් න න්ශන්. අපි ඒ ශෙුවශෙන් එතුමමන්ලාට 

ුමබ ්රා්මා ා ක න්  ඕ ෑ. හැබැයි, ජ් තා විමුක්ති ශප මුණ 

පිළිබඳෙ මට ලේජ්යි. ඔවුන් මාහකත්ෙශ න්, ඊ්මෂයාශෙන් ශම් ගරු 

සාාශද ශමො ොන කාා කශෙ ? ශමො ො ශහෝ ශපොඩි ශන ක් 

අල්ලාශග , ඊට විරුද්ධතාෙ නක්ෙ  එක තමයි එතුමමන්ලා 

ක න්ශන්. ඒ නිසා අපි සි ලුශන ා අෙංකෙ,  ටක් විධි ට අ ාගත 

ප පු  ශෙුවශෙන් -අ ාගතශ  උපදින්  ඉන්  නරුෙන් 

ශෙුවශෙන්- ශම් ක   සත් කා්ම  ට  එකතුමශෙලා කටුතතුම 

ක න්  ඕ ෑ කි ලා ඇමතිතුමමා කිදො. පක්ෂ-විපක්ෂ සි ලුශන ා 

එකතුමශෙලා, ඒකට සහශ ෝග  ලබා ශනන්  කි ලා තමයි අපි 

විපක්ෂ ට කි න්ශන්. අපි ක න්     ශම් සත්ක්රි ාෙට 

තමුන් ාන්ශස ලා සහශ ෝග  ලබා ශනන් . අපි  ටට ශහොඳක් 

ක න් යි හනන්ශන්. මන් ා ම් ශද්රෝණිශ  කටුතතුම ොශ ම, 

ශක ෙලපිටිශ  LNG බලාගා ශ  ගෑස් සැප ම New Fortress 

Energy එකට ශනන්ශන්  ැහැ, ශම් ෙැශඩ් ශෙන්ශන්  ැහැ කි ලා 

අපි හිතමු. එතශකොට ශමොකන ශෙන්ශන්? එතශකොට අ  බු  

ශගෙන් න්ශ  සල්ලි ශනන්  ඕ ෑ.  ෙ පද්ධති  සකස් 

ශෙන්ශන්ත්  ැහැ; පාශෙ  ගබඩා ාෙ ඇති ශෙන්ශන්ත්  ැහැ; LNG 

සැපුතම එන්ශන්ත්  ැහැ. ශම්කන, තමුන් ාන්ශස ලා ක න්  

කි න්ශන්? ශම්  ටට ශහොඳ ෙයාපෂති ක් ්ොම ඒ කටුතත්ත 

ක න්  ඔබතුමමන්ලාත් අත් ශනක උස්සන් . ශම් ෙයාපෂතිෙලින් 

ශම්  ශට් ිකනිුමන්ටශන් ශහොඳ. ශම්  ශට් ජ් තාෙශ  සල්ලි 

ටිකශන් ඉතිිස ශෙන්ශන්. ශම්  ටට ඉතා ශහොඳ ෙයාපෂති ක් ක ද්දි 

ඒකට තමුන් ාන්ශස ලා මාහකත්ෙශ න් විරුද්ධ ශෙන්  එපා 

කි   කා ණ  ්න ශ න් මතක් ක ිකන් මම නිහඬ ෙ ො.  

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු තිස්ස අත්ත ා ක මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 7ක 

කාල ක් තිශබ ො. 

[අ.ාා. 2.39] 

  

ගු ති න  අ ක නායක මහ ා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, අන සාකච්ාා ක   

ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත් ශකටුම්පතට අනාෙෙම අපි ශබොශහෝ 

බලාශපොශ ොත්තුම ඇතිෙ  අනහස් ඉදිිසපත් ක න්ශන් ගරු ඇමතිතුමමා 

ශම්ොට ඇහුම්කන් ශනයි කි ලා හිතලායි. පුම ගි  නෙස්ෙල 

ඔබතුමමා ක පු  ම්  ම් ්රකා  මම අහශග  හිටි ා. ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත ගැ  කාා ක  ශකොට ශම් ශමොශහොශත් සිු  ශෙිකන් 

පෙති  බ පතෙම පෙමු ක්රි ාෙ තමයි ශක ෙලපිටි  බලාගා ශ  

ශකොටස් පැෙරීම. ශනෙ  කා ණ  තමයි, LNG ධාිසතාෙ  ඳො 

ගැීතම සඳහා  ටිතල පහුමකම් ඇති කිරීම. තුමන්ෙ  කා ණ  

තමයි, LNG සැප ම. ශමතැ  කා ණා 3ක් තිශබ ො. අපි 

අහ ො, New Fortress Energy සමාගම ඇවිල්ලා ශක ෙලපිටි  

බලාගා ශ  ශකොටස් සි  ට (0ක් ලබා ගන් ො; ඒක ශහොඳ න, 

  ක න කි ලා. එතැ  ්ර ්  ක් තිශබ ො. ගරු ඇමතිතුමමනි, 

ඒකම ශ ොශෙයි ශමතැ  ්ර ්  .  ශමතැ  ්ර ්  , ලංකාශද 

ඉදිිස අවුරුු  4ක කාල  සඳහා ගෑස් සැප ශම් ඒකාධිකාිස බල  

New Fortress Energy සමාගමට දීම හ හා ලංකාෙට ශෙ  

අ තුමරුනා ක තත්ත්ෙ යි. ශලෝකශ  ශකොශහ ෙත් එශහම 

ශනන්ශන්  ැහැ. බල ක්ති   ශට් ්රධා  ෙගකීමක් හැටි ට  ජ්  

ති ා ගන් ො. ඇයි?  බාහි  පා්ම ්ෙ කට පුළුෙන් ඒ හ හා 

සම්පූ්මණශ න්ම  ටම පාල   ක න් .  

ඔබතුමමා නන් ො, පුමගි  කාලශ  ශන්පාල ට වුණු ශද්. 

ශන්පාලශ  ඛ්නිජ් ශතල් සැප ම පිළිබඳ එකම අධිකාිස බල  

ඉන්දි ාෙටයි තිබුශඩු. ඉන්දි ාෙ ශන්පාල ට ශතල්  ෙ  එක 

 ැෙැත්තුමො. ශමොකක්න වුශඩු? ඉන්දි ාෙ ශතල් සැප ම අඩා ාෙ 

ක පු නිසා මාස ගණ ක් ශන්පාල ට ොහ  ු ෙන්  බැිස වුණා. 

ඒකන අපට ක  ගන්  ඕ ෑ? ඔබතුමමා කි  ො, කැණීම් ක ලා 

ගෑස් අ ශග  ඒ ගෑස්ෙලින් අපට ්රශ ෝජ්  ක් ගන්  පුළුෙන් 

කි ලා. ශම්ො කාටන විමාණන්ශන්? ශම් ගිවිුමම අවුරුු  4න් ඉෙ  

ශෙන්ශන්  ැහැ. ශම් ගිවිුමම ඊෙඟ අවුරුු  4ටත්   ො. සමාගමක් 

එන්ශන්  න්  ශ ොශෙයි. ඒ ශගොල්ලන් ශමශහ  ඉන්  තමයි 

එන්ශන්. එතශකොට ඔබතුමමා කැණීම් ක ලා ශසො ා ගන් ා ගෑස ්

කාටන විමාණන්ශන්? ශමතැ  ්ර ්  ශගොඩා ක් තිශබ ො. එක 

කා ණ ක් මම ඉතාම පැහැදිලිෙ කි  ො. ශම් ගිවිුමශම් 

පෙමුෙැනි, ශනෙැනි, තුමන්ෙැනි ශකොටස් 3ම හංගලා අපි 

ශක ෙලපිටි  විකිණීම් ගැ  විත ක් කාා ක  ො. ශම්ශක් 

ා ා කකම ශක ෙලපිටිශ  සි  ට (0ක් විකිණීමම ශ ොශෙයි. 

ඒක එක කාාෙක්. ශම්ශක් බ පතෙම ශද් තමයි, ලංකාෙට ගෑස් 

සැප ම පිළිබඳෙ ශහො   හශස  ක්රි ාත්මක ශෙ  ගිවිුමම. ගිවිුමශම් 

ගෑස් සැප ම පිළිබඳෙ අත්සන් ක ලා තිශබ  එකඟතාෙ අුවෙ 

ලංකා ්ඩුක්ෙට ගෑස් සප   එකම බලධාිස ා New Fortress 

Energy සමාගමයි. ඔවුන් ඉදිිසපත් ක ලා තිශබ  ශකොන්ශද්සි  

තමයි, ඔවුන් සප   සෑම ගෑස ්්රමාණ ක්ම ්ඩුක්ෙ ිකලදී ගන්  

ඕ ෑ කි   එක. ශමොකක්න ශම් TOP ගිවිුමම? අපි අහ ො ශම්ක 

ශමොකක්න කි ලා. විශ  ෂශ න්ම "take-or-pay" කි ලා 

කි න්ශන් එක්ශකෝ ගන්  ඕ ෑ; එශහම  ැත් ම් ශගෙන්  

ඕ ෑ. අපට නැ ට ශම් ශගොල්ලන් සප   මහා පිසමාණ ගෑස ්

්රමාණ  අෙ ය  ැහැ. ශම් ගිවිුමමට අුවෙ පාක්ෙ විත ක් ශඩා ොල්ම 

ිකලි   5,000කට ෙඩා ා   ො. අපි ලාා ක් ගැ  කාා ක  ො. 

ශම්ශක් පාක්ෙ විත ක් ශඩා ොල්ම ිකලි   5,000කට ෙඩා ා   ො. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, ශම්  ගෑස ්තබා ගැීතම සඳහා, ඒ ධාිසතාෙ රැක 

ගැීතමට අවුරුු  4ට සමාගමට ශගෙන්  එකඟ ශෙලා තිශබ ො 

ශඩා ොල්ම ිකලි   243ක්. අපට ශමතැනින් ශඩා ොල්ම ිකලි   240ක් 

ලැශබ ො කි ලා අපි ශබොරුෙට කයිොරු ගහ ො. හැබැයි, 

ශඩා ොල්ම ිකලි   243ක් New Fortress Energy සමාගමට අවුරුු  

1089 1090 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

4ක් ඇතුමෙත අපි ශඩා ොල්මෙලින් ශගෙන්  ඕ ෑ. නැන් අපි ශඩා ොල්ම 

 ැහැ, ශඩා ොල්ම  ැහැ කි ලා කෑ ගහ ො. ශම් සමාගමට ශන  

හැම සත ක්ම ්පහු ඇශමිසකාෙට   ො. අපට ඒක ්ර ්  ක් 

ශ ොශෙයි. හැබැයි, ්ර ්   තිශබන්ශන් ්ඩුක්ෙ කාෙන  ෙට්ටන්  

හනන්ශන් කි   එක ගැ යි. ෙැඩි  ඕ ෑ  ැහැ,  බලන්  

තමුන් ාන්ශස ලා ඇමති මඩුඩා ල ට ඉදිිසපත් කිරීමම ශකොශෙ  

ෙහලා ක ලා තිශබ  හැටි. පෙමුෙැනි කා ණ  ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමික නි, ශම් ශ ෝජ් ා ෙ ඉදිිසපත් ක න්ශන් නි ිකත 

්රසම්පාන  ෙැඩා  පිළිශෙෙ අුවෙ ශ ොශෙයි. ශම් ශ ෝජ් ාෙ 

එන්ශන් ඇශමිසකාුව තා ාපති කා්ම ාල  හ හා. 2020 එෙකට 

විු ලිබල ඇමතිෙ  ා හැටි ට  මහින්න අම වී  මැතිතුමමා හිටිශ . 

එතුමමා කැබි ට් ප්රිකාෙ ඉදිිසපත් ක  ශකොට ඒක පිළිගන් ො. 

ඩා ලස් අලහේශපරුම ඇමතිතුමමා 2020 ඔක්ශතෝබ්ම මාසශ  

කැබි ට් ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් ක ලා  ශම් ගැ  කි  ො. අපි 

එතුමමාට ස්තුමතිෙන්ත ශෙන්  ඕ ෑ. එතුමමා කි  ො ශම්ක 

ජ්ාතයන්ත  ත ගකාරී ලංුම තැී මක් හ හා ශතෝ ා ගත ුතතුමයි 

කි ලා. ඒ කි න්ශන්, එශහන් ශමශහන් එ  applications 

පිළිගන්  එපා කි ලා එතුමමා ලි  ො. එශහම ලි පු නිසා තමයි 

එතුමමාට විු ලිබල අමාතයාං    ැති ශෙන්ශන්.  

තුමන්ෙුවෙ ශමොකක්න ශෙන්ශන්? 2025 ශපබ ොිස මාසශ දී 

ගෑස්,  ටිතල පහුමකම් ඇති කිරීම සම්බන්ධශ න් ශටන්ඩා ්ම 

කැඳවීම සඳහා ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ශ ොන ො. එතශකොට ඇශමිසකාුව 

තා ාපති කා්ම ාලශ  බලපෑමට ශටන්ඩා ්ම කශෙ ත්  ැති අ ු ම් 

පත්ර ක් මුනල් අමාතයාං   හ හා ඇවිත් ශම් New Fortress 

Energy කි   සමාගම ඇතුමෙට එ ො. ශමතැ දී ් ත  තුම ක 

්ර ්  ක් මතුමශෙ ො. ඒ තමයි, බල ක්ති අමාතයාං  , විු ලිබල 

අමාතයාං   හා මුනල් අමාතයාං  . ශම් ඉදිිසපත් වුණු කැබි ට් 

ප්රිකාෙ ඒකාබද්ධ කැබි ට් ප්රිකාෙක් න?  ැහැ, එශහම එකක් 

 ැහැ. ශම්ක බල ක්ති අමාතයාං  ටත් අනාෙයි, විු ලිබල 

අමාතයාං  ටත් අනාෙයි, මුනල් අමාතයාං  ටත් අනාෙයි.  මුත් 

ඒකාබද්ධ Cabinet Paper එකක් ශ ශෙයි ්ශද. ල්ලාස ාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමික නි, Cabinet Paper එකක් ්ො. කි න්  ලැේජ්යි. 

ඒක ඇවිල්ලාත් කැබි ට් ඇමතිෙරුන්ට ු න්ශන් වa Note to 

Cabinetz හැටි ට. ශම් ත ම්  ෙටි ා ශ ෝජ් ාෙක් ක්රි ාත්මක 

ක  ො  ම් ඒ පිළිබඳෙ අධය    ක න් , ඒ ගැ  කරුණු 

ඉදිිසපත් ක න් , එහි හිස ෙැරැදි බලන්  ඇමතිෙරුන්ට ශෙලාෙ 

ශනන්  ඕ ෑ.  මුත් ශම  ඉදිිසපත් කශෙ  a Note to Cabinet 

එකක් හැටි ට. ඒ කි න්ශන් ඉදිිසපත් කො, ්පහු ගත්තා. ශම් 

පි ෙ  තමයි ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. අපි අහන්ශන් ශම්කයි. 

ශමශහම ක පුොම ජ්ාතික සම්පත් ශකොශහ න  න්ශන්? 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශමහි තිශබ  අොස ාෙන්තම 

තත්ත්ෙ  ශම්කයි. විු ලි  ිකල අක්ශෙ ො කි  ො. ශම් Cabinet 

Paper එශක්  සංශ ෝධ , ශ ෝජ් ා අුවෙ තිශබ ො විු ලිබල ිකල 

නි ම ක න්ශන් ශම් සමාගශමන් කි ලා. ඒ සමාගම දීලා තිශබ  

ශතො තුමෙරුෙලට අුවෙ විු ලි ඒකක ක් රුපි ල් 30ක් ශෙ ො. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
නැන් කාාෙ අෙසන් ක න් , ගරු මන්ත්රීතුමමා. 

 
ගු ති න  අ ක නායක මහ ා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ල්ලාස ාරූඪ ග රු මන්ත්රීතුමික නි, ශදලාෙ  ැති නිසා මම 

ශකටිශ න් කි  ො. ශම් ගිවිුමම අත්සන් කිරීම හ හා කරුණු 3ක් 

අපට ෙසන් ක  ො. එක කා ණ ක් තමයි, ශක ෙලපිටි  විු ලි 

බලාගා ශ න් සි  ට (0ක් විකිණීමට ගත්ත තී ණ . ශම් 

සමාගම සි  ට සි  ක් ලංකාශද අයිති  තිශබ  සමාගමක්. ශම් 

ුතගන වි බලාගා ශ  අයිතිශ න් ශකොටසක්  ජ් ට, ශකොටසක් 

අ්මාසාධක අ මුනලට, තෙත් ශකොටසක් විු ලිබල මඩුඩා ල ට. ඒ  

විධි ටයි අයිති  තිශබන්ශන්. ශම් විු ලි බලාගා   හැදීම සඳහා 

ගත්ත සම්පූ්මණ ණ  මුනලම ලබ  අවුරුද්ශද් ශගෙලා ඉෙ යි. 

එතශකොට ඒක සි  ට සි  ක්ම ලංකාෙට අයිතියි. එහි තිශබ  

 ජ්ශ  ශකොටස් ටික තමයි ශම් විමාණන්ශන්. [බාධා කිරීමක්] 

ශකොටස් විමාණුොට පුමෙ ලැශබ  ශඩා ොල්ම ිකලි   240 

ශෙුවශෙන්, ලංකාශද ගෑස් පිළිබඳෙ අයිති , විු ලි  පිළිබඳ ස්විච් 

එක සම්පූ්මණශ න්ම ඇශමිසකාුව සමාගමට ශනන් යි  හසිගත 

එකඟතාෙ ඇති ක  ශග  තිශබන්ශන්. ශම්ක ඉතාම බ පතෙ 

තත්ත්ෙ ක්. එම් න් අශේ ජ්ාතික බල ක්ති  පිළිබඳ ්රතිපත්ති  

බිශඳ ො. ්ඩුක්ෙ කි  ො 2030 ශෙ ශකොට විකල්ප 

බල ක්තිෙලට   ො  කි ලා. ශම් හ හා ඒ බල ක්ති ත් 

 ෙති ො. ශම්ක ඉතාම  ා ා ක තත්ත්ෙ ක්; ඉතාම  ෙැරැදි 

තීන්ු ෙක්. අපි කි න්ශන්, ශම් විධි ට බල ක්ති  පිළිබඳ තී ණ  

ක න්  ගිශ ොත්, ලංකාෙ කිසිශන ක් ක  ගන්  බැිස තත්ත්ෙ ට 

පත්ශදවි කි ලායි.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ශමොහාන් ප්රි න්ම   න සිල්ො  ාජ්ය අමාතයතුමමා. 

ඔබතුමමාට වි ාඩි 7ක කාල ක් තිශබ ො. 

 

[අ.ාා. 2.(8] 

 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහ ා (තවර  

 ාංරක්ෂණ හා පහ කබිම්  ාංවර්ධාන රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா - ககரரயாரப் 

பாதுகாப்பு மற்றும் தாழ்நில அபிவிருத்தி இரா ாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister of 
Coast Conservation and Low-Lying Lands Development)   

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම් අෙස්ාාෙ ලබා දීම  ගැ  

ඔබතුමික ට ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො. අශේ ගරු බල ක්ති ඇමතිතුමමා 

විසින්  ශට් ්්මිකක ට ශබශහවින් බලපා   ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් 

ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් ක  තිශබ  ශම් අෙස්ාාශද කරුණු 

ඉදිිසපත් ක න්  ලැී ම සන්ශතෝෂ ට කා ණ ක්.  

විශ  ෂශ න්ම, ශම් ප ශත් අ මුණු හැටි ට කරුණු 

ගණ ාෙක් නක්ෙලා තිශබ ො. ඒ නක්ෙලා තිශබ  කරුණු අුවෙ 

අපට හැඟී  න්ශන්, ඇත්ත ෙ ශ න්ම ගරු ඇමතිතුමමා ල්ලික 

ෙ ශ න්ම අනහස් ක  තිශබන්ශන් අශේ  ශට් ශතල් ගශදෂණ  

පිළිබඳ කරුණු කා ණා  ක්තිමත් කිරීම බෙයි. ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමික නි, ශතල් ගශදෂණ  පිළිබඳෙ අපට ශලොමා 

ඉතිහාස ක් තිශබ ො.   මුත් ශතල් ගශදෂණ  පහුමශෙන් 

ක න්  පුළුෙන් කා ණ ක් ශ ොශෙයි. ඛ්නිජ් ශතල් ගශදෂණ  

තමයි සි ලු කැණීම්ෙල මෙ - mother of all mining - හැටි ට 

සලකන්ශන්.  ඒ පිළිබඳෙ අපට ශලොමා ඉතිහාස ක් තිශබ ො.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, 5947 සිට598( නක්ො 

පු ාත  අෙධි  හැටි ටත් 2005 සිට ශම් නක්ො නූත  අෙධි  

හැටි ටත් අපි නක්ෙ ො. විශ  ෂශ න්ම අපට මතකයි එනා 5970 

න කශ  සිිසමාශෙෝ බඩුඩා ා  ා ක මැතිනි ශ  ුතගශ දී 

ශේසාශලයි  ්රශද් ශ න් ශතල් ශසො ා ගත්තා කි ලා කාාෙක් 

තිබුණා.  මුත් එ  ඉදිිස ට ගිශ   ැහැ. අපට පුළුෙන්කම 

1091 1092 

[ගරු තිසස් අත්ත ා ක මහතා] 
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ලැබුණා 2055 මහින්න  ාජ්පක්ෂ මැතිතුමමාශ  කාල ෙකොුවශදදී 

Cairn Energy සමාගම සම්බන්ධ ක ශග  මන් ා ම් ශද්රෝණිශ  

ශතල් සම්පතක් ශසො ා ගන් . හැබැයි,  ම්  ම් කා ණා නිසා 

ඒො ඉදිිස ට ශගනි න්  අපට පුළුෙන් වුශඩු  ැහැ.  

 මුත්, ශම් ෙ  විට අපි ශහො ා ශග  තිශබ ො අශේ  ට 

ඇතුමශෙ  ශතල් සම්පත තිශබ  බෙ. අපට තිශබ  බ පතෙ ගැටලුෙ 

තමයි ශම් ශතල් සම්පත ශහො ා ශග  ඒක නිෂ්පාන  ක් නක්ො 

ශගශ න්ශන් ශකොශහොමන කි   එක. ඒ කා ණශ දී අපට 

බ පතෙ අභිශ ෝග තුම ක් තිශබ ො. ඉන් එකක් තමයි අපට නිසි 

්රතිපත්ති ක් තිබි  ුතතුම වීම. ්ශ ෝජ්ක න් කැඳො ගැීතශම් 

 ක්ති ක් අපට තිශබන්  ඕ ෑ. අශ ක තමයි තාක්ෂණ  හා 

ශෙශෙඳ ශපොෙ තිබි  ුතතුම වීම.  තාක්ෂණ  හා ශෙශෙඳ ශපොෙ 

ශ ොතිබුණත් අපට අශේ ්රතිපත්ති  හනා ගන්  පුළුෙන්. අශේ ගරු 

ඇමතිතුමමා ශම් ප ත් ශකටුම්පත ඉතා  ක්තිමත් ්කා  ට 

ඉදිිසපත් ක ලා ශම්  ටට විශද්  ්ශ ෝජ්ක න් ශගන්ො ගැීතමට 

ශහොඳ ්රතිපත්ති ක් හනලා තිශබ ො. කලින්, 2003 අංක 26 න   

ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත ශග ැවිත් තිබුණත් ඒ ප ශත් තිබුණු 

 ම්  ම් අක් පාක් නිසා  අපට ්ශ ෝජ්ක න් කැඳො ගන්  බැිස 

වුණා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමමාට අපි ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො අන 

ක ශග     කා්ම   ශෙුවශෙන්. 

ශම් ශගශ න්     ප ත හ හා ගරු ඇමතිතුමමා ශ්රී ලංකා 

ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස   ිකන් නි ාම  අධිකාිස ක් 

පිහිටුෙ ො. එ  පිහිටුො ගරු ඇමතිතුමමා සතුම බලතල ඒකට ලබා 

ශන ො. සාමා යශ න් ්ශ ෝජ්ක න්ශ  වි ්ොස  තමයි, 

අ ෙ ය ්කා  ට ශද් පාල  මැදිහත්වීම් වුශණොත් එා් අ ශ  

කා්ම ාා   ඉෂ්ට ක න්  බැහැ  කි   එක. ඒ නිසා  ඇත්ත 

ෙ ශ න්ම ශම්ක ඉතා ශහොඳ ප ත් ශකටුම්පතක්. අපි වි ්ොස 

ක  ො ගරු ඇමතිතුමමාට ශම් ක්මතෙය  ඉතා ශහොඳින් ක න්  

පුළුෙන් ශෙයි කි ලා. ශම් ශගශ න්     ප ත  ක්තිමත් ශෙලා 

අශේ  ශට් තිශබ  ශතල් සම්පත අපට නිසි ාකා ශ න් ශහො ා 

ගන්  පුළුෙන් වුශණොත් අශේ  ටට වි ාල විශද්  විනිම ක් ඉතිිස 

ක න්  පුළුෙන්. 2057දී අපි ඇශමිසකාුව ශඩා ොල්ම ිකලි   

3,(28ක් ශතල්ෙලට වි නම් කො; 2058දී ශඩා ොල්ම ිකලි   (,542ක් 

වි නම් කො; 2059දී ශඩා ොල්ම ිකලි   3,892ක් වි නම් කො; 2020දී 

ශඩා ොල්ම ිකලි   2,4(3ක් වි නම් කො. ශම් විධි ට වි ාල මුනල් 

්රමාණ ක් අපි ශතල් ශගන්වීමට ෙැ  ක  ො.   

 ශම් ප ත් ශකටුම්පතට අනාෙ ශ ොවුණත් මා තෙ කා ණ ක් 

කිෙ ුතතුමෙ තිශබ ො.  ඔබතුමමා ශම්  ශට් ිකනිුමන්ශ  ඇස් 

ඇශ දො.  ්රිමාණාමලශ  ශතල් ටැංකි පිළිබඳ ඇත්ත තත්ත්ෙ  

ශමොකක්න කි ලා අපි කවුරුෙත්  නැුවෙත් ශෙලා හිටිශ   ැහැ. 

ඔබතුමමා පැහැදිලිෙ කිදො, ඉන්ු - ලංකා ගිවිුමම තමයි ශම් ශතල් 

ටැංකි පිළිබඳ කා ණ ට ල්ලික ්රශද   සප න්ශන් කි ලා. ඒ 

ගිවිුමශම් පිටපතක් මා අශත් තිශබ ො. ඒ ගිවිුමශම් ල්ලික 

ෙ ශ න් ෙගන්ති තුම යි තිශබන්ශන්.  තුමන්ෙැනි ෙගන්තිශ  

තිශබ ො- 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු  ාජ්ය අමාතයතුමමනි, ඔබතුමමාට තෙත් වි ාඩි ශනකක 

කාල ක් පමණයි තිශබන්ශන්.  

 
ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහ ා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම් කා ණ  කි ලා මශ  

කාාෙ අෙසන් ක  ො. 

තුමන්ෙ  ෙගන්තිශ  තිශබ ො, අත්සන් තැබූ විට ශමම 

ගිවිුමම සහ ඒ සමඟ ඇති ඇමුණුම් ක්රි ාත්මක වි  ුතතුමයි කි ලා. 

ශම් ගිවිුමම අත්සන් ක ලා තිශබන්ශන්  ජූනි ස් ිසචඩ් ජ් ේමධ  - 

ශ්රී ලංකා ්රජ්ාතාන්්රික සමාජ්ොදී ජ්  ජ්ශ  ජ් ාධිපති,   ජීද 

ගාන්ධි - ඉන්දි ාුව ජ්  ජ්ශ  අග්රාමාතය. ශමොකක්න  ශම් 

ඇමුණුශම් තිශබන්ශන්? ඇමුණුශම් තිශබන්ශන් ශේ.්්ම. 

ජ් ේමධ  මැතිතුමමාශ  සහ  ජීද ගාන්ධි මැතිතුමමාශ  ශල්ඛ්  

ශනකක්. -එතුමමන්ලාශ  අත්සන් අුවෙ.- ශම් ඇමුණුම්ෙල 2(ඇ) 

 ටශත් තිශබන්ශන් "්රිමාණාමලශ  ඇති ශතල් ටැංකි සල්හ  

්රතිසංස්ක ණ  ශකොට ්රශ ෝජ්  ට ගැීතම ඉන්දි ාෙ සහ ශ්රී 

ලංකාෙ අත  වූ හවුල් ෙයාපා  ක් ෙ ශ න් ක්රි ාත්මක ක ුව 

ඇත" කි ලායි. ඒ කා ණ  ශම් ශල්ඛ්  ශනශක්ම සඳහන් 

ශෙ ො. 

ශම් අෙස්ාාශද  විජිත ශහ  ත් මැතිතුමමා ගරු සාාශද හිටි ා 

 ම් මම සන්ශතෝෂ ශෙ ො. ශමොකන, එතුමමා  කිදො, "උන  

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ශම් ගරු සාාෙ ශ ොමඟ  ැදො. කිසිම 

ීතතයුවකූල ලි විල්ලක්  ැහැ" කි ලා. මම පැහැදිලිෙම කි න්  

ඕ ෑ ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමම ගශම් ඉන්  ්ශ ොන් සහ බාශ ොන් 

අත්සන් ක පු ලි විල්ලක් ශ ොශෙයි කි   එක. එතුමමා හිතා 

ශග  ඉන් ො  ම් ශමම ගිවිුමම ගශම් ඉන්  ්ශ ොන් සහ 

බාශ ොන් අත්සන් ක පු එකක් කි ලා, ශම් එශහම එකක් 

ශ ොශෙයි. ශම   ටෙල් ශනකක   ාජ්ය  ා  ක න් ශනශනශ ක් 

අත්සන් ක පු ගිවිුමමක්. ඉන් පස්ශස  තෙ ගිවිුමමක් අත්සන් ක ලා 

තිශබ ො. ඒ කෙනා න? 2003 ශපබ ොිස 7ෙ  නා. අශේ  ශට්  ජ්  

ශෙුවශෙන් ඒ ගිවිුමමට අත්සන් ක ලා තිශබන්ශන් කවුන? 

Jayampathy Charitha Ratwatte, Secretary to the Treasury for 

and on behalf of the Government of Sri Lanka. චිසත 

 ත්ෙත්ශත් මැතිතුමමා එක්ශකශ ක්. ඊෙඟට තෙ ශකශ ක් 

අත්සන් ක  තිශබ ො. ඒ තමයි, Dahamkith Chandramani 

Wimalasena, Chairman, Ceylon Petroleum Corporation. 

ඊෙඟට, ඉන්දි ාෙ ශෙුවශෙන් අත්සන් ක ලා තිශබන්ශන් කවුන? 

Mahadevan Nageswaran, Managing Director for and on 

behalf of Lanka LIOC (Pvt.) Limited.  

ශම්ශක් සඳහන් ශෙන්ශන් ශමොකක්න? පැහැදිලිෙම ශම්ශක් 

සඳහන් ෙ  කා ණ  තමයි ්රිමාණාමලශ  තිශබ  ශතල් ටැංකි 

සල්හ ම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහ ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ැහැ, 54යි. 

 

ගු තමොහාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිල්වා මහ ා 
(மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

54ක් ශ ොශෙයි, 99ක් තිශබ ො. කරුණාක  ඔබතුමමා ශම් 

ගිවිුමම කි ො බලන් . ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශම්ශක් පැහැදිලිෙ 

සඳහන් ෙ  කා ණ  තමයි, අවුරුු  34ක කාල කට එනා ශම් 

ශතල් ටැංකි බු  ු න් ා කි   එක. ඒ බු  කාල  අෙසන් ෙන්ශන් 

2034 අවුරුද්ශද්. මහින්න  ාජ්පක්ෂ මැතිතුමමා ශම්ො බු  ු න් ා , 

ශගෝයාා   ාජ්පක්ෂ මැතිතුමමා  ශට් සම්පත් විමාණ ො , උන  

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා ශම්  ශට් සම්පත් විමාණ ො  කි ලා නැන් 

කි  ො  ම් ඒක සම්පූ්මණශ න්ම අසතය ක්. ශම් සම්පත් 

සි ල්ල විමාණුශද තමුන් ාන්ශස ලායි. ඒක තමයි ඇත්ත 

කා ණ . තමුන් ාන්ශස ලා ශම්  ශට් ජ් තාෙ ශ ොමඟ  ෙන්  

එපා.  එනා පටන් ශම්  ට වි ා  කශෙ ,  ශට් ජ්ාතික ධ   වි ා  

කශෙ , ශම්  ශට් ජ්ාතික සම්පත් විමාණුශද තමුන් ාන්ශස ලා. ගරු 

උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමාට මම ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො, එතුමමා 

1093 1094 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ශලොමා පිසශ්රම ක් න  ො ශම් ශතල් ටැංකි ටික අපට ගන් . 

එතුමමා ගන් ා වූ ඒ උත්සාහ ට ශම්  ශට් සි ලු ජ් තාෙ 

ශෙුවශෙන් අශේ ්ර ංසාෙ එතුමමාට පුන ක  ො.  

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මනූෂ  ා ා ක්කා  මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි පහක 

කාල ක් තිශබ ො. 

 
[අ.ාා. 2.44] 
 

ගු මනූෂ නානායක්කාර මහ ා  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ස්තුමතියි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි.   

අපි  ම් කිසිම ශන ක් විමාණන්ශන්  ැහැ,  ශම් ශගොල්ශලෝ 

MCC ගිවිුමම ගහ ො, අ ො ගහ ො, ශම්ො විමාණ ො 

කි ාශග  එනා ශමතුමමන්ලා බල ට ්පු හැටි අපට මතකයි. 

හැබැයි, ෂැන්ග්රි-ලා ඉඩා ශම් ඉඳලා සින් ක්ක ෙ විමාණලා නැන් 

්පහු බල ට ්ොට පස්ශස  තෙත් අක්ක  3ක් විමාණලා අනිමාත් 

 සි ලු ශද්ත් විමාණන් යි ශමතුමමන්ලා ශම් ූ නා ම් ශෙන්ශන්, 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි.  

අන ගරු මන්ත්රීෙ ශ ක් ඇහුො, ශම්ොට විරුද්ධන, ඇත්ත 

ශකලින්ම කි න්  කි ලා. අපි පක්ෂ ක් විධි ට ශමෙැනි 

්ශ ෝජ් ෙලට කැමැතියි.  ඒ ගැ  කිසිම ්ර ්  ක්  ැහැ.  

හැබැයි, ශම්ො විෙෂතාාෙශ න් ුතතුම,  ටට ොසි සහගත ්ශ ෝජ්  

වි  ුතතුමයි. එෙැනි ගිවිුමම්ෙලට එෙශවන්  අපි කැමැතියි. අපි 

අ ාගතශ  හන  ්ඩුක්ශදදීත් ඒ විධි ටම තමයි ෙැඩා  ක න්ශන් 

කි   එක මතක තබාගන් . හැබැයි, කැබි ට් ප්රිකා ඉදිිසපත් 

ශ ොක , කැබි ට් මඩුඩා ල  ශ ොමඟ  ෙලා, ශහො  විධි ට 

අත්සන් ක ලා, ශකොිකස් මාට්ටි ගහ  ෙැඩා ෙලට අප කෙනාෙත් 

එකඟ ශෙන්ශන්  ැහැ.   

ඊශ  ගල් අඟුරු ටික ්ශද  ැත් ම් තෙත් මාස කින් අපට 

විු ලි   ැහැ.  න්තම් ඊශ  “අනානි” සමාගමට ශඩා ොල්ම ටික 

ශගෙලා ගල් අඟුරු ටික ගත්තා. ශම් සල්ලි ශහො කම් ක ලා  ෙපු 

තැන් තමයි අ  Pandora Papersෙලින් මතුම වුශඩු. ඒො 

එළිශෙ ශකොට ඊශ  සජිත් ශ්ර මනාස මහත්ම ාට ශපොඩි මඩා ක් 

ගහලා, “ෙැස්ශස  ශතශම ො, ශහම්බිිසස්සාෙ හැශනයි” කි ලා 

ශම්ො  ට ගහන්  උත්සාහ ක  ො. ඊෙඟට කිදො, සජිත් 

ශ්ර මනාස මහත්ම ාශ  කාලශ  නිොස සංේමධ  අධිකාිස ට 

අ ත් ඉඩා ම් විමාණලා කි ලා. ඩා ා්මලි පාශ්ම පිහිටි ඉඩා මක් ගැ ත් 

කිදො. ඒ ඉඩා ම සම්බන්ධෙ තිශබ  සි ලු ලිපි ශල්ඛ්  මම 

 වාග * ක  ො. 

ශම් ඉඩා ම අෙසතුම ක න්  පෙමු කැබි ට් අුවමැති  ගන්ශන් 

ශෆ ිස ල් අෂ්ශ ොෆ් හිටපු ඇමතිතුමික  විසින්. ඊට පුම විමල් වී ෙං  

ඇමතිෙ  ා තමයි ශම් ඉඩා මට කැබි ට් ප්රිකාෙ නමන්ශන්, ශම්ක 

ශකොයි විධි ටන අෙසතුම ක න්ශන්, ශකොයි විධි ටන ලබා ශනන්ශන් 

කි   එක සම්බන්ධශ න්. ඒ සඳහා රුපි ල් ිකලි   752කට 

ගිණුම් හනන්ශන් විමල් වී ෙං  ඇමතිෙ  ා. හැබැයි, ඒක 

ක්රි ාත්මක ශෙන්ශන්  ැතිෙ, ලංකාෙට සල්ලි එන්ශන්  ැතිෙ 

තිශබ ශකොට තමයි සජිත් ශ්ර මනාස මැතිතුමමා ඒකට මැදිහත් 

ශෙලා ඒ රුපි ල් ිකලි   752 ලංකාෙට ශග ැල්ලා  ශට් 

ිකනිුමන්ට ශගෙල් හනලා ු න්ශන්. හැබැයි, ශම්කට සජිත් ශ්ර මනාස 

මැතිතුමමාශ  කිසිම involvement එකක්  ැහැ. එතුමමා ඇමතිෙ  ා 

විධි ට එ  ක්රි ාත්මක කිරීම පමණයි කශෙ . නැන් අලුත්ම 

තත්ත්ෙ  ශමොකක්න? නැන් ්ශ ෝජ්කශ ෝ එන්ශන්  ැහැ. 

"්ශ ෝජ්කශ ෝ එන්ශන්  ැහැ, ්ශ ෝජ්ක න් එන්ශන්  ැතුමෙ 

ඉන්  ත ම් මාහක ශෙන්ශන් ඇයි" කි ලා  හශ න් අඬ ො. 

්ශ ෝජ්කශ ෝ ශකොශහොම එන් න? ්ශ ෝජ්ක න්ට ු න් ශම් 

ඉඩා ම නිොස සංේමධ  අධිකාිසශ  සාාපතිෙ  ා ශපොලිස ්

කඩුඩා ා මක් සහ මැ  කඩුඩා ා මක් අ ශග  ගිහිල්ලා බශලන් 

අත්පත් ක ශග  තිශබ ො. ශපොලීසි ට ගිහිල්ලා ශම් පිළිබඳ 

පැිකණිලි කොට ශපොලීසි  අහන්ශන්  ැහැ; ශපොලීසි  ඒ පැිකණිලි 

ගණන් ගන්ශන්  ැහැ.  මුනල් ශගෙපු ඒ සි ලු ශතො තුමරු ඇතුමෙත් 

ශල්ඛ්  මා ෙඟ තිශබ ො. මුනල් ශගෙලා සින් ක්ක  ඔේපු 

ගත්තාට පුම  බලහත්කා ශ න් ඉඩා ම් අත්පත් ක  ගන් ො. ඉතින් 

්ශ ෝජ්කශ ෝ එන්ශන් ශකොශහොමන?  හැම තැ කම ශම් ොශගයි. 

ශපොලීසි  අුතතුම විධි ට පාවිච්චි ක   ශද්ෙල් තිශබ ො. නැන් 

පා ු   ශපොලිසිශ  ස්ාා ාධිපතිෙ  ා ිකනිුමන්ට ත්මජ්   

ක  ො. අන මාධය ට පො ත්මජ්   ක   තත්ත්ෙ ක් තමයි 

තිශබන්ශන්. ඒ අ  තමන්ශ  හයි  ශපන්ෙ ො.  අපි ශම්ො 

කිදොම CID එකට අ ශග  ගිහිල්ලා,  ශ ොශ ක් අ ්මා කි ලා 

ත්මජ්  ක  ො. ඒ සම්බන්ධෙ මම ඉදිිසපත් ක න්  හිටපු 

ෙ ්රසාන ්ර ්  ත් ශම් අෙස්ාාශද මම  වාග * ක  ො. 

නැන් තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන් කි   පුද්ගල ාශ   ම තමයි 

කි ැශෙන්ශන්. නැන් ජ් ාධිපතිෙ  ාත් කි ා තිශබ ො, ශම් 

පිළිබඳෙ පරීක්ෂණ ක් ක  ො කි ලා. තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන් 

ලිුතමක් එො තිශබ ො, "අශන්, මම ශම්කට සම්බන්ධ  ැහැ" 

කි ලා. මම කි න් ම්, ඔහුශ  සම්බන්ධතා ටික. මම ඒ විස්ත  

ටික ඉතාම ශකටිශ න් කි න් ම්. ඒ සඳහා අෙස්ාාෙ ශනන් , 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. මල්ොශන් ඉඩා ම රුපි ල් 

ිකලි   6(යි. ඒකට ශගදශද තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන්. මල්ොශන් 

ඉඩා මට තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන්ට මුනල් ශගෙන්ශන් ශහොංශකොං හි 

පිහිටි Red Ruth Investments Limited. එතශකොට China CAMC 

Engineering Company Limited  2015.09.22ෙ  නා තමයි 

ශම්කට සල්ලි transfer ක න්ශන්. ශම් CAMC  කි   සමාගම 

තමයි ගිං- නිල්ෙලා ෙයාපෂති  ක න්ශන්. 2054 ාන්න ට නෙස ්

ශනක තුම කට ශප  රුපි ල් බිලි   (ක්  න්ශන් එතැ ටයි. 

එතැනින් තමයි සල්ලි ටික එන්ශන්. ඒකට අනාෙෙ FCID එක කෙ 

පරීක්ෂණශ  සි ලු ෝමතා අන මම  වාග * ක  ො. 

ඊට අමත ෙ, තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන්ශ  Red Ruth 

Investments ් ත ශ න්, ශහොංශකොං හි පිහිටි World 

Diamond Services Limited කි   සමාගශමන් බැසිල්  ාජ්පක්ෂ 

මහතාශ  බිිසඳශ  සශහෝනිස ශ   මට  ා ාශහ න්පිට 

ශකොම්මෂල් බැංමාශද ගිණුමට ශඩා ොල්ම ලක්ෂ (ක්  එෙ ො.  

ඒශකන් තමයි, මාත , බ්රවුන්ස්හිල්ෙල රුපි ල් ිකලි   40ක් 

ෙටි ා ඉඩා ම ගන්ශන්. ශමන්  ශතො තුමරු. ශම් ොශ  තෙ ශගොඩා ක් 

ශද්ෙල් කි න්  තිශබ ො. එතුමමාශ  රුපි ල් බිලි   3.6ක 

ෙත්කම් 2052දී INTERPOL එක විසින් තහ ම් ක  ො. 

එතුමමාශ  ඒ රුපි ල් බිලි   3.6ක ෙත්කම් seize ක පු ශෙලාශද 

1095 1096 

[ගරු ශමොහාන් ප්රි න්ම   න සිල්ො මහතා] 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මහින්න  ාජ්පක්ෂ මහත්ම ා මැදිහත් ශෙලා, ලංකාශද විශද්  

කටුතතුම අමාතයාං   සහ ලංකාශද ශපොලීසි ත් මැදිහත් ශෙලා 

තමයි එ  නිනහස් ක ලා ු න්ශන්. එංගලන්තශ  Coutts බැංමාශද 

ශම් ෙ  විටත් තෙත් පවුම් ිකලි   (00කට අධික ්රමාණ ක් 

තිශබ ො. ශම් සම්බන්ධතා සි ල්ල ශගොුව ක ලා බලන් . 

තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන් කි න්ශන් ශෙ ත් ශකශ ක් කිදොට, ශමහි 

ඇත්ත කාාෙ, ඒ කවුන කි   එක අපට කි න්  පුළුෙන්.  

ඒ විත ක් ශ ොශෙයි. "Helping Hambantota" ඉඳලා පටන් 

ගත් ෙංචා,  ෂණ සි ල්ල ගැ  කල්ප ා ක  බලන් . ඒ ෙංචා, 

 ෂණෙලට අනාෙ සි ලු ශල්ඛ්  මම  වාග * ක  ො.   

මීට කලින් Airbus ගුවශනුවශෙන් සල්ලි ්ො. Port City 

ගිවිුමමට කලින් China Harbour Engineering Company 

Limited එශකන් cheque එකක් ්ො. ඒො ගැ  ජ්ාතයන්ත  

මාධයෙල පෙ වුණා. ඒ විත ක් ශ ොශෙයි, ශම් අ ශ  තෙත් 

හිතෙතුමන් ගැ  පැ මා ප්රිකා හ හා ශහළින ද වුණා. ශම් 

සිද්ධිෙලට අනාෙ ශල්ඛ්   සි ල්ලම මම  වාග * ක  ො.  

ශෙලාෙ ෙැඩිපු  තිශබ  නෙසක මම තෙ ශතො තුමරු කි න් ම්. 

තිරුමාමා්ම  ශඩ්සන් ෙඟ ශමච්ච  සල්ලි තිශබ ො  ම් 

 ාජ්පක්ෂලාශ  -ශම්, ු ෙ ෙඟයි තිශ න්ශන්. ශම ා ගාෙ ශමච්ච  

තිශබ ො  ම්-  බාේපලා, මහේශපොච්චිලා, එ ාලාශ  පුතාලා ෙඟ 

ශකොච්ච  සල්ලි ශතොග ක් ශම් විධි ට හංගලා ඇති න කි   එක 

තමයි අපට තිශබ  ්ර ්  , ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි.   

ස්තුමතියි. 

 
[අ.ාා. 3.05] 
 

ගු (පූජ) අුරරලිතේ ර න හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, බල ක්ති අමාතය උන  

ගම්මන්පිල මැතිතුමමා විසින් ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත සම්බන්ධශ න් ශ්රී 

ලංකා ඛ්නිජ්ශතල් සංේමධ  අධිකාිස  පිහිටුවීම සඳහා වූ ප ත් 

ශකටුම්පතක් අන ඉදිිසපත් ක  තිශබ ො. ශ්රී ලංකාශද ඛ්නිජ් ශතල් 

ගශදෂණ , ඛ්නිජ් ශතල් තිශබ ොන  ැද්න කි   කා ණ  

සම්බන්ධශ න් ශේසාශල් පරීක්ෂණ ශකරුණු කාලශ  ඉඳලා, 

5970 ගණන්ෙල ඉඳලා සංොන ක් පැෙැතුමණා. ඒ කා ණ  ශම් 

ප ත් ශකටුම්පත නිසා අනත් සාකච්ාාෙට ාාජ්  ෙ ො. 

එපමණක් ශ ොශෙයි, ඛ්නිජ් ශතල් ලබා ගැීතම සඳහා ෙ  

 න්ත්රණ ක් සකස් කිරීමට පන මක් න සකස් ශෙ ො. එශහම 

 ම්, විරුද්ධ පක්ෂ  ෙ  අප ශම් ප ත් ශකටුම්පශත් 

අන්ත්මගත , ශමහි තිශබ  කා ණා පිළිබඳෙ ෙටි ා විොන ක් 

පැෙැත්වූො  ම් ශහොඳයි. මා හිත  විධි ට, එශහම විොන ක් 

ශ ොශෙයි ශම් පැෙැත්ශෙන්ශන්. බාහි  කා ණා පිළිබඳෙ තමයි අන 

හුඟක් ු  ට සාකච්ාා ෙන්ශන්. අන ඛ්නිජ් ශතල් ගශදෂණ  

සම්බන්ධශ න්, ඒ ශෙුවශෙන් ශ්රී ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් සංේමේමධ  

අධිකාිස  පිහිටුවීම සඳහා ඉදිිසපත් ක  තිශබ  ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත ගැ  අප කාා කෙ ුතතුමයි.  

ඛ්නිජ් ශතල් තිබුණු පලි ටම බැහැ. ඛ්නිජ් ශතල් ලබා ගැීතම 

සඳහා ශලෝකශ  ඉතාම දිුතණු තාක්ෂණ ක් අපට අෙ ය ෙ  බෙ 

අපි නන් ො. අශේ ශතල් ශගොඩා  බිම ්ශ්රිතෙ ශ ොශෙයි 

තිශබන්ශන්. සාග  සම්පත් හැටි ටයි එ  තිශබන්ශන්. එ  ලබා 

ලබා ගැීතම සඳහා අපට ඉතාම දිුතණු තාක්ෂණික උපක ණ, 

තාක්ෂණික නැුවම අෙ ය ශෙ ො. ඒ ොශ ම ඊට අනාෙ වි ාල 

්ශ ෝජ්  ක් න  ටට අෙ ය ශෙ ො. ්ශ ෝජ්ක මා ශසො ා 

ගැීතම සඳහා නි ්චිත වූ ෙූහ ක්, ඒ සඳහා ෙ  ් ත  ක් 

තිබි  ුතතුම ශෙ ො. ශම් ප ත් ශකටුම්පත සම්මත ක  ශ්රී ලංකා 

ඛ්නිජ් ශතල් සංේමධ  අධිකාිස  පිහිටුවීම ම් න් ඒ සඳහා අෙ ය 

ක   ෙටපිටාෙ, පුම බිම හැශන  බෙ අපි නන් ො. එබැවින් ශම් 

අෙස්ාාෙ ඉතා ෙැනගත් අෙස්ාාෙක් හැටි ට සලකන්  මා 

කැමැතියි.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි,  ටක බල  ක්ති  

කි න්ශන්  ශට් ජ්ාතික ස්ොකර ත්ෙ .  ශලෝකශ  එක ුතග ක 

කි ැවුණා, "ශල්ෙලට ෙඩා ා ශතල්   යි" කි ලා.  ශලෝකශ  

ශනෙැනි ශලෝක ුතද්ධ  ොශ ම ඊට පුමෙ ඇති ශෙච්ච 62ක් පමණ 

වූ වි ාල කැ ලිෙලින් බහුත   ඛ්නිජ් ශතල් හා ගල් අඟරු ්ශ්රිතෙ 

ඇති වුණු ඒොයි. විශ  ෂශ න්ම 5990-2000 අත   කාල  තුමෙ 

ඇති වුණු අ්මබුනත් ඒ ොශගයි. ඒ අුවෙ බල ක්ති  කි න්ශන්, 

්රබල කා ණ ක්. ශම්  ශට් ්්මිකක ට, ශලෝක ්්මිකක ට ජුවෙ 

තුමශ න් එකක බලපෑමක් ක න්ශන් ගල් අඟුරු සහ ඛ්නිජ් ශතල්. 

අපට ගුෙන්  ා ාෙල  න්  පුළුෙන් වුශඩු, ශගොඩා බිම ොහ  

ධාෙ   ක ෙන්  පුළුෙන් වුශඩු ඛ්නිජ් ශතල් ශසො ාගත් නිසා. 

අපි මුලින් ගල් අඟුරුෙලින් ශකෝච්චි ධාෙ   කෙත්, ශතල් ශසො ා 

ගත්ශත්  ැත් ම් ගුෙන්  ා ාෙල  න්  අපට හම්බ ශෙන්ශන් 

 ැහැ. අපි නැන් ශම් ්ර ්   සාකච්ාා කොට, ඛ්නිජ් ශතල් හා ගල් 

අඟුරු ශලෝක ්්මිකක සම්පතක් වුණාට, එ  මුළු ිකහිතල ටම 

ශේනොචක ක් ශෙච්ච බෙ අපි නන් ො. නැ ට පිසස  සමුළු 

විසිගණ ක් පෙත්ො තිශබ ො. තී ණාත්මක පිසස  සමුළුෙ ෙ  

විසිෙැනි පිසස  සමුළුෙ පැෙැත්වූශ  පැරීසිශ දී. අපි එ ට 

කි  ො, "කාලගුණික විප්ම ාස පිළිබඳ පැිසස් සම්මුති " කි ලා.   

ඒ පැිසස් සම්මුතිශ  ශබොශහොම පැහැදිලිෙ කිදො, 5993 ශතල් 

හා ගල් අඟුරු පිසහ ණ  කිරීශමන් පිට ෙ  කාබන්ඩා ශ ොක්සයිඩ් 

්රමාණ  සි  ට 40කින් අක් කිරීම සඳහා සම්මුති කට එන්  

ඕ ෑ කි ලා. ඒක වි ාල ්රමාණ ක්. ඒ අුවෙ ඒ ්රතිපත්ති ට 

එකඟ වුණත්, ඒක අායාස කිරීමට කවුරුෙත් එකඟ වුශඩු  ැහැ. 

අපට ශපශ න්ශන්  ැති වුණාට ඇත්තටම ශම් ශලෝක  පාල   

ක න්ශන් ශතල් සහ ගල් අඟුරු මත පන ම් වුණු ශ ෝධ 

ෙයාපාිසකශ ෝ. ශලෝකශ  ශබොශහෝ  ටෙල උතුම ා    සල්ලි 

්රමාණ ක් තිශබන්ශන් ශතල් සහ ගල් අඟුරු නිසා. අපි නන් ො, 

ඇශමිසකාශද ශතල් ශසො ා ගත්තාට පුමෙ ශලෝක  පු ා ශම් 

්රෙණතාෙ ඇති වුණු බෙ. ඊට කලින් ශබොශහොම ඈත අතීතශ  අපි 

ගල් අඟුරු ශසො ා ගත්තා; අපි ශතල් පාවිච්චි ක  තිබුණා. ඇත්ත 

ෙ ශ න්ම අපි මුලින්ම ශතල් පාවිච්චි කශෙ  ලාම්පු පත්තුම 

ක න් . ඊට පස්ශස  ඒක බල ක්ති විාෙ ක් හැටි ට පාවිච්චි 

ක න්  පටන් ගත්තා. නැන් ්ර ්   තිශබන්ශන්, මා කලින් කියූ 

පැිසස් සම්මුති ට අුවෙ අපි කටුතතුම ක  ොන කි   එකයි. 

ලංකාශද ශතල් සහ ගල් අඟුරු පාවිච්චි  සි  ට 67යි. ශමම 

සි  ට 67 ඉඳන් ශලෝකශ  තිශබ  ්රෙණතාෙට  න්   ම් අප 

ශමයින් වි ාල ්රමාණ ක් නැ ටමත් අක් ක න්  ඕ ෑ. අශේ 

කාබන් ධාිසතාෙ ගත්ශතොත්, කාබන් ශටොන් එකට අක්යි. ඒ 

කි න්ශන් කිශලෝග්රෑම් 900කට ටිකක් ෙැඩියි. ඇශමිසකාශද 

ගත්ශතොත්, එ  ශටොන් 56ක්. ගල් අඟුරු සහ ශතල් ශලෝකශ  

පුච්ච  ්රමාණ  දිහා බැලුොම බැලූ බැල්මට ශපශ  ො, අපට 

තෙ පුච්චන්  පුළුෙන් කි ලා.  මුත් ශලෝක සම්මුති ට අුවෙ 

ශලෝකශ  එශහම ඉඩා ක්  ැහැ. ශලෝකශ  ශකොශහ  කාබන් 

පිච්චුෙත්, ශකොශහ  ගල් අඟුරු පිච්චුෙත්, ශතල් පිච්චුෙත් ඒ විෂ 

ොුතෙ පිසස  ට එකතුම ශෙ ො. එයින් ිකහිතල ට ඇති වී තිශබ  

බලපෑම් පිළිබඳෙ, බ පතෙකම පිළිබඳෙ අන ුතශ ෝපශ , එක්සත් 

ජ් පනශ  වි ාල සාකච්ාාෙක් පැෙැත්ශෙ ො; නැෙැන්ත 

සංොන ක් පැෙැත්ශෙ ො.  මුත් ලංකාශද පා්මලිශම්න්තුමශද ඒ 

පිළිබඳ කිසිම සාකච්ාාෙක් ඇති ෙන්ශන්  ැහැ.  
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————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ස්ොමීන් ෙහන්ස, ඔබ ෙහන්ශස ට තෙ වි ාඩි ශනකක 

කාල ක් තිශබ ො. 

 

ගු (පූජ) අුරරලිතේ ර න හිමි 
(மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிரய ரதன ரதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, මම ඉක්මනින් අෙසන් 

ක න් ම්. 

ශගෝයාා   ාජ්පක්ෂ ජ් ාධිපතිතුමමා ඇශමිසකාශද පැෙැති 

සමුළුෙට ගිහින් ෙැනගත් ්රකා  ක් කො. එතුමමා එහිදී කරුණු 

ශනකක් අෙධා ණ  කො. එකක් තමයි, අශේ ශතල් හා ගල් අඟුරු 

ාාවිතශ  ්රමාණ  සි  ට 30ට අක් ක ලා සි  ට 70ක් 

පු ්මජ් ීත  බල ක්ති ට   ො කි   එක. එතුමමාශ  ්රතිපත්ති 

්රකා ශ  කිදො, සි  ට 80ක් නක්ො පු ්මජ් ීත  බල ක්ති ට 

  ො කි ලා. මීට මාස තුම කට කලින් එතුමමා විු ලිබල මඩුඩා ල  

ශගන්ො කිදො, ජ්   සැලැස්ම 70:30ට හනන්  කි ලා. අපි 

ශකොශහොමන 70:30ට ජ්   සැලැස්ම හනන්ශන්? අශේ විු ලි 

අෙ යතාශෙන් සි  ට (0ක විත  ්රමාණ ක් තෙමත් 

සැපිශ න්ශන් ගල් අඟුරු සහ ඛ්නිජ් ශතල් ම් න්. විු ලිබල 

මඩුඩා ලශ  ජ්   සැලැස්ම ශමගාශෙොට් 5,900 යි. නිද ශෆෝරස් 

සමාගමත් එක්ක අත්සන් ක පු ගිවිුමශම් සඳහන් ්කා  ට එ  

ශමගාශෙොට් 5,684යි. ඒ කි න්ශන්, එ  ලංකා විු ලි අෙ යතාශෙන් 

සි  ට (0කට ෙැඩියි. එතශකොට ශකොශහොමන, ජ් ාධිපතිතුමමා 

කි පු ්රතිපත්ති  අපි ක්රි ාෙට  ඟන්ශන්? එශහම  ම්, අශේ 

පු ්මජ් ීත  බල ක්ති විාෙ  සි  ට 80කටත් ෙැඩි, එ ම් 

සි  ට 90ක විත  ්රමාණ කට උඩා ට   ො. එතශකොට 

ශකොශහොමන, ්රතිපත්ති ්රකා ශ  තිශබ  සම්මුති , එක්සත් 

ජ්ාතීන්ට දීපු ්රතිපත්ති සම්මුති  ක්රි ාෙට  ඟන්ශන්?  

ශතල් හා ගල් අඟුරු ගැීතම පිළිබඳෙ නැන් සාකච්ාා ශෙ ො. ඒ 

සම්පත අශේ සාග   ්ශ්රිතෙ තිශබ ො කි ා අපි නන් ො. ඒ 

ගැ  පරීක්ෂණ ක් කො. ඒ පරීක්ෂණ ෝමතාශද ශතො තුමරු මුලදී 

 ැති වුණා. ශකොශහොම ශකොශහොම හිස නැන් ඒක  ම් තැ කට 

ඇවිත් තිශබ ො. ලංකාශද ගෑස් ශෙශෙඳ ශපොෙ සි  ට 500ක්ම 

නිද ශෆෝරස් සමාගමට ශනන්  කැබි ට් ප්රිකාෙක් නැන් අත්සන් 

තිශබ ො. එතශකොට පෙමුශෙනි ්ර ්  , පු ්මජ් ීත  

බල ක්ති  පිළිබඳ ්ර ්  . ශනෙ  ්ර ්   ශමොකක්න? අපි අවුරුු  

පහකට අත්සන් කොට ඒකට අනිෝම ශ න් අවුරුු  54ක්   ො. 

ශමොකන, අවුරුු  (න් ගලොශග   න්  කිදශෙොත්, අ  කි පු 

සි  ට (0 ශනන්ශන් ශකොශහොමන? ඉතින් ශම් විසංොදි ්ර ්   

්ඩුක්ෙ ඇතුමශෙ  අායන්ත  සාකච්ාාෙක් ක ලා විසඳා ගන් . 

ශගො ායි, මීමායි ොශ  ්රතිපත්ති ක ගමන් ක න්  බැහැ. 

ශකොශහොම වුණත්, උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා විසින් 

ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් සංේමධ   පිළිබඳ අධිකාිස ක් පිහිටුවූොම, 

අප ගන්ශන් අශේ ඛ්නිජ් ශතල්. ඒක  ශට් ස්ොකර ත්ෙ ට ඉතා 

ොසිසහගත ශන ක්. අපට ඛ්නිජ් ශතල් තිශබ ො කි ා වි ්ොස 

ක න්  පුළුෙන්, ඒ ්සන් ශ  ඛ්නිජ් ශතල් තිශබ  නිසා. 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම් අෙස්ාාශදදී ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත සම්මත කිරීමත් එක්ක අක් ගණශන්  ට ඇතුමශෙ  ශහොඳ 

ස්ාාෙ ාාෙ ක් ඇති ශෙ ො, ලංකාශද ශතල් ගන්  අනහසක් 

තිශබ ො කි ා.  මුත්, ්ඩුක්ෙ ඇතුමශෙ  නිෙැරැදි ්රතිපත්තිම  

සම්මුති ක්  ැතිෙ අපට ශම් කිසිශන ක් ක න්  බැහැ.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මාමා  ශෙල්ගම මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 4ක 

කාල ක් තිශබ ො. 
 

[අ.ාා. 3.09] 
 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, මම මශ  කාාෙ පටන් 

ගන් ො, මශ  ශහොඳම ිකත්රශ මා ෙ  -අපි එකට හිටිශ , කළුත  

දිස්්රික්කශ - ශ ෝහිත අශබ්ගුණේමධ  ඇමතිතුමමාශ  කාාෙ 

ඇුමශ න්. ශමොකන, එතුමමා විටින් විට කිදො, "ිකනිශහක් වුණාම, 

්ඩුක්ෙක් වුණාම ශකොන්නක් තිශ න්  ඕ ෑ; ශකොන්න ඇන 

ශෙන්  විධි ක්  ැහැ; පශතෝල, බඩුඩා ක්කා ශෙන්  එපා" 

කි ලා. මම එතුමමාට කා ණ ක් කි න්  ඕ ෑ. එතුමමා ශම් කාාෙ 

අහශග  ඉන් ො ඇති.  

එතුමමා ශම් ශදලාශද සාාෙට පැිකශණ ො. ශබොශහොම 
ශහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමමනි, මම ඔබතුමමාට කි න්  කැමැතියි, 
මත්තල ගුෙන් ශතොටුශපොෙ විමාණ  ශකොට, මමත්, ඔබතුමමාත් 

එකට ගිහිල්ලා උද්ශ ෝෂණ කෙ බෙ. ගරු ඇමතිතුමමනි, ඒක 

එශහම කශෙ   ැත් ම්  ැහැ කි ලා නැන් කි න් . අපි ශනශන ා 
එකට උද්ශ ෝෂණ කො; අපි කුනළු ගෑස ්කෑො; අපිට මාණු ෙතුම  

ගැහුො. අපි ශනශන ා ගිහිල්ලා එක ෙැසිකිළිශ  හැංගුශඩු. අපි   
හැංශග  ශකොට ඔබතුමමා කිදශද ශමොකක්න? "මාමා  අයිශ , අපි 

්පු ගමන්ම ඉන්දි ාෙට දීලා තිශබ  ගුෙන් ශතොටුශපොෙ  ැෙත 
ගන්  ඕ ෑ." කි ලායි ඔබතුමමා කිදශද. මම ඒ ගැ  මීට ෙඩා ා 

කාා ක න්ශන්  ැහැ. ශකොන්න තිශබන්ශන් කාටන කි ලා 

ජ් තාෙ ශත්රුම් ගනියි. මට සමාශෙන්  ඒක කිදොට. ඔබතුමමා 
මශ  ශහොඳ ිකත්ර ා. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, අන ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත් ශකටුම්පත 
ශනෙ  ෙ  කි වීශම් විොන  තමයි පැෙැත්ශෙන්ශන්. ගරු 

ඇමතිතුමමනි, ශම්  ශට් 5920-30 කාලශ  ඉඳලාම තිබුශඩු Shell, 
Mobil, Esso, Caltex කි   ශකොම්පැනි. ශම්ොශ  අයිති  

තිබුශඩු කාටන? ඒ ඔක්ශකෝම ඒොශ  අයිති  තිබුශඩු ුමද්නන්ට. 
 න් පවුම් අයිති  තිබුශඩු ුමද්නන්ට. කවුන ශම්ො පෙ ා ගත්ශත්? 

5962 සැේතැම්බ්ම මාසශ  26ෙැනි නා  සිිසමාශෙෝ බඩුඩා ා  ා ක 
මැතිනි  තමයි ශම්ො පෙ ා ගත්ශත්. ුමද්නන්  එක්ක  ඩුක් ක ලා, 

ජීවිත  ප ු ෙට ති ලා එතුමික  තමයි ශම්ො පෙ ා ගත්ශත්. 
එතුමික ශ  ජීවිත   ැති ක න්  පො කටුතතුම කෙ ශදලාෙක 

තමයි එතුමික  ුමද්නන්ශගන් ශම්ො පෙ ා ගත්ශත්. ශම්ො 

ුමද්නන්ශගන් පෙ ා ගත්ශත් ්පුම ඒ ශගොල්ලන්ට ශනන්  
ශ ොශෙයි. ශහොඳට මතක ති ා ගන් . ඒ පෙ ා ගත්ශත් ඒ 

ශගොල්ලන්ට ්පුම ශනන්  ශ ොශෙයි. ඒො පෙ ා ගත්ශත් ශම් 
 ශට් ජ් තාෙට; අ ාගත ප පු ට; අශේ  -නරුෙන්ට.  එශහම 

 ැතුමෙ ශම්ො ඉන්දි ාෙටෙත්, ඇශමිසකාෙටෙත්, චී  ටෙත් 
ශනන්  ශ ොශෙයි පෙ ා ගත්ශත්. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙ අපට 

ුතතුමකමක් තිශබ ො.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ඒ කාලශ  ශෙශෙඳ 
ඇමතිෙ  ා සහ ක්මමාන්ත ඇමතිෙ  ා විධි ට සිටිශ  ශෙ  
කවුරුෙත් ශ ොශෙයි, දමත්රීපාල ශස  ා ා ක මහත්ම ා. 

එතුමමන්ලා තමයි ඒ කටුතත්ත කශෙ . කවුන, මුලින්ම ශම්  ටට 

පිිසපහු ෙ ශග ාශද? පිිසපහු ෙ ශග ාශද එනා බත් ු න් පි ා,  
ඩා ඩ්ලි ශස  ා ා ක මහත්ම ා. ශහොඳට මතක ති ාගන් . එනා 

බත් ු න් පි ා ඩා ඩ්ලි ශස  ා ා ක මහත්ම ා, අන බත් ිකල නි ම 
ක   පි ා ඩා ඩ්ලි සිිසශස   මහත්ම ා. හිසන? මුලින් සඳහන් කෙ 

ඇමතිෙරුන් ඒ කාලශ  ශම් සම්බන්ධෙ ශකොච්ච  කැප කිරීම් 
ක ලා තිශබ ොන කි   එක ශහොඳින් මතක තබාගන් . 
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තෙ වි ාඩි ශනකක කාල ක් 

තිශබ ො.  

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
හත්තිෙදශද! මම ශමො ො කාා ක න් න? ශම්ක හිස පුු ම 

ෙැඩා ක් ශන්. ඉඳලා ඉඳලා කාා ක න්   ැගිට්ටා. එශහම 

 ැගිට්ටාම කි  ො, තෙ තිශබන්ශන් වි ාඩි ශනකයි ලු! ශ ෝ ා, 

එශහම ක න්  එපා ශ ෝ ා.  

බලන් , ඒ කාලශ  පිිසපහු ෙ හනන්  ගි  වි නම කී න? ඒ 

කාලශ  රුපි ල් ිකලි   574යි වි නම් ශෙලා තිශබන්ශන්. 

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා, ඒ කාලශ  පිිසපහු ෙ හනලා තිශබන්ශන් 

රුපි ල් ිකලි   574ට. ඒ නිසා ශම්ක  ැති ක න්  එපා. මම 

ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලන්ශන් ශෙ  කිසි ශන ක් ශ ොශෙයි. ශතල් 

ටැංකි ගැ  මම කාා ක න්ශන්  ැහැ. අපට ශතල් ටැංකි ඕ ෑ. 

 මුත් ශතල් ටැංකි දි ලා තිශබන්ශන්. මමත් ගිහින් බැලුො ශන්. 

මමත් හිටපු නිශ ෝජ්ය ඇමතිෙ ශ ක් ශන්. එනා අශේ 

අමාතයාං ශ  හිටපු ඇමතිෙ  ා තමයි ුමසිල් ශ්ර මජ් න්ත 

මැතිතුමමා. තෙ ශන ක් තිශබ ො. ශම් ශතල් ටැංකි සනහටම දීලා 

 ැහැ. ඔබතුමමා කි පු විධි ට ශම්ො සනහටම දීලා  ැහැ. එශස  දීලා 

තිශබ  කාල පිසච්ශේන ක් තිශබ ො. ඒ කාල පිසච්ශේන  

අෙසා ශ  එම ගිවිුමම අෙසන් ශෙ ො. එම කාල පිසච්ශේන  

ශකොපමණන කි ලා තමුන් ාන්ශස  නන් ො.  

මම තමුන් ාන්ශස ශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් ශෙ  ශමොමාත් 

ශ ොශෙයි. 2002 ෙසශ්ම එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  විසින් 

සංශ ෝධ   ක   ලන ප ත මගින් ඉන්දි ාුව ඔයිල් සමාගමට 

ශපරල්, ඩීසල්,  ූමිකශතල් ්     ක , ගබඩා ා ක , අශෙවි 

කිරීමට අෙස  දීලා තිශබ ො. එශහත් එම ශෙශෙඳ අෙ යතාෙට 

අෙස  දීලා තිශබන්ශන් සීිකත ්රමාණ ක්. ශබොශහොම සීිකත 

්රමාණ ක් තමයි අෙස  දීලා තිශබන්ශන්.  මුත් ේමතමා ශ  

ප ත මගින් ශබො ශතල්, ඩීසල්, ශපරල්, ූමිකශතල් ්     

කිරීමට, පිිසපහු  කිරීමට, ගබඩා ා කිරීමට, ශබනා හැරීමට හා අශෙවි 

කිරීමට විශද්ශී  සමාගම්ෙලට අෙස  ලබා ශන ො. 
 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, - 

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමමා මශ  ශෙලාශෙන්න ගන්ශන්? 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කි න් , ගරු ඇමතිතුමමා. 

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම්ක මශ  ශෙලාෙ.  

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

මශ  ශෙලාශෙන් ඔබතුමමාට ඒ කාල  ශනන් ම්. ඔබතුමමා අන 

ඉදිිසපත් ක   ප ත් ශකටුම්පත බලලා  ැහැ. ෙෂත්ති  සිකති 

මාධය ඉදිිස ට ගිහිල්ලා ශතල් සංස්ාාෙ ගැ  කි පු එක ෙච  ක් 

ශම් ප ත් ශකටුම්පශත්  ැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඒක ෙැරැදි 

ෙැටහීමක්. 

 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
පිිසපහු ෙ කාටෙත් ශනන්ශන්  ැද්න? 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

 ැහැ,  ැහැ.  

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔබතුමමා ඒ සහතික  ශන ොන?  

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ශතල් සංස්ාාෙට අත ති න්ශන්  ැහැ. මම ඔබතුමමාට සහතික 

ශෙ ො.  

 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශතල් සංස්ාාෙ ශ ොශෙයි. පිිසපහු ෙ ශෙ  කාටෙත් ශන ොන? 

  
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

කාටෙත්ම ශනන්ශන්  ැහැ.  

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ශෙ  කාටෙත් ශනන්ශන්  ැත් ම් ඔබතුමමා- 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ඔබතුමමා නන් ො ශන්. මම ෙච  ක් කිදශෙොත් ඒ විධි ටම 

තිශබ ො.  

 
ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මම නන් ො. ශකළින් කාා ක න්  ඕ ෑ. පිිසපහු ෙ කාටෙත් 

ශනන්ශන්  ැහැ ශන්. 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ඔබතුමමාට මශ  ෙච   වි ්ොස  ැද්න? 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
පිිසපහු ෙ ශනන්ශන්  ැත් ම් එච්ච යි. පිිසපහු ෙ අශේ  ටට 

තිශබන්  ඕ ෑ. පිසපහු ෙ ශම්  ශට් ිකනිුමන්ට තිශබන්  ඕ ෑ. 

 ඒක එක එක්ශක ාට දීලා හිස න්ශන්  ැහැ ශන්. එශහම 

ශනන්ශන්  ැහැ කි ලා කි පු එක ගැ  මම ඔබතුමමාට ස්තුමතිෙන්ත 

ශෙ ො.  

අශේ ගාිකණී ශලොමාශ   ඇමතිතුමමා රුපි ල් 56ට LNG 

ශන ො කිදො. මම නන්ශන්  ැහැ, රුපි ල් 56ට ශනන්  පුළුෙන්න 

කි ලා.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාශ  කාාෙ අෙසන් ක න් .  

 

ගු කුමාර තවල්ගම මහ ා 
(மாண்புமிகு குமார தவல்கம) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
තෙ එක කා ණ ක් කි න්  තිශබ ො. ඒකත් කි ලා  කාාෙ 

 ෙත්ෙන් ම්, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි.  

අශේ ්රාශද්ශී  සාා මන්ත්රීෙ ශ මා ට රුපි ල් ලක්ෂ (0ක් 

හම්බ ශෙ ො, විමධයගත මුනල්. ඒක ශබොශහොම ශහොඳයි. මම ඒක 

අුවමත ක  ො. ලක්ෂ (0 ශනන්  ඕ ෑ.  මුත් ඒක ශනන්ශන් 

දි පු මන්ත්රීෙරුන්ට විත යි. ලැයිස්තුමශෙන් එ  මන්ත්රීෙරුන්ට 

ශනන්ශන්  ැහැ ශන්.  ඒක හිස ෙැරැදියි ශන්. ෙයෙස්ාාෙ අුවෙ 

ීතතයුවකූලෙ ලැයිස්තුමශෙන් එ  ිකනිහාත් මන්ත්රී. ශම් සාාශද 

ඉන්  පත් කෙ මන්ත්රීෙ  ා මන්ත්රී ශ ොශෙයින? එතුමමාට රුපි ල් 

ලක්ෂ සි  ක් හම්බ ශෙන්ශන්  ැද්න? ශ්රී ලංකා නිනහස් පක්ෂශ  

අ ටත් හම්බ ශෙන්ශන්ත්  ැහැ. තමුන් ාන්ශස ලා ඔතැ  හිටි ාට 

පත් කෙ ්රාශද්ශී  සාා මන්ත්රීෙරුන්ට ඒ ලක්ෂ (0 හම්බ ශෙන්ශන් 

 ැහැ. ශමතැ  අශේ කළුත  දිස්්රික්කශ   ා කතුමමාත් 

ඉන් ො. ඒ, මශගන් පස්ශස  ්පු  ා කතුමමා. ඔබතුමමාටත් මම 

කි  ො, ශම්ක ශනන්  කි ලා.  ැත් ම් ඒක ශහණ ගහ  

අප ාධ ක් කි   එක ඔබතුමමාශ  ශලොක්කාට කි න් . 

ශලොක්කාට කි න්  ඒක ශනන්  කි ලා. ශමොකන ඒක ු න්ශන් 

 ැත් ම් ඒ ිකනිස්ුම  ාප ක  ො. ඒ ිකනිස්ුමත් මන්ත්රීෙරු. ශෙ  

අ  ශ ොශෙයි, ඒ මන්ත්රීෙරු. ඒ මන්ත්රීෙරුන්ටත් ඒක ශනන්  

කි ලා ඉල්ලා සිටිිකන් මා නිහඬ ශෙ ො. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු අුව  ප්රි න්ම    ාපා මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 

හතක කාල ක් තිශබ ො.  

 

[අ.ාා. 3.56] 
 

ගු අනුර ප්රියදර්ශයීයන යාපා මහ ා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම්  ශට් ජීෙත්ෙ  අපි 

ශබොශහෝ කාල ක් තිස්ශස  බලාශපොශ ොත්තුම වුණු කා ණාෙක් 

සම්බන්ධශ න් ඉතාම  ෙැනගත් ප ත් ශකටුම්පතක් අන ගම්මන්පිල 

ඇමතිතුමමා ඉදිිසපත් ක ලා තිශබ ො. මම විරුද්ධ පක්ෂශ  අශේ 

හිතෙත් මන්ත්රීතුමමන්ලා කි   කාා අහශග  හිටි ා. 

එතුමමන්ලාශ  ප ස්ප  විශ ෝකරකම් ශගොඩා ක් තිශබ ො. එකක් 

තමයි, එතුමමන්ලා ්ශ ෝජ්   ශමොකක්න කි ලා කි න්ශන්ත් 

 ැහැ. ්ශ ෝජ්   ලබා ගන්  ්කා   ගැ  කාා ක න්ශන්ත් 

 ැහැ. ්සි ාශද  ටක් හැටි ට අපි හැම නාම "ජ්ාතික සම්පත්, 

ජ්ාතික සම්පත්, ජ්ාතික සම්පත්" කි ලා කාා ක  ක  හිටි ා. 

හැබැයි, ශම් ක්ශෂ ත්රෙලට අෙ ය  ්ශ ෝජ්  , ශම් ක්ශෂ ත්රෙලට 

අෙ ය තාක්ෂණික දිුතණුෙ, ශම් ක්ශෂ ත්රෙල ශද්ශී  ිකල පහෙ 

නැමීශම් උපා  මා්මග කි   ශම් කිසිෙක් අපි ගණන් ගත්ශත් 

 ැහැ. අපි හැම නාම කාා ශකරුශද ෙෂත්ති  සිකති අ ගෙ ගැ ; 

අශේ ජ්ාති  සතුම සම්පත් ගැ . ඒ විධි ට කාා ක  ක  ගම ාෙ 

ප ණ ශග ක් දිහා බලාශග  ඉන් ො ොශ  තනි ශපොල් ගහක් 

දිහා බලාශග  ඉන්  කාල කට අපි ඇවිල්ලා තිශබ ො.  

ඛ්නිජ් ශතල් ක්ශෂ ත්රශ  කැණීම, වි ාල තාක්ෂණ  අෙ ය 

කා ණාෙක්. මම හිතන්ශන්  ැහැ, ඒ තාක්ෂණ  අපට තිශබ ො 

කි ලා. එ  වි ාල වි නමක්    ශන ක්. ඒක එශහම පිටින්ම 

අෙනා ම් ක්රීඩා ාෙක්. ඒ අෙනා ම් ක්රීඩා ාශදදී ශතල් කණි  සමාගම් 

බලන්ශන් ශතල් නිධි  තිශබන්ශන් ශකොච්ච   ටන, ඒ ශතල් 

නිධි  උඩා ට ගන්     වි නම ශකොච්ච න, ඒක උඩා ට ගත්තාම 

ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොශෙ  ිකල එක්ක ත ග ක න්  පුළුෙන්න කි   

කා ණායි. ඒ කා ණා තුම  උඩා  තමයි ඕ ෑම ශකශ මා 

්ශ ෝජ්   ක න්ශන්. එශහම  ැතුමෙ ශතල් ළිඳක් කණි ො 

කි න්ශන් අශේ ශගන  තිශ   ළිඳක් කණි ො ොශ  ෙැඩා ක් 

ශ ොශෙයි. ඒක නිසා ශම්කට ශපෞද්ගලික අං ශ  සහා  අෙ යයි. 

අශේ විු ලිබල ක්ශෂ ත්ර ට, ඛ්නිජ් ශතල් අං  ට  ම් කිසි 

්කා  ක ශපෞද්ගලික අං ශ  සහා  අෙ යයි.  

1960 ගණන්ෙල ශලෝක  පු ාම, විශ  ෂශ න් ්සි ාශද 

ජ් සතුම ෙයාපා  පැතිිසලා ගි ා. ඒක අ ශග  ගිශ  ඒ ශෙලාශද 

තිබුණු සීතල ුතද්ධ ත් - Cold War  - එක්ක  ටෙල් ් ක්ෂා 

ක න්  ඕ ෑ කි ලා. ශ ොබැඳි සමුළුෙ ඇති වුශඩු ඒ නිසා. ඒ 

ඔක්ශකෝම අන ශෙ  ශකොට එක්ත ා ු  කට අ්මධ සතය න් බෙට 

පත් ශෙිකන්  තිශබ ො. ඒක නිසා ශම් ක්ශෂ ත්ර  තුමෙ ්ශ ෝජ්  

කිරීම සඳහා ශලෝකශ  තිශබ  සමාගම්ෙලට අෙස්ාාෙ ශනන්  

ඕ ෑ. එ  අපට ොසිනා ක ශලසත්, විනිවින ශපශ  ුමලුාාෙශ න් 

ුතතුමෙ  ක්රි ා කිරීම අෙ යයි. 

කවුරු ්ඩුක් ශකරුෙත් එශහමයි. "අපි ්රතිපත්තිම  

ෙ ශ න් සමාජ්ොදීයි, ඒ නිසා අපට ශමො  විධි කින්ෙත් ධ ොදී 

්රතිපත්ති ක් ශ න්  බැහැ" කි ලා ශබොශහෝ අ  හිත  බෙ මම 

නන් ො. මම ශම්කට ශගශ   ශහොඳම උනාහ ණ  තමයි, චී  . 

චී ශ  අනටත් තිශබන්ශන් ශකොිකුතනිස්ට් ්ඩුක් ක්රම ක්. 

හැබැයි, චී   ඇතුමශෙ  ධ ොදී ක්රම ට ශපෙ ගැුමණු සමාගම් සහ 

ක්රමශදන  ාෂ් ක් තිශබ ො. එම නිසා චී   ශද් පාල   සහ 

්්මිකක  කි   ශනක ශෙන් කො. චී ශ  ශද් පාල  ක්රම  

එකක්. ්්මිකකශ  ක්රි ාත්මක කා්ම   තෙ එකක්. ශම් ශනක 

ශෙන් කොට පුම ශඩා න්  ික ාඕපිං ට පුළුෙන් වුණා, චී   අලුත් 

ගම ක ශග  න් . අන ශලෝකශ  ්්මිකක ෙ ශ න් 

බලසම්පන්  ශනෙැනි වි ාලතම  ාජ්ය  තමයි, චී  . ශම්  ත 

ේමෂ  අෙසන් වීමට ශප  චී   එහි පෙමුෙැනි ස්ාා   ගන් ො. 

ඒ නිසා තාක්ෂණ  සහ ්රා ධ   කි   ශනකම  ැතිෙ අපට ෙැඩා  

ක න්  පුළුෙන්කමක්  ැහැ.  

ලංකා ඛ්නිජ් ශතල් ීතතිගත සංස්ාාෙ ශම්කට සම්බන්ධ 

ශ ොවුණත්, ඔවුුවත් එක්ත ා ්කා  කට අක් ිකලට ශතල් 

සැපුතමක් ක   බෙ අපි නන් ො. ඒ නිසා එම සංස්ාාෙටත් අලාා 

තිශබ ො. ඒ අලාා නිසාම ඔවුන් නැන් සම්පූ්මණ අලාා සහිත 

සමාගමක් බෙට පත්ශෙලා තිශබ ො. සමාගම  ජ්ශ ; එහි 

ශස ෙක න්  ජ්ශ ; පිිසපහු ෙත් අශේ  ජ්ශ . හැබැයි, ශමම 

් ත ශ  ්නා ම් වි නම් පිළිබඳ ගණන් හනලා බල ශකොට 

සම්පූ්මණශ න් ශෙ ත් ශන ක් එන්ශන්. අපි ශම් ගැ  කාා 

ක න්ශන්  ැතිෙ ශම් පා්මලිශම්න්තුමශද කාල  නි ප ාශද් ශෙ ත් 
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ශද්ෙල්ෙලට ශ ොනා ගන්  එක ඉතාම   කයි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමික නි. අශේ ඛ්නිජ් ශතල් අ්මබුන  විසඳන්  ගරු 

ඇමතිතුමමා ඉතා ශහොඳ උත්සාහ ක් න ිකන් ඉන් ො. ශම් හ හා 

ඛ්නිජ් ශතල් ක්ශෂ ත්ර  තුමෙ නැෙැන්ත ශෙ සක් ක න්  අපට 

පුළුෙන්. මතක ති ාගන් , ලංකාශද තිශබ  ෙ ා න් ලාානායි 

ශ ොශකරුශෙොත්, අශේ ගුෙන් ශතොටුශපොෙෙල් ලාානායි 

ශ ොශකරුශෙොත්, අශේ ඛ්නිජ් ශතල් සහ විු ලිබල අං  ලාානායි 

ශ ොශකරුශෙොත් අපට අ ාගත ක්  ැති බෙ. අනටත් ලංකාශද 

 ාජ්ය මුනල් ෙැඩිපු ම කාබාසිනි ා ක   ් ත  ශමො ොන? ඒ, 

ශම් ් ත යි. එක පැත්තකින් ශම්ො අක්ශෙන් ශනන්  කි ලා 

බල ක  ො. ඒ කි න්ශන්, නිෂ්පාන  ිකලට ෙඩා ා අක්ශෙන් ශනන්  

කි  ො. අක්ශෙන් ශනන්  ගිහිල්ලා එම ් ත  අලාා ලබ ො. 

අලාා ලැබුොට පුම ඒක බු  මුනලින් ්පහු ශගෙ ො. අපි 

තෙු  ටත් ණ  පිට ණ  ගනිිකන්, අලුත් ශලෝක  දිහා බලිකන්, 

හූල්ලිකන් පැ ණි සමාජ්ොදී මතොන ගැ  විත ක් කාා ක  ක  

ඉන්  එශක් ශත්රුමක්  ැහැ. නැන් තිශබන්ශන් අපි සමඟ එකතුම 

ශෙන්  කැමැති පුද්ගලශ මා එකතුම ක ශග  ෙැඩා  ක   එකයි.  

  සිංගේපූරුෙ දිහා බලන් . සිංගේපූරුශද කිසිම ශන ක්  ැහැ. 

ඛ්නිජ් ශතල්  ැහැ, ශෙ ත් කිසිම පහුමකමක්  ැහැ. හැබැයි, 

පුමගි  අවුරුු  40 තුමෙ සිංගේපූරුෙ ශලෝකශ  තිශබ  නැෙැන්තම 

ඛ්නිජ් ශතල් ශෙශෙඳ ශපොෙ තමන් සතුම ක ශග  තිශබ ො. 

ඇත්ත ෙ ශ න්ම ඒක ක න්  තිබුශඩු අපියි. ලංකාශද වි ාලම 

ශතල් ටැංකි සංකී්මණ  ්රිමාණාමලශ  තිශබ ො. ශම් පැත්ශතන් 

ශකොෙව ෙ ා  තිශබ ො. අශේ  ටට එහා පැත්ශතන්  ටෙල් 

වි ාල සංඛ්යාෙක් තිශබ ො. අ ාබික ශ  ක්බායි  ාජ්ය  දිුතණු 

ශෙන්  ශප  තමයි අපි ශම් ශෙශෙඳාම පටන් ගත්ශත්.  මුත්, අපි 

ශම්ක අතහැ  නැම්මා. අපි ඒක අතහැ  නමා එක පැත්තකින් ඒක 

සිංගේපූරුෙටත්, අශ ක් පැත්ශතන් ක්බායි, මස්කට්, ඕමාන්ෙලටත් 

ලබා ු න් ා. එශහම ක ලා අන අපි ශම්ො ගැ  කාා ක  ො. අන 

ශම් පා්මලිශම්න්තුමශද කාා ක න්ශන් ශමොකක්න කි ලා මට 

තෙමත් ශත්ශ න්ශන්  ැහැ. ශමො ොශද් ශන ක් කි  ො. කවුන 

සල්ලි ගන් ො ලු; ඒ සල්ලි ගත් හින්නා ඒක ෙැ දි ලු; ශම්ක විනිවින 

ශපශ  ුමලුාාෙ කින් ක න්  ඕ ෑ ලු. ඔන්  ඕො කි  ො. 

ශම්ො මම හැමනාම අහලා තිශබ ො. හැබැයි, විරුද්ධ පක්ෂශ  

ඉන් ශකොට එක ශන ක් කි  ො, ්ඩුක්ෙට ්ෙට පස්ශස  තෙත් 

ශන ක් ක  ො.  ශම් ොශ  විකා රූපී ශද් පාල   අප අතහැ  

නැික  ුතතුමයි. අශේ ්්මිකක ක්රම  ශමොකක්න කි ා තීන්ු  ක , 

ශද් පාල  ක්රම  මාමක් වුෙත් ්්මිකක ක්රම  ඊට පිසබාහි ෙ 

ශග   ිකන්  ට සමෂද්ධිමත් කිරීම තමයි අශේ ුතතුමකම ෙන්ශන්. 

අෙසා  ෙ ශ න්, අශේ ගරු ඇමතිතුමමාට ුමබ පතිකන් මශ  ෙච  

ස්ෙල්ප  අෙසන් ක  ො.   

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු චිකන්න විශේසිිස මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 7ක 

කාල ක් තිශබ ො.  

 
[අ.ාා. 3.23] 

 
ගු චමින්ද වි තේසිරි මහ ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, මම ප්රි  ක  , ශම්  ශට් 

උගත්, බුද්ධිමත්, වි ත් හිටපු ඇමතිෙ ශ මාශ  කාාශෙන් පුම 

ශම් විොන ට එකතුම වීමට ලැී ම පිළිබඳෙ මම සතුමටු ශෙ ො. හිටපු 

ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමා නිෙැ දියි. අනත් ශම් ක න්ශන් කාල  ිකඩා ංගු 

කිරීමක් කි ා මම හිත ො. ශම් කාල  ිකඩා ංගු කිරීශමන් එක 

පැත්තකින් සිද්ධ ශෙන්ශන් ශම්  ශට් ජ් තාෙශ  බු  සල්ලි ටික 

කාබාසිනි ා කිරීමක්. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත ශම්  ශට් අ ාගත  ශෙුවශෙන්, අ ාගත ප පු  

ශෙුවශෙන් ඉදිිසපත් ක  ො කි   ශබ්ගල  කි න්  ්ඩුක් 

පක්ෂශ  ඇමතිෙරු  ම් උත්සාහ ක ශ ශන ො. උන  

ගම්මන්පිල ඇමතිෙ  ා, ශම් ්ඩුක්ශද ශකොතැ න නිශ ෝජ්   

ක න්ශන් කි   කා ණ  ශපන්ො දීම සඳහා උනාහ ණ ක් 

හැටි ට මම ්ඩුක්ෙයි, බල්ලායි හැටි ට ගත්තා. ඒ නිසා ශම්ක 

බු   බල්ලා නිහඬ කිරීම සඳහා ලබා ශන  මස් කට්ටක්න කි   

සැක  මට තිශබ ො, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. මම 

එශහම කි න්ශන් ඇයි? බල්ලා ශගනිසන් එශෙදශෙොත්, ඌ පිටට 

ගිශ ොත්, තෙත් අයිතිකා ශ ක් ෙඟට ගිශ ොත් ශමොකන ශෙන්ශන්?  

ශමොකන බල්ලා නකි ො, ශම් ශහො කම ක න්ශන් කවුන කි ලා. 

ශෙස් ෙලාශග  ඇවිල්ලා තමන්ශ  ශගන  ශකොල්ල කන්  

තමන්ටම පුළුෙන්, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. හැබැයි, 

බල්ලාට ශබොරු ක න්  බැහැ. බල්ලා පුුමශවන් නැ  ගන් ො, 

ශම් ඉන්ශන් ශගන  එක්ශක ා කි ලා. බල්ලා පිටට ගිහිල්ලා ශම් 

ශහො ා ක  එක නැ ශග  කෙනා හිස බිරුශෙොත් කි   ා  නිසා 

තමයි, ශම් ප ත් ශකටුම්පත ශග ැල්ලා උන  ්රාාත් ගම්මන්පිල 

මහත්ම ාශ   
[මූලා නතේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගැලවූ ශ දි අන්නන්  හනන්ශන්. 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි, මම  ටට ශත්රුම් ගන් , 

්ඩුක්ෙට ශත්රුම් ගන්  තෙත් කරුණක් කි න් ම්. නැන් 

තිශබ ො, ජ්ාතික බල ක්ති ්රතිපත්ති ක්. ශම්ක අුවමත 

ශෙන්ශන් 2059 අශගෝස්තුම මාසශ දී. ශම්ක තමයි ශම්  ශට් 

බල ක්ති  නිෂ්පාන   ශෙ ො  ම්, ශම්  ටට බල ක්ති  

ගන් ො  ම්, ක්රි ාත්මක ශෙ ො  ම් අුවගම   කෙ ුතතුම 

පිළිශෙත ඇතුමෙත් ීතතයුවකූල ලි විල්ල. ාන්න විමසීමක් පෙත්ො 

ඒ ්රතිපත්ති  ශම් පා්මලිශම්න්තුමශදදී අුවමත ශෙලා තිශබ ො. අන 

සම්මත ශෙ  ප ත් ශකටුම්පත ොශ  ීතතයුවකූල අුවමැති ක් 

තිබුණු ලි විල්ල ඒක, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. ශමොකක්න 

ශම්ශක් කි න්ශන්?  

"අඛ්ඩුඩා ෙ, ්රමාණෙත් ශලස හා වි ්ෙසීත ෙ බල ක්ති 

ුම ක්ිකතතාෙ සහතික කිරීම ෙැනි අං  කිහිප ක් ශකශ හි 

අෙධා   ශ ොමු ක ිකන්, ජ්ාතික ්්මිකක ට ්ර ස්ත ිකලකට 

බල ක්ති ශස ො සැප ම, විු ලි  පිළිබඳ ස්ෙ ං වි ්ොස  

ෙැඩිදිුතණු කිරීම, අශ මාත් ක්ශෂ ත්ර අත  බල ක්ති ක්ශෂ ත්රශ  

හිතකාමී පාල    ක්තිමත් කිරීම අ මුණු ක  ගනිිකන් ්රධා  

ෙ ශ න් ් ම්ා ක   ලන වජ්ාතික බල ක්ති ්රතිපත්ති ව ශ්රී 

ලංකා  ජ්  විසින් 2059 අශගෝස්තුම මස වශ්රී ලංකාශද ජ්ාතික 

බල ක්ති ්රතිපත්ති  හා උපා  මා්මගව ගැසට් ක   ලදී."  කි ලා 

එම ්රතිපත්තිශ  කි  ො. 

ශම් අුවෙ තමයි ිකල කැඳෙන්  ඕ ෑ, ශම් අුවෙ තමයි ලංුම 

කැඳෙන්  ඕ ෑ, ශම් අුවෙ තමයි ුමු ුම ෙැඩා  පිළිශෙෙ ක්රි ාශද 

ශ ොනෙන්  ඕ ෑ. ඒ, පා්මලිශම්න්තුමශෙන් අුවමත වූ ්රතිපත්ති ක්. 

අන ශම් ප ත් ශකටුම්පත තුමශ න් ශනශක් බලශ න් සම්මත 

ශෙ ො. ශම් ප ත ඒ විධි ටම ක්රි ාත්මක ක න්  පුළුෙන්  ම් 

අපි සතුමටු ශෙ ො, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි.  මුත්, 

එශහම ශෙන්ශන්  ැහැ.  
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

සමහ  මන්ත්රීෙරු අන ශකොන්න ගැ  කාා කො; තෙත් අ  

තමන්ශ  ්ත්ම අභිමා   ගැ  කාා කො. ගරු ශ ෝහිත 

අශබ්ගුණේමධ  ඇමතිතුමමා කිදො, ශකොන්න තිශබ  අ  හැටි ට 

එතුමමන්ලා තීන්ු  ගන් ො කි ලා. ශම් ජ්ාතික බල ක්ති 

්රතිපත්ති ට පිටින් ගිහිල්ලා අශේ අුව  මාමා  දිසා ා ක 

මන්ත්රීතුමමා කිදො ොශ  රෑ 52.03ට ශම් ගිවිුමම අත්සන් ක  ො. 

ීතති  කඩා ලා, පා්මලිශම්න්තුමශද අුවමත වූ ලි විල්ලට පිටින් 

ගිහිල්ලා තමයි ඒක ක න්ශන්. පා්මලිශම්න්තුම සම්්රනාශ න් එහාට 

ගිහිල්ලා, අුවමත ශ ොවූ බල ක් ක්රි ාත්මක ක න්  අෙ ය ීතති-

රීති අන ෙ විට තමුන් ාන්ශස ලා අුවමත ක  දීලා තිශබ ො. 

අන්  ඒක  ැතිශෙ  ශතක් ශමො  ප ත් ශකටුම්පත අුවමත ක  

ගත්තත් ෙැඩා ක් ශෙන්ශන්  ැහැ. ඒ පා්ම ්ෙ න්ට ඕ ෑ විධි ට, ඒ 

පවුලට ඕ ෑ විධි ට ශම්  ට ශකොල්ල කන්  පුළුෙන් ෙැඩා  

පිළිශෙෙ තමුන් ාන්ශස ලා හනා දීලා තිශබන්ශන්. ගරු 

ඇමතිතුමමනි, ශකොන්නක් තිශබ ො  ම් විසිෙ  ්ඩුක්ක්රම 

ෙයෙස්ාා සංශ ෝධ   හමාො ගන්  පුළුෙන් ෙැඩා  පිළිශෙෙක් 

හනන් . එතශකොට ශම් ප ත් ක්රි ාත්මක ශෙයි.  

උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමා පිළිබඳෙ  ම් අපට 

ශගෞ ෙ ක් තිශබ ො. ශමොකන, ඔබතුමමාශගන් ්ර ්  ක   ශකොට 

ඔබතුමමාට ශකොන්න තිශබ ො, ්ඩුක්ශද ෙැ දි කි න් . එම නිසා 

මම ඔබතුමමාට ශගෞ ෙ ක  ො. මම, ඔබතුමමා ේ න් ඇුමරු 

ක ලා  ැහැ. ගරු ඇමතිතුමමනි, අනත් තුමන් ශදශලන් එක ශදලක් 

කාලා ඉතිිස ශදල් ශනක බඩා ගින්ශන් ඉන්  ිකනිස්ුම ලංකාශද 

ඉන් ො. හැබැයි, තමන්ශ  දිො ්හා  විශදක ට නි ිකත පැ  

විොන  ශෙුවශෙන් දීලා, තමන්ශ  මාසගින්  අමතක ක ලා 

කටුතතුම ක න්  අන ්ඩුක් පක්ෂ ට පුළුෙන් වුණාන? ඒ නිසා 

පපුෙට තට්ටු කොට, ශපොශෙොෙ සිප ගත්තාට ශම්  ශට් සැබෑ 

ශද් ශ්ර මීන් කවුන කි   එක අන ශසො  ො. ඒ තුමෙ ඔබතුමමා 

ඉන් ො කි ලා අපට වි ්ොස ක් තිශබ ො, ගරු උන  ්රාාත් 

ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමනි. එම නිසා එළි ට ගිහිල්ලා ශම්ො ගැ  

කාා ක න් . ශම් විධි ට ශකොල්ල ක  ශද්ෙල් ඔබතුමමාට දීලා 

ඔබතුමමා සතුමටු ක යි.  මුත්, ඔබතුමමා ක   ශද් ඉදිිසශ දීත් 

හිස ට ක න් .  

ශතල් කැණීම් කිරීශම් තාක්ෂණ  අන අශේ  ශට් තිශබ ොන? 

LNG බලාගා  හ හා ගෑස් ශසො  ශකොට තුමන්ෙ  ශලෝකශ  

 ටක් හැටි ට අපට තිශබ  බ පතෙ අ්මබුන  තමයි, ඒ තාක්ෂණ  

ශ ොමැතිකම. ශම් සඳහා ඔබතුමමාට ලංුම කැඳෙන්  ශදවි. 

ඔබතුමමාට තිශබ  බල  තුමෙ ලංුම කැඳො, විධිමත් ිකල ක්රම ක් 

තුමෙ, සාධා ණ ක්රම කට ිකල ගණන් ගන් ශකොට එනා රෑ 52.03ට 

ගිවිුමම අත්සන් කො ොශ  විසිෙ  ්ඩුක්ක්රම ෙයෙස්ාා 

සංශ ෝධ ශ  බල  පාවිච්චි ක ලා ශම් ගිවිුමම් අත්සන් කශෙොත් 

ඔබතුමමාට ශෙන්ශන් ශමොකක්න?  ටට ශෙන්ශන් ශමොකක්න? එම 

නිසා තමයි අපි පුමගි  කාල ෙකොුවෙ තුමෙම කිදශද විසිෙ  

්ඩුක්ක්රම ෙයෙස්ාා සංශ ෝධ  ට අත ඔසෙන්  එපා කි ලා. 

්ඩුක් පක්ෂශ  ඉන්  ශකොන්නක් තිශබ ,  ටට ්න   ක  , ඒ 

ෙයාජ් ශත්මා පාය   ට ඉන්  හැශමෝටම මම කි  ො, ශම්ො 

ුම ංග ා කාා බෙ. අපි විපක්ෂ  ා කතුමමාටත් කි න්ශන් ශම් 

ප ත් ශකටුම්පත් ක්රි ාත්මකවීශම් සිහි   නකින්  පුළුෙන් ුතග  

හනන්   කි ලායි. අපි ශම්  ටට අෙ ය ෙැඩා  පිළිශෙෙ නි්මමාණ  

ක ලා එකමුතුමෙ ඉදිිස ට  මු . ඒ හයි  අශේ කඳවු  තුමෙ 

තිශබ ො. ඒ හයි  නිසා තමයි, ශකශමන් ශකශමන් ේමධ   වී 

අපි ඉස්ස හට ඇවිල්ලා තිශබශන් න්. එම නිසා අපට කාශගන්ෙත් 

ලමාණු නමා ගන්  ඕ ෑ  ැහැ, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. 

අපි ඉහෙට ්ශද ශබොශහොම ශපොඩි තැ ක සිට. අපට 

ප ම්ප ාශෙන් ශද් පාල   හිිකශෙලා  ැහැ. අපට ඕ ෑ අශේ 

නරුෙන්ටත්,  ශට් නරුෙන්ටත් අ ාගත ක් හනන් ; ශම් ශහො  

ගුහාෙලින්  ට මුනා ගන් . අන්  ඒ කා ණශ දී ශකොන්ශද්සි 

වි හිතෙ අපට ශනන්  පුළුෙන් සහශ ෝග  ලබා ශන ො, ගරු 

අුව  ප්රි න්ම    ාපා මන්ත්රීතුමමනි.  

අන ශම් ප ත් ශකටුම්පත අුවමත ෙ  නිසා, අශේ ගම්මන්පිල 

මහත්ත ාට එළි ට ගිහිල්ලා කි න්  පුළුෙන්, "ඔන්  මම ෙැඩා ක් 

කො. ඒ ෙැශඩ්ට මට සහශ ෝග  ලැබුණා. ඒක  ශට් අ ාගත  

ශෙුවශෙන් ක පු ෙැඩා ක්" කි ලා. අ ාගත  ශෙුවශෙන් 

තමුන් ාන්ශස  ක න්  ගි  ෙැඩා  පිළිශෙෙකට තමයි ශම් විධි ට 

පයින් ගැහුශද. තමුන් ාන්ශස ලා ිකල ගණන් කැඳො LNG 

බලා ගා   ශනන්  අෙ ය ෙැඩා  පිළිශෙෙ හැු ො, ගරු ඇමතිතුමමනි. 

මා ෙඟ එම විස්ත  තිශබ ො. එහිදී ඔබතුමමන්ලා සාධා ණ ශලස 

ිකල ගණන් කැඳො තිශබ ො. සාධා ණෙ ඒ ් ත  

ශතෝ ාශග  තිශබ ො. ගරු ඇමතිතුමමනි, රෑ 52ට ඒකට පයින් 

ගැහුො ශන්?ඔශබ් ්ඩුක්ශද තුමශ න් ශනශක් බල  පාවිච්චි ක ලා 

ද්විත්ෙ පු ෙැසිාාෙ  සමඟ විසිෙ  ්ඩුක්ක්රම ෙයෙස්ාා 

සංශ ෝධ   අුවමත ක  ගත්තා. ඔබතුමමන්ලා ශම්  ටට 

ශකොශතක්  හපත් ශද් ක න්  ගි ත්, තමන්ශ  මඩි  පු ො 

ගන්  -සාක්මාෙට මුනල් නමා ගන් - ශම් සි ල්ල එක රැශ න්, 

එක ශමොශහොශතන් වි ා  කො කි   එක තමයි මට කි න්  

තිශබන්ශන්.  

ස්තුමතියි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan. 

You have five minutes.  

 
[பி.ப. 3.31] 

 

ගු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනණන් මහ ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இன்கறய தினம் தபற்ரறாலிய வளங்கள் சட்டமூலம் 

சம்பந்தமான விவாதம் நகடதபற்றுக்தகாண்டிருக்கின்றது. 

இந்த நாட்டில் தபற்ரறாலிய வளம் இல்லாதது எங்களுக்குத் 

ததாியும். இருந்தாலும் இருக்கின்ற வளங்ககள நாட்டு 

மக்களுக்கு எந்தவிதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் 

தகாடுப்பதற்கான நடவடிக்கககய அரசாங்கம் எடுக்க 

ரவண்டும். இன்று அரசாங்கத்திடம் அந்நியச் தசலாவணி - 

தடாலர் ககயிருப்பு இல்லாத காரணத்தினால் தபற்ரறாலிய 

உற்பத்திககளப் தபற்றுக்தகாள்வது பிரச்சிகனயாக 

இருக்கின்றது. இதனால் gas விகல அதிகாித்திருக்கின்றது; 

தபற்ரறால், டீசல் என்பவற்றின் விகலகள் 

அதிகாித்திருக்கின்றன. இதன் காரணமாக இந்த நாட்டிரல 

சாதாரணமாக மக்களுகடய தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனயும் 

அதிகாிக்கும் என்பது எல்ரலாருக்கும் ததாியும். Transport 

தசய்வதற்கும், விவசாயம் தசய்வதற்கும், சாதாரணமாக 

வீடுகளில் சகமயல் தசய்வதற்கும் தபற்ரறாலிய 

எாிதபாருட்கரள பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகரவ, 

தபற்ரறாலிய விகல உயர்வு என்பது நாட்டினுகடய சாதாரண 

மக்களின் தபாருளாதாரத்கதச் சிக்கலாக்குகின்ற ஒரு 

நிகலகமகய உண்டாக்கும் என்பது எல்ரலாரும் 

அறியக்கூடிய விஷயம். ஆகரவ, வலுசக்தி அகமச்சர் 

அவர்கள் இந்த நிகலகமகயத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கக 

ககள எடுக்கரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறாம்.  

1107 1108 

[ගරු චිකන්න වි ශේසිිස මහතා] 
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இன்று இலங்ககயினுகடய ஆசிாியர் தினமாகும். ரநற்று 

சர்வரதச ஆசிாியர் தினம். உலகத்திற்கு ஒரு நல்ல மககனத் 

தாய் தபற்றுக்தகாடுத்தாலும் அவகன உத்தமனாக்கும் 

தபாறுப்பு ஓர் ஆசிாியருக்கு இருக்கின்றது என்பகத நாங்கள் 

மறக்க முடியாது. ஆகரவ, அவ்வாறான ஆசிாியர்களுகடய 

தினத்கத இன்று தகாண்டாடுகின்ற இந்த ரவகளயிரல, அந்த 

ஆசிாியர்களுக்கு இன்று பல்ரவறு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக் 

கின்றன என்பகதயும் இந்த ரநரத்திரல நாங்கள் 

ஞாபகப்படுத்த ரவண்டும். விரசஷமாக அவர்களுகடய சம்பள 

முரண்பாடு கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களுக்கு ரமலாக இந்த 

நாட்டிரல ரபசப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது. 

ஆகரவ, அரசாங்கம் அவர்களுகடய சம்பள விஷயத்திரல 

காணப்படும் முரண்பாட்கட நீக்கி, முட்டுக்கட்கடயில்லாமல் 

அவர்களுக்குச் சம்பளத்கதக் தகாடுப்பதற்கு நடவடிக்கக 

தயடுக்க ரவண்டும். இந்த நாட்டிலிருக்கின்ற  னாதிபதிகய 

உருவாக்கியதும் ஆசிாியர்கரள என்பகத யாரும் 

மறக்கக்கூடாது. ஆகரவ, ஆசிாியர் சமூகத்கத நாங்கள் மதிக்க 

ரவண்டும். ஆசிாியர் சமூகம் நன்றாக இருந்தால் மட்டுரம இந்த 

நாட்டினுகடய எதிர்காலம் சிறக்கும். அந்த வககயிரல 

ஆசிாியர்களுக்குக் தகாடுக்க ரவண்டிய ஊதியத்கத 

முகறயாகக் தகாடுக்க ரவண்டும் என்பகத நான் இந்த 

ரநரத்திரல தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். ஆசிாியர்கள் 

என்ரபார் விகததநல்கலப் ரபான்றவர்கள். அந்த 

விகததநல்லுக்கு விகல ரபசுரவாமானால் அறுவகடகயச் 

தசய்ய முடியாது. ஆகரவ, ஆசிாியர்களின் பிரச்சிகனகயச் 

சாிதசய்ய ரவண்டுதமன்று ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன்.  

அரதரநரத்திரல, அண்கமக்காலங்களில் தபரும்பாலான 

மகலயகத் ரதாட்டப் பகுதிகளிரல புதிதாகத் ரதாட்டத் 

துகரமார்களுக்கும் ததாைிலாளர்களுக்கும் இகடயில் 

பிரச்சிகன ஏற்படுகின்றன. இதனால், ரதாட்டத் துகரமார் 

சம்ரமளனம், “எங்களுக்கு இராணுவத்தின் உதவிகயக் 

தகாடுங்கள்!” என்று ரகட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றது. அவ்வாறு 

நிருவாகத்துக்குள் இராணுவத்கதக் தகாண்டுவந்து ரதாட்ட 

மக்ககள அடக்குவதன்மூலம் அவர்களுக்கு இகடயூறு 

ஏற்படுத்தும் சூழ்நிகலகய அரசாங்கம் உருவாக்கி வருகின்றது. 

ஆகரவ, தயவுதசய்து அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிகலகய 

உருவாக்காமல் இருக்கரவண்டுதமன்பகத நான் சம்பந்தப் 

பட்ட தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் ரகட்டுக் 

தகாள்கின்ரறன்.  

ගරු  ශම්ෂ් පති ණ ඇමතිතුමමා ශම් අෙස්ාාශද ගරු සාාශද 
ඉන්  නිසා මා ශම් කා ණ  කි න්  ඕ ෑ. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, නැන් හාම්පුතුමන්ශ  සංගම  ඉල්ල ො, 
"අපට ෙතුමෙලට forces ඕ ෑ" කි ලා. ෙතුමෙලට forcesෙල අ  
දීලා, ඒ කටුතතුම ක්රි ාත්මක ක න්  ගිශ ොත් ඉදිිස ට ෙතුම පාල   
ක න්  බැහැ; ගැටලු ඇති ෙ ො. ඒ නිසා ඔබතුමමා ශම ට 
මැදිහත් ශෙලා, ශම් ්ර ්   විසඳන්  උත්සාහ ක න් . 
කම්කරුෙන් පඩි ඉල්ලුොම, forcesෙල අ  ශග ැල්ලා  ෙැඩා  
ක න්  ු න්ශ ොත් ක න  ඇති ෙ ො; වි ාල ක න  ක් ඇති 
ෙ ො. ඒ නිසා මම ඔබතුමමාශගන් කාරුණිකෙ ඉල්ලා සිටි ො, 
එශස  ශ ොක  ශම්කට විසුනමක් ලබා ශනන්  කි ලා. ශමොකන, 
forcesෙල අ  ශගන්ෙලා සාමා ය ිකනිස්ුම තන ක න්  ගිශ ොත්, 
ඔවුන් ෙැඩා  ේමජ්  ක යි. ඒක හිස  න්ශන්  ැහැ.  

 

ගු (වවද) රතම්ෂන පතිරණ මහ ා (වැවිලි අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரண - 

தபருந்ரதாட்ட அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of Plantation) 

ගරු  ාධාක්රිෂ්ණන් මන්ත්රීතුමමනි, හාම්පුතුමන්ශ  සංගමශ න් 

එශහම ඉල්ලීමක් ඉදිිසපත් ශෙලාත්  ැහැ. ශම් ගැටලුෙට ඒ 

්කා ශ න් හමුනාෙ ශහෝ ශෙ ත් ් ක්ෂක අං   මැදිහත් 

ක න්  අශේ  ජ්ශ  බලාශපොශ ොත්තුමෙමාත්  ැහැ.  

ගු (ආචාර්ය) වී. රාධාාක්රිෂනණන් මහ ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ணன்)  
(The Hon. (Dr.) V.Radhakrishnan) 
මම හිත  විධි ට පුෙත් පත්ෙල ශම් සම්බන්ධෙ news පෙ 

වුණා. ගරු ඇමතිතුමමනි,  ම් ගැටලුෙක් ඇති වුශණොත් ඔබතුමමා 
එ ට මැදිහත් ශෙලා විසුනමක් ලබා ශනයි කි ලා මා 
බලාශපොශ ොත්තුම ෙ ො.  

ස්තුමතියි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමික නි. 
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Kulasingam Dhileeban. 

You have seven minutes.  
 

[பி.ப. 3.35] 
 

ගු කුලසිාංහම් තිලීපන් මහ ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
நன்றி, தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள! 

தபற்ரறாலிய வளங்கள் சட்டமூலம் ததாடர்பான 

இன்கறய விவாதத்தில் ரபசச் சந்தர்ப்பம் கிகடத்தகமக்கு 

மகிழ்ச்சியகடகின்ரறன். தகாரரானா கவரஸ் 

பிரச்சிகனகயக் கட்டுப்படுத்திய உலக நாடுகள் வாிகசயில் 

எமது நாடும் முன்னிகல வகிப்பகதயிட்டு மகிழ்ச்சியகட 

கின்ரறன். அத்துடன், இப்பிரச்சிகன ததாடரும் காலப் 

பகுதியிலும் அரசால் முன்தனடுக்கப்படுகின்ற ரவகலத் 

திட்டங்கள் அகனத்தும் எவ்விதத் தாமதமுமின்றி நகடதபற்று 

வருகின்றது. குறிப்பாக, குளங்கள் புனரகமப்பு, குடிநீர் 

வைங்கல் ரபான்ற அகனத்து ரவகலத்திட்டங்களும் 

துாிதகதியில் எமது வன்னிப் பிரரதசத்தில் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றது. எமது ததாடர் அழுத்தம் காரணமாக 

வனவளத் திகணக்களத்தினர் வன்னிப் பிரரதசத்தில் உள்ள 

பல்லாயிரம் ஏக்கர் காணிககள விடுவிப்பதற்கு இணக்கம் 

ததாிவித்துள்ளனர். இருந்தாலும், வனவளத் திகணக்களத் 

தினர் துாிதகதியில் அவ்ரவகலத்திட்டத்கத முன்தனடுக்க 

ரவண்டுதமன்று இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் ரகட்டுக்தகாள்ள 

விரும்புகின்ரறன்.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Premnath C. Dolawatte to the Chair? 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

Madam, I propose that the Hon. Premnath C. 
Dolawatte do now take the Chair.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ගු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය තමතනවිය 
මූලා නතයන් ඉව ක වූතයන්  ගු තප්රේම්නා ක . . තදොලව ක  මහ ා 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி 
அமரசூாிய அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு 
பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள்  தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (DR.) (MS.) HARINI AMARASURIYA left 
the Chair, and  THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE took the 
Chair. 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු කුලසිාංහම් තිලීපන් මහ ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
அரதரபால், எமது வன்னிப் பிரரதசத்தில் கால்நகட 

வளர்ப்பாளர்கள் ரமய்ச்சல் தகரயின்றிப் தபாிதும் சிரமத்திகன 

எதிர்தகாள்கின்றனர். இப்பிரச்சிகனக்கு முற்றுப்புள்ளி 

கவக்கப்படரவண்டும். புதிய வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் 

தகௌரவ நிதியகமச்சர் தபஸில் ரா பக்ஷ அவர்கள் எவ்வித 

பாரபட்சமும் இன்றி எமது மக்களுக்கான வாழ்வாதார 

வசதிககள வைங்குவதற்குப் பல மில்லியன் ரூபாய் நிதி 

ஒதுக்கீடு தசய்யவிருப்பகதயிட்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியகட 

கின்ரறாம். வவுனியா மாவட்டத்தில் விரசடமாக 100 

மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில் இவ்வருடத்தில் நிகறவு 

தசய்யக்கூடியவககயில் 25க்கும் ரமற்பட்ட சுத்திகாிக்கப்பட்ட 

குடிநீர் இகணப்பு ரவகலத்திட்டங்கள் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்றன. 

கடந்தகால ஏமாற்று ரவகலத்திட்டங்களில் ஒன்றான ச ித் 

பிரரமதாச அவர்களின் வீட்டுத் திட்டத்தால் இன்றும் மக்கள் 

பல இன்னல்ககளச் சந்தித்தவண்ணம் உள்ளனர். குறிப்பாக, 

தற்ரபாது மகைக்காலம் என்பதால் அந்த மக்கள் 

தசால்தலாணாத் துன்பத்கத அனுபவிக்கின்றனர். இது 

ததாடர்பாகக் தகௌரவ இரா ாங்க அகமச்சாிடம் கடந்த 

தினங்களில் நாம் ரபசியுள்ரளாம். இருந்தாலும், வருகின்ற 

வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் இப்பிரச்சிகனக்கு ஒரு தற்காலிகத் 

தீர்ரவனும் காணரவண்டுதமன்று இந்த ரநரத்தில் 

ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். ரநற்கறய தினம் எதிரணிகயச் 

ரசர்ந்த உறுப்பினர் ஒருவர் பசகளப் கபயுடன் சகபக்கு 

வருககதந்து எமது அரசாங்கத்கத விமர்சித்திருந்தார். 

அப்தபாழுது எனக்கு ஓர் எண்ணம் ரதான்றியது; ச ித் 

பிரரமதாஸ அவர்களால் வைங்கப்பட்ட அந்த வீட்டுத் 

திட்டத்கத அப்படிரய கிளப்பி எடுத்துக்தகாண்டு வந்து இங்கு 

அவருக்குப் பதில் தசால்லியிருக்கலாம்ரபால் இருந்தது. 

மக்களின் அடிப்பகடப் பிரச்சிகனகள் பற்றிக் கவகலப்படாத 

தமிழ்த் தகலகமகள் பலருக்கு மத்தியில், எமது மக்களின் 

பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்பட ரவண்டுதமன்று அனுதினமும் 

எண்ணிக்தகாண்டு இருக்கும் தகௌரவ அகமச்சர் டக்ளஸ் 

ரதவானந்தா அவர்களின் துகணயுடன் இன்றுவகர மக்களின் 

பல பிரச்சிகனகளுக்கும் தீர்வுககளக் கண்டுவருகின்ரறாம்.  

தமிழ்த் தகலகமகள் பலர் பாராளுமன்றத்தில் 

இனவாதத்கதத் தவிர ரவதறான்றும் ரபசுவதாகத் 

ததாியவில்கல. முஸ்லிம் மக்களுக்காக இன்று ரபசும் 

இங்கிருக்கின்ற தமிழ்த் தரப்புக்களில் உள்ள பலர் கடந்த 

ரதாோ்தல் காலத்தில் முஸ்லிம் மக்கள் பற்றிக் கடுகமயாக 

விமர்சித்தவர்கரள! அவர்களில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

தகௌரவ ாிஸாட் பதியுதீன் பற்றிப் ரபசுபவர்கள் பலர் 

இருக்கின்றனர். “யாருக்கு வாக்களித்தாலும் பரவாயில்கல. 

ாிஸாட் பதியுதீனுக்கு மட்டும் வாக்களிக்க ரவண்டாம்” என்று 

தசான்ன கூட்டகமப்பு உறுப்பினர்கள்கூட இங்கு சமுகம் 

தந்துள்ளனர். புலம்தபயர் தமிழ்த் தரப்புகளுடன்  னாதிபதி 

அவர்கள் ரபசத் தயார் என்றவுடன் ஏன் 

தகாதித்ததழுகின்றீர்கள்? என்று நான் இவர்களிடம் 

ரகட்கின்ரறன். அப்படிப் ரபசிவிட்டால் உங்களின் பிகைப்பில் 

மண் விழுந்துவிடுரம! அதனால்தான் தகாதித்ததழுகின்றீர்கள். 

இன்றல்ல, என்றும் நீங்கள் மக்களின் நலன் பற்றிச் 

சிந்திப்பதில்கல. அப்படிச் சிந்தித்திருந்தால், இறுதி யுத்த ரநரம் 

உங்களின் ததாகலரபசிககள அகணத்துவிட்டுச் தசாகுசு 

அகறகளில் ஓய்தவடுத்திருக்கமாட்டீர்கள். என்கனக் 

ரகட்டால், ரபார்க்குற்ற விசாரகணகய இராணுவத்துக்கும் 

புலிகளுக்கும் எதிராக மட்டுமல்ல, கூட்டகமப்பில் அங்கம் 

வகிக்கும் தமிைரசுக் கட்சி உட்பட அகனத்து அகமப்புகளுக்கு 

எதிராகவும் முன்தனடுக்க ரவண்டும் என்றுதான் தசால்ரவன்.   

‘தரரலா’ இயக்கத்துக்கு ஆதரவளித்தவர்கள் என்ற 

காரணத்தினால் சாவகச்ரசாியில் டயர்ககளக் தகாளுத்தி 

விட்டு, அப்பாவி இகளஞர்களின் கக, கால்ககளக் கட்டி 

உயிருடன் தூக்கித் தூக்கி எறிந்தார்கள். அகதப்பற்றிப் 

ரபசுங்கள்! தமிழ் இகளஞர்ககளச் சுடுகின்ற உமிக்குள் 

உயிருடன் தாழ்த்தவர்ககளப் பற்றிப் ரபசுங்கள்! 

ரகாவில்குளம் முதல் சிதரம்பரபுரம் வகர உள்ள காடுகளுக்குள் 

தகாண்டுதசன்று மரண தண்டகன விதித்தவர்ககளப் பற்றிப் 

ரபசுங்கள்! சரகாதரப் படுதகாகலககள அரங்ரகற்றியவர்கள் 

அங்கம் வகிக்கும் அகமப்புத்தான் கூட்டகமப்பு! சிங்களக் 

கிராமங்களுக்குள் தசன்று ககக்குைந்கதககளச் சுவற்றில் 

அடித்துக் தகான்றவர்களுக்கு ஆதரவாக இன்று இந்தக் 

கூட்டகமப்பினர் ரபசுவது ரவதகனயாக உள்ளது. எமது 

தகலவர் தசால்வதுரபால, உங்களுக்தகல்லாம் தமிைர்களின் 

பிரச்சிகன என்பது பிச்கசக்காராின் புண்ரபால. புண் 

மாறினால் பிச்கசதயடுக்க முடியாது. அரதரபால், 

தமிைர்களின் பிரச்சிகனகள் தீர்ந்தால் உங்களின் பிகைப்பு 

நாசமாகிவிடும். “ஆடு தருகிரறன், மாடு தருகிரறன், ரகாைி 

தருகிரறன், முட்கட தருகிரறன், வீடு தருகிரறன்” என்று 

ரதாோ்தல் காலத்தில் தசால்லிவிட்டு, இங்குவந்து இனவாதத்கத 

மட்டுரம கக்குகின்றீர்கள்.   
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up your speech.  
 

ගු කුලසිාංහම් තිලීපන් මහ ා 
(மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  
ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்! 

கூட்டங்களில் கலந்துதகாண்டால் ரதசியக் தகாடி ஏற்ற 

மறுக்கும் உங்களின் சட்கடப் கபகளில் உள்ள பணங்களில் 

சிங்கம் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் பாராளுமன்றுக்கு 

வரும் உங்கள் வாகனங்களில் சிங்கம் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. 

உங்களுக்குப் பாதுகாப்பாக நிற்கும் தபாலிசார் சிங்கம் 

தபாறித்த T-shirts அணிந்திருக்கின்றார்கள். எனரவ, 

அவர்ககள எல்லாம் நீக்குங்கள்! உங்களின் தபாய்ப் 

பித்தலாட்ட அரசியல் அதிக நாட்களுக்கு இல்கல. உங்கள் 

கூட்டகமப்பு ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து இன்றுவகர நீங்கள் 

வீழ்ச்சிகய மட்டுரம சந்தித்துக்தகாண்டிருக்கின்றீர்கள். 

நாங்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து தகாண்டுவரும் 

ரவகலத்திட்டங்களுக்கு உங்களின் புககப்படங்ககளப் 

ரபாட்டுக்தகாள்ள மட்டும் முண்டியடிக்கின்றீர்கள். உங்களின் 

இனவாதப் ரபச்சுக்ககள நிறுத்துங்கள்! முதலில் மக்களின் 

பிரச்சிகனகளுக்கு முன்னுாிகம தகாடுங்கள்! கடந்த 

ஆட்சியில் மக்ககள ஏமாற்றும் பல ரவகலத்திட்டங்களுக்கு 

நீங்களும் துகண ரபானீர்கள் என்பகத மறக்கரவண்டாம்.   

அரதரநரம், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரகாவிந்தன் 

கருணாகரம் அவர்கள் ரபசும்ரபாது, மஹிந்த ரா பக்ஷ, 

ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ மற்றும் கமத்திாிபால சிறிரசன 

ஆகியவர்களுக்கு இரட்கட முகங்கள் இருப்பதாகத் 

ததாிவித்தார். கமத்திாிபால சிறிரசன அவர்களுக்கு இரட்கட 

முகம் இருந்திருந்தால் கடந்த காலத்தில் ஏன் அந்த ஆட்சிகயத் 

தாங்கிப் பிடித்தீர்கள்? என்று இவ்விடத்தில் ரகட்டு, 

அமர்கின்ரறன்.  நன்றி.   
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 4ක 

කාල ක් තිශබ ො. 

1111 1112 



2021 ඔක්ශතෝබ්ම 06  

[අ.ාා. 3.(3] 

 

ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(மாண்புமிகு அரசாக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශද්  හිදතෂී, ශද් ශ්ර මී  ැයි 

කි ා ගන් ා ශමම  ජ්  ේමතමා  ුතගශ  ඓතිහාසික පාොදීම 

ශහෙත් අශේ  ශට් බල ක්ති  විශද් ක ණ  කිරීශම් කටුතත්ත 

ක ිකන් සිටි ො. ශම්  ජ්  බල ට පත් ශෙන්  කලින් කිදශද, 

මදබිශම් සම්පත් ශ ොවිමාණා ඕ ෑම  ටකින් ්ශ ෝජ්  

ශගශ න්  කි ලායි. හිටපු ජ් ාධිපතිතුමමා -ේමතමා  

අගමැතිතුමමා- එනා කිදො, මදබිශම් සම්පත් ශ ොවිමාණා, ඕ ෑම 

 ටකින් ්ශ ෝජ්  ශගශ න්  කි ලා. 

පුමගි  සතිශ  ශම් පා්මලිශම්න්තුමශදදී එක්ත ා ඇමතිෙ ශ ක් 

කිදො, "අපි කෙනාෙත් කි ලා  ැහැ විමාණපු ඒො ්පහු ගන් ො 

කි ලා, ශකොශහන එශහම කි ා තිශබන්ශන්?" කි ලා.  මුත්, 

ශගෝයාා   ාජ්පක්ෂ මැතිතුමමා මැතිෙ ණ ට ඉස්ශසල්ලා කිදශද,  

පුමගි   ජ්  විමාණු සම්පත් සි ල්ල  ළි  ටට පෙ ා ගන් ො  

කි ලායි. එශහම කි ලා බල ට පැිකණි ශමම  ජ්  නැන් 

බල ක්ති  පමණක් ශ ොශෙයි, ඉඩා ම් පමණක් ශ ොශෙයි, සි ලු 

 ාජ්ය සම්පත් විශද් ක ණ  ක ිකන් ඒො ශීඝ්රශ න් විමාණිකන් 

  ො. 

2021.09.06ෙ  නා මුනල් අමාතය බැසිල්  ාජ්පක්ෂ මැතිතුමමා 

කැබි ට් මඩුඩා ල ට ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් ක  තිබුණා. එම 

කැබි ට් ප්රිකාශද අෙසන් ශකොටශස  සඳහන් ශෙ ො, "New 

Fortress Energy සමාගමට ශක ෙලපිටි  ුතගන වි බලාගා ශ  

 ජ්ශ  ාාඩුඩා ාගා   සතුම ශකොටස් සි  ට (0ක් විකිණීම.." 

කි ලා. "විකිණීම" කි ලාම ඒශක් සඳහන් ශෙ ො. "අපි 

විමාණන්ශන්  ැහැ" කිදොට, ශම් කැබි ට් ප්රිකාශද "විකිණීම" 

කි ලාම සඳහන් ක  තිශබ ො.  ඒ සමාගම කි  ො 2024 ෙස  

ශෙ ශකොට ශමගාශෙොට් 5,000ක් හන ො කි ලා. ඒ කි න්ශන්, 

අශේ  ශට් බල ක්තිශ න් තුමශ න් එකක්. ඒ තුමශ න් එක ශහෙත් 

LNG සි  ට සි ශ ම ඒකාධිකා   New Fortress Energy 

සමාගමට ෙස  පහකට දීශම් ගිවිුමම අත්සන් කිරීමට නි ිකතෙ 

තිශබ ො. මම හිත  විධි ට ඒ නිසා ශෙන්  ඇති, "අපි විමාණ  

එකට කැමැතියි; ශම් ශකොටස් (0 ශන  එකට කැමැතියි.  මුත්, 

ඒකාධිකා   ශන  එකට අකැමැතියි" කි ලා ඒ නෙස්ෙල අශේ 

උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා කිදශද.    

අන බල ක්ති අමාතයතුමමා ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත් 

ශකටුම්පත ශම් ගරු සාාෙට ඉදිිසපත් ක  තිශබ ො. අශේ  ශට් 

තිශබ  ඛ්නිජ් ශතල් උකහා ගැීතශම්, ශගොඩා ගැීතශම් කටුතත්ත 

ශෙුවශෙුවයි එතුමමා ශම  ඉදිිසපත් ක  තිශබන්ශන්.  එතුමමා ශම් 

ප ත් ශකටුම්පත ඉදිිසපත් ක ලා මන් ා ම් ශද්රෝණිශ  තිශබ  

LNG ටික උඩා ට ගන්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.  මුත්, එතුමමා  

ඊශ  ශපශ්මනා ඕමා  ට ගිහිල්ලා මන් ා ශම් තිශබ  ශතල් ළිං 

ශනකක් කැණීම් කටුතතුම ඕමාන් සමාගමකට ශඩා ොල්ම බිලි   

3.6කට ශනන්  බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො කි ලා සඳහන් ක පු 

පුෙත් ෝමතා අපි නැක්කා. ශමහි කි  ො, “Oman to get two 

blocks in Mannar Basin” කි ලා. ශමහිදී එක පැත්තකින් New 

Fortress Energy සමාගමට අවුරුු  පහක ඒකාධිකා   

ලබාශනන් ත්, ුතනග වි බලාගා  ට ශමගාශෙොට් 5,000ක LNG 

සැප ම ලබා ශනන් ත් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.  

ශම් කටුතතුමෙලින් හම්බ ශෙ  LNGෙලට, විශ  ෂශ න්ම 

ස්ොාාවික ගෑස්ෙලට මාමක්න ශෙන්ශන්? ශම්ක ක න්ශන් 

ශකොශහොමන?  ශම්ො ක න්  ඒ අ  ඒවින? LNG සැපුතම සි  ට 

සි  ක් ශක ෙලපිටිශ  නිෂ්පාන   ක   සි ලුම බලාගා ෙලට 

ශනන්  තීන්ු  ක ලා තිශ   ශෙලාෙක අන ඉදිිසපත් ක   ශම් 

ප ත් ශකටුම්පතින් ෙැඩා ක් ශෙයින? ඒ නිසා එතුමමන්ලා 

පා්මලිශම්න්තුම බලතල පාවිච්චි ක ිකන් පා්මලිශම්න්තුමෙ ශ ොමඟ 

 ෙ  බෙ,  ශට් ජ් තාෙ ශ ොමඟ  ෙ  බෙ තමයි අපට 

ශපශ න්ශන් 

1961 අංක 28 න   ලංකා ඛ්නිජ්ශතල් ීතතිගත සංස්ාා ප ත 

සංශ ෝධ   කිරීමට ඇමතිතුමමා කැබි ට් ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් 

කො. ශම් කැබි ට් ප්රිකාශද තිශබ ො, "ශපරල්, ඩීසල්, ූමික 

ශතල් හා නැවිශතල් ්දී ඛ්නිජ් ශතල් නිෂ්පාන  හා විකල්ප 

ඉන්ධ  ්    , අප    , පිිසපහු  කිරීම, විකිණීම, සැප ම, 

නිෂ්පාන   කිරීම, ිකශ්ර කිරීම හා ශබනාහැරීම සඳහා විධිමත් 

ශතෝ ාගැීතශම් ක්රමශදන ක්  ටශත් ුමු ුමකම් ලබ  ඕ ෑම 

පා්ම ්ෙ ක් ශෙත අමාතය මඩුඩා ල අුවමැති  මත අෙස  ලබාදීම 

සඳහා විෂ ාා  අමාතයෙ  ා ශෙත බලතල ලබාදීමට..." 

 ුවශෙන්. ගරු මාමා  ශෙල්ගම මන්ත්රීතුමමා ඇහුො, පිිසපහු  කිරීම 

ශපෞද්ගලීක ණ  ක  ොන,  ැද්න කි ලා. හැබැයි, ශම් කැබි ට් 

ප්රිකාශෙන් ඇමතිෙ  ා බලතල ගන්  බලාශපොශ ොත්තුම 

ශෙ ො. ශම් ප්රිකාශද තිශබ  විධි ට -අපිට ශත්ශ   විධි ට-  

එශහම බලතල ගන්  අෙස  ශනන්  පුළුෙන්. මම හිත  විධි ට 

ශම් බලතල ගන්   න්ශන් ඒ නිසා ශ ොශෙයි.  2002 අංක 28 

න    ප ත  ටශත් ඒ බලතල ගත්ශත්  ැත් ම් ඇමතිෙ  ාට 

 ැෙත IOC එකට ශම් petrol shed ටික ශනන්  බැහැ. ඒ petrol 

shed ටික ශනන්  බැිස ඇයි? ෙස  ශනකකට තාෙකාලික ප ත් 

ශකටුම්පතක් සම්මත ක ලායි 2002දී ඒ බලතල ගත්ශත්. ඒ 

බලතල  ැෙත එතුමමාට ගත්ශත්  ැත් ම් ශම්ක ක න්  බැහැ. ඒ 

නිසා තමයි  ැෙත IOC එකට petrol sheds ටික ශනන්  සහ 

Bharat Petroleum එකට ඉතුමරු ටිකත් ශනන්  ශම් ප ත් 

ශකටුම්පත සම්මත ක ගන්  හනන්ශන්.  

 ඔබතුමමන්ලා ජ් තාෙ ශ ොමඟ  ෙන්  එපා. ඔබතුමමන්ලා 

බලාශපොශ ොත්තුම ෙ  ශද් ඉෂ්ට ක  ගැීතමට  ම්, කරුණාක  

New Fortress Energy සමාගමට ඒකාධිකා   ශන  එකට 

විරුද්ධ ශෙලා එ   ත  ක න් . එශහම කශෙොත්, ඔබතුමමා 

බලාශපොශ ොත්තුම ෙ  ඛ්නිජ් ශතල් සම්පත් කැණීශම් ක්රි ානාම ට 

 ම් කිසි සහශ ෝග ක් ලැශබයි. එශහම  ැත් ම් ඔබතුමමාට 

කෙනාෙත් ශම්ක ක ගන්  බැිස ශෙයි කි   කා ණ ත් මම 

මතක් ක න්  කැමැතියි.  

 

ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. G.G. Ponnambalam. You 

have five minutes.  
 
[3.48 p.m.] 

 

ගු ජී.ජී. තපොන්නම්බලම් මහ ා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Presiding Member, I just wish to bring to the 
notice of this House certain incidents that took place 
which involves my Colleague, the Hon. Selvarajah 
Kajendren and also another member of our Party who 
happens to be an attorney-at-law. Hon. Presiding 
Member, you must be aware that on the 23rd of 
September, the Hon. Selvarajah Kajendren was arrested 
by the Jaffna Police. The OIC of the Jaffna Police was 
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physically present and, in fact, conducted the arrest. At 
the time of arrest, the Hon. Kajendren was informed that 
he cannot commemorate or remember the death of Mr. 
Thileepan who had undertaken a fast from the 15th of 
September till the 26th of  September several years ago. 
Those days are generally observed by all the Tamils. The 
Hon. Selvarajah Kajendren had gone there alone. Despite 
that, the police came to that spot and when he tried to 
light a lamp, he was physically assaulted, physically 
handled, arrested and bundled into a vehicle and taken to 
the police station along with two other members of our 
Party. Also, two ladies who were supporters of our Party 
and who happened to be in that area because they were 
official journalists were physically manhandled and their 
phones were first captured and then eventually returned 
because Mr. Sugash, who was a lawyer and a member of 
our party, had objected to the arrest and assault of those 
two ladies. Initially, the police took the Hon. Selvarajah 
Kajendren to custody saying that he was being arrested 
because he was commemorating a member who belonged 
to a banned organization. The Government's policy is that 
you can commemorate even members of the LTTE, 
provided you do not commemorate the LTTE. So, when 
the Hon. Selvarajah Kajendren had repeatedly asked the 
Police OIC whether there was a court order and to 
produce it if, in fact, he was going to be arrested, the OIC 
said that he did not have it but there was a court order.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

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

 

ගු ජී.ජී. තපොන්නම්බලම් මහ ා 
(மாண்புமிகு  ீ. ீ. தபான்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

I will wind up, Sir.  

He was taken to the police and subsequently, was 
released on bail saying that he had not been arrested 
under the PTA or under Section 106 of the Code of 
Criminal Procedure, but rather because he violated 
COVID rules. That is what was told.  

What I want to bring to the notice of this House is that 
the Hon. Minister of Public Security, the Hon. (Dr.) 
Sarath Weerasekera, despite the police saying that the 
Hon. Selvarajah Kajendran was not arrested for 
commemorating Mr. Thileepan, had come on record on a 
public media channel that the Hon. Member was arrested 
because he had, in fact, commemorated an LTTE Member 
and also had the audacity to say that the lawyer, who is a 
member of our  party and who intervened on behalf of 
those two ladies who had been manhandled and assaulted 
by the police and whose phones initially were illegally 
confiscated, also has to be arrested because he acted 
illegally in trying to support the Hon. Kajendren who was 
commemorating a Member of a banned organization. Sir, 
the Hon. Minister of Public Security, we all know, is 
intellectually challenged. But, the fact that such a person 
is put in charge of such an important Ministry for him to 
be encouraging impunity in this way, encouraging the 

police to act illegally in this way - to carry out illegal 
arrests and try to justify that to the public - is something 
that this House and certainly the Government must take 
note of and he must be asked to be accountable for his 
remarks. Thank you.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. H.M.M. Harees. You 

have twelve minutes.  
 

[பி.ப. 3.53] 
 

ගු එච්.එම්.එම්. හීම න මහ ා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த 

நாட்டிரல இந்தக் காலகட்டத்தில் எமது முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு 

நடக்கின்ற சில விடயங்கள் பற்றிப் ரபசலாதமன்று 

நிகனக்கின்ரறன். இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகம் 

நாட்டிரல வாழ்கின்ற இதர சமூகங்களான சிங்கள மற்றும் 

தமிழ் சமூகங்களுடன் ஆயிரம் வருடங்களுக்கும் ரமலாக 

நல்லுறவுடன் வாழ்கின்ற நடுநிகலகமயான ஒரு சமூகமாக 

இருந்துதகாண்டிருக்கின்றது. அவ்வாறான ஒரு சமூகம் 

ததாடர்பாக அண்கமயில் ததற்ககச் ரசர்ந்த சங்ககக்குாிய 

ஞானசார ரதரர் அவர்கள், இந்த நாட்டில் நடந்த சில 

தாக்குதல்களுக்கு மூலகாரணம், எம்கமப் பகடத்த இகறவன் 

என்று இந்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் அபாண்டமாகக் 

கூறியிருந்தார்.  

இவருகடய இந்தக் கருத்துச் சம்பந்தமாக முஸ்லிம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் எவ்வாறு 

நடந்துதகாள்வது என்று இந்த நாட்டிலுள்ள எங்களுகடய 

மார்க்க அறிஞர்கள், கல்வி நிபுணர்களுடன் ஆராய்ந்ததபாழுது 

அவர்கள் எங்களுக்குக் கூறியது என்னதவனில், 

“பாராளுமன்றத்தில் இகத 'கலாி'க்காகப் ரபசுவகதவிட, 

இவருக்கு எதிராக உாிய சட்ட நடவடிக்கக எடுப்பதுதான் 

சிறந்தது; அதற்காகப் தபாலிஸிலும் CIDஇலும் முகறப்பாடு 

தசய்யுங்கள்!” என்றுதான். அந்த அடிப்பகடயில், நாங்கள் 

அதற்கான ஏற்பாடுககளச் தசய்து உாிய நடவடிக்ககககள 

எடுத்ததபாழுதும், இந்தச் சகபயிலுள்ள இதர சமூகத்கதச் 

ரசர்ந்த ஓர் உறுப்பினர் அந்த விடயத்கத எடுத்து முஸ்லிம் 

சமூகத்தின் சார்பில் ரபசினார். அவருக்கு இந்த விடயத்கதப் 

பற்றிப் ரபசலாம்; அதற்கான உாிகம இருக்கின்றது; அதற்கு 

நாங்கள் தகடயாக இருக்கவில்கல. அதற்காக, இந்த உயாிய 

மாண்புமிக்க சகபயில், “முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்கள் ஊருக்கு வந்தால், அவர்ககளத் தாக்குங்கள்!” 

என்று வன்முகறகயத் தூண்டுகின்ற விதத்தில் ரபசக்கூடாது. 

இவ்வாறு அவர் ரபசிய விடயம், இன்று எமது சமூகத்தில் 

தபரும் தகாதிப்பகலகய ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அவருக்கு 

எமது சமூகத்தின் வரலாறு ததாிய ரவண்டும். இந்த நாட்டில் 

சிங்கள - முஸ்லிம் உறவு என்பது ஆயிரம் வருடங்களுக்கும் 

ரமலானது. அதற்கு மர்ஹும் எம்.சி. அப்துர் ரஹ்மான் 

உட்படப் பல முஸ்லிம் தகலகமகள் பங்களிப்புச் 

தசய்திருக்கின்றார்கள். எனரவ, அவர் முஸ்லிம் சமூகத்தின் 

புதிய காவலனாக அவதாரம் எடுப்பதற்கு முன் கடந்தகால 

முஸ்லிம் தகலகமகளின் வரலாற்கறப் படிக்க ரவண்டும்.  

2014ஆம் ஆண்டு அளுத்ககமயில் பிரச்சிகன ஏற்பட்ட 

ரபாது, இரத முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்தான் 

அதற்கு முகங்தகாடுத்தார்கள். 2001ஆம் ஆண்டு 
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மாவனல்கலயில் பிரச்சிகன ஏற்பட்டதபாழுது, எங்களுகடய 

தகலவர் தகௌரவ றவுப் ஹகீம் அவர்கள் தனது அகமச்சுப் 

பதவிகயத் தூக்கி எறிந்தார். அரதரபான்று, சஹ்ரான் என்ற 

ரபயன் ரமற்தகாண்ட தாக்குதலின் பின்பு ஏற்பட்ட 

நிகலகமயின்ரபாது, எமது முஸ்லிம் சமூகத்தின் உாிகமக்காக 

அப்ரபாதிருந்த ஒட்டுதமாத்த முஸ்லிம் அகமச்சர்களும் 

தங்களது பதவிககள இரா ினாமா தசய்தார்கள். கண்டியில், 

அம்பாகறயில் பிரச்சிகன ஏற்பட்டரபாது, முஸ்லிம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கரள எமது சமூகத்தின் 

சார்பாக அதற்கு முகங்தகாடுத்ரதாம். தமிைீை விடுதகலப் 

புலிகள் காத்தான்குடியில், மூதூாில், அம்பாகறயில் 

முஸ்லிம்ககளத் தாக்கியரபாது, அன்றிருந்த எமது முஸ்லிம் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்தான் அதற்கு முகங்தகாடுத்தார் 

கள் என்ற வரலாற்கற அவர் ததாிந்திருக்க ரவண்டும். 

தற்ரபாது, எமது முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு MMD என்றும் 

மாடறுப்பு என்றும் பல பிரச்சிகனகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. 

முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாகிய நாங்கள் அரசுடன் 

இகணந்து ரபச்சுவார்த்கதயூடாக இந்தப் பிரச்சிகனககளத் 

தீர்க்க முற்படுகின்றரபாது, கடந்த காலத்தில் அவருகடய 

பாட்டனார் ததாடக்கம் தமிைர் விடுதகலக் கூட்டணியின் 

தகலவர்கள் - பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் - அவர்களுகடய 

துகரமார் எவ்வாறு புதியரதார் அவதாரம் எடுத்து, தமிழ் 

இகளஞர்களிடம் “ஆயுதத்தினால் சுடுங்கள்!” என்று 

தசான்னார்கரளா, அரதரபால ஓர் அவதாரதமடுத்து எமது 

முஸ்லிம் இகளஞர்ககள ரநாக்கி, “முஸ்லிம் பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர்ககளத் தாக்குங்கள்!” என்று கூறுவதற்கு இவருக்கு 

என்ன உாிகம இருக்கின்றது? என்பதுதான் இன்று நாங்கள் 

ரகட்கின்ற ரகள்வியாகும். எங்களுகடய மூச்சானது முஸ்லிம் 

சமூகத்தின்பால்தான் இருக்கின்றது. ஆககயால், எவரும் 

இரட்கட ரவடம் ரபாடுவதற்கு அனுமதிக்க முடியாது. இங்கு 

முஸ்லிம் சமூகத்கதப் பற்றிப் ரபசுகின்ற நபர், வடக்கு, 

கிைக்கில் வாழுகின்ற முஸ்லிம் மக்களுகடய இருப்கபயும் 

உாிகமககளயும் கருத்திற்தகாள்ளாது வடக்கு, கிைக்கு 

இகணக்கப்பட ரவண்டுதமன்று தசால்கின்றார். அவர் கிைக்கு 

மாகாண முஸ்லிம்களுகடய அரசியல் அபிலாகஷககளப் 

பற்றிப் ரபச முடியாது.  

அரதரபான்று, கல்முகன வடக்குப் பிரரதச தசயலகத்கதத் 

தரமுயர்த்த ரவண்டுதமன்று கூறுகின்றார். கல்முகனயிலுள்ள 

முஸ்லிம்களின் அபிலாகஷககளயும் உாிகமககளயும் 

அவரால் விளங்கிக்தகாள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது. ‘கலாி’

க்குப் ரபசுவதனூடாக இந்த நாட்டிலுள்ள முஸ்லிம் 

இகளஞர்கள் மத்தியில் ஒரு தீவிரவாத சிந்தகனகய 

உருவாக்க முயற்சித்தால், அதற்கு ஒருரபாதும் நாங்கள் 

இடமளிக்க முடியாது. இந்த நாட்டில் எங்களுக்குள் ஒரு சமூகக் 

கட்டகமப்பு இருக்கின்றது. அகில இலங்கக  ம்இய்யத்துல் 

உலமா சகபயின் அங்கத்தவர்கள், புத்தி ீவிகள், அறிஞர்கள் 

எனப் பலாின் வைிகாட்டுதலின்கீழ் இயங்குகின்ற ஒரு 

சமூகமாகரவ எங்களுகடய சமூகம் இருக்கின்றது.  

இவர் முஸ்லிம் சமூகத்தின் பூரகாள இருப்புச் சம்பந்தமாக 

எதுவும் அறியாமல் ரபசுகின்றார். இந்த நாட்டில் சுமார் 1,600 

முஸ்லிம் கிராமங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் வடக்கு, 

கிைக்குக்கு தவளிரய சுமார் 900 கிராமங்கள் இருக்கின்றன. 

அகவ அகனத்தும் சிங்கள மக்கள் தபரும்பான்கமயாக 

வாழுகின்ற பிரரதசங்களில் உள்ள சிறுசிறு கிராமங்களாகும். 

இவர் அந்தக் கிராமங்களிலுள்ள முஸ்லிம் சமூகத்தின் 

பாதுகாப்பு, இருப்பு என்பன பற்றி எந்தவிதக் கவகலயும் 

இல்லாமல், தவறுமரன உணர்ச்சி ாீதியில் முஸ்லிம் 

இகளஞர்ககள உசுப்ரபற்றுவதினூடாக அவர்ககள வீதிக்கு 

இறக்கி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபடச் தசய்ய ரவண்டும்;  இன 

உறகவக் குைப்ப ரவண்டும் என்று நிகனக்கின்றார். எனரவ, 

அவர் அந்தக் கிராமங்களில் வாழ்கின்ற மக்களின் இருப்பு 

சம்பந்தமாக முதலில் சிந்திக்க ரவண்டும். இவர், எங்ககள 

“அரசுடன் உறவாடுகின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்” 

என்று குற்றம் சாட்டுகின்றார். இந்த உயாிய சகபயில் 

சிரரஷ்ட உறுப்பினர்களான தகௌரவ இம்தியாஸ் பாகிர் 

மாக்கார், தகௌரவ கபீர் ஹஷீம், தகௌரவ றவுப் ஹகீம் 

ரபான்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அத்துடன், தகௌரவ மு ிபுர் 

ரஹுமான் அவர்கள்கூட இருக்கின்றார். இவர்களுக்கு 

இல்லாத ஞானமா இவருக்கு வந்திருக்கின்றது? என நாங்கள் 

ரகட்க ரவண்டியிருக்கின்றது.  

இனவாதமின்றி, மிக நிதானமாகப் ரபசக்கூடிய பல தமிழ்த் 

தகலகமகள் இந்தச் சகபயிரல இருக்கின்றனர். ஆனால், 

ஒருவர் மட்டும் காவடி எடுத்து ஆடுவதுரபான்று இந்தச் 

சகபயில் எகதப் ரபசரவண்டும்; எகதப் ரபசக்கூடாததன்று 

ததாியாமல் ரபசிக்தகாண்டிருக்கிறார். அகத எங்களால் 

அனுமதிக்க முடியாது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த 

நாட்டிரல எமது முஸ்லிம் சமூகம் பல பிரச்சிகனககள 

எதிர்ரநாக்கிக்தகாண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, அம்பாகறயில் 

ஏற்பட்டிருக்கின்ற நிலப் பிரச்சிகன ததாடர்பில் நாங்கள் 

கடந்த வாரம் அரசாங்க அதிபருடன் ரபசி, அதற்குாிய தீர்கவ 

ரநாக்கி நகர்ந்து தசன்றுதகாண்டிருக்கிரறாம். இன்று 

மட்டக்களப்பிரல 26 சதவீதம் வாழ்கின்ற முஸ்லிம் சமூகம் 

தவறுமரன ஒரு வீதமான காணிகளுடன் இருந்துதகாண்டு 

இருக்கிறார்கள். அரதரபான்று, திருரகாணமகலயில் 44 

சதவீதம் வாழுகின்ற முஸ்லிம்கள் காணிப் பற்றாக்குகறயுடன் 

இருந்துதகாண்டு இருக்கிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி, 

குச்சதவளியிலும் காணிப் பிரச்சிகனகள் இருந்துதகாண்டு 

இருக்கின்றன. ரதாப்பூர் பிரரதச தசயலகம் இன்றும் உப 

பிரரதச தசயலகமாகரவ இருக்கின்றது. இவற்கற யாாிடம் 

ரபசுவது? யார் ரபசுவது? என்பது பற்றிச் சிந்திக்கரவண்டும். 

தவறுமரன 'கலாி'க்காகப் ரபசி, முஸ்லிம் இகளஞர்ககள 

உசுப்ரபற்றுவதனூடாக வடக்கு, கிைக்கிரல வாழ்கின்ற எமது 

சமூகத்கத நாங்கள் தமன்ரமலும் வறுகமக்குள் 

தள்ளமுடியாது. இன்று தமிழ் மக்களாக இருந்தாலும் சாி, 

முஸ்லிம் மக்களாக இருந்தாலும் சாி, சிங்கள மக்களாக 

இருந்தாலும் சாி, முதலில் அவர்களிடம் குடிதகாண்டிருக்கும் 

வறுகமகய ஒைிக்கரவண்டும். அதற்காகரவ நாங்கள் 

அரசியகலத் தூய்கமயாக முன்தனடுக்க முயற்சித்துக் 

தகாண்டிருக்கிரறாம். அரசியலில் துரராகத்தனங்களும் 

காட்டிக்தகாடுப்புகளும் ரதாற்றுப்ரபானதுதான் கடந்தகால 

வரலாறு என்பகத அவர் மறந்துவிடக்கூடாது. அவ்வாறு 

ரதாற்றுப்ரபான அரசியல் வைிகாட்டகல இன்று முஸ்லிம் 

சமூகத்தின்மீது திணிக்க முற்பட்டால், அகத நாங்கள் 

அனுமதிக்கமாட்ரடாம்.  

கடந்த நான்கு பாராளுமன்றத் ரதர்தல்களில் நான் 

தவன்றிருக்கின்ரறன். ஒருமுகற மாநகர ரமயராகவும் 

இருந்திருக்கிரறன். என்கன எனது சமூகத்திலிருந்து ஓரங்கட்ட 

நிகனத்தால், அது பகற்கனவு என்பகத அந்த உறுப்பினர் 

விளங்கிக்தகாள்ள ரவண்டும். இந்தச் சகபயில் அவருக்கு 

எதிராகப் ரபசுவதற்கு யாருமில்கல என்று அவர் 

நிகனத்துவிடக்கூடாது. சரகாதரர் மு ிபுர் ரஹுமான் 

அவர்கரள, சரகாதரர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் 

அவர்கரள, நான் உங்களிடம் தசால்லிக்தகாள்வது 

என்னதவன்றால், இந்தச் சமூகம் இந்த நாட்டில் [இகடயீடு]  
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමා, නැන් කාාෙ අෙසන් ක න් . කාල  ඉක්ම 

ශගොස් තිශබන්ශන්. 

 

ගු එච්.එම්.එම්. හීම න මහ ා 
(மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்) 

(The Hon. H.M.M. Harees) 
முஸ்லிம் சமூகத்கத வைிநடத்தக்கூடிய தபாறுப்கப 

வந்தான் வரத்தான்களிடம் தகாடுத்து, அவர்களின் 

தகலவிதிகய நீங்கள் மாற்றிவிடக்கூடாது. கடந்த காலத்தில் 

தமிழ் இகளஞர்களுக்கு நடந்த கதி முஸ்லிம் 

இகளஞர்களுக்கும் ஏற்பட அனுமதிக்கக்கூடாது எனக் ரகட்டு, 

எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்ரறன்.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු තෙ ාජ්ා කශලයි අ සන් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 

7ක කාල ක් තිශබ ො. 

 
[பி.ப. 4.05] 

 

ගු  වරාජා කතලි  අර න් මහ ා 
(மாண்புமிகு தவரா ா ககல அரசன்)   

(The Hon. Thavaraja Kalai Arasan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

தபற்ரறாலியம் சம்பந்தமான விவாதம் நகடதபற்றுக் 

தகாண்டிருக்கின்ற இந்த ரவகளயிரல, நான் சார்ந்த சமூகம் 

ததாடர்பான சில விடயங்ககள இவ்விடத்திரல பதிவுதசய்து 

தகாள்ளலாதமன்று நிகனக்கின்ரறன். அந்த அடிப்பகடயில், 

ஆகலயடிரவம்புப் பிரரதச தசயலாளர் பிாிவிரல நாவற்காடு 

எனும் இடத்தில் இயங்கிக்தகாண்டிருக்கின்ற ஒரு முன்பள்ளி 

பற்றிக் குறிப்பிட ரவண்டும். அதில் 18 மாணவர்கள் கல்வி 

கற்று வருகிறார்கள். அரதரபான்று, அவ்விடத்தில் கதயல் 

நிகலயமும், சமுர்த்திச் சங்கமும், தாய் ரசய் பராமாிப்பு 

நிகலயமும் இயங்கிக்தகாண்டிருக்கின்றது. இவற்கற எல்லாம் 

தபாருட்படுத்தாது அங்கு அவசர அவசரமாக ஒரு தபாலிஸ் 

நிகலயம் அகமக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறானததாரு 

இடத்தில் தபாலிஸ் நிகலயம் அகமக்கப்பட்டிருப்பது 

தபாருத்தமற்றததன நான் இந்த உயாிய சகபயிரல 

தசால்லிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன். உண்கமயிரலரய 

ஆகலயடிரவம்புப் பிரரதசத்தில் ஒரு தபாலிஸ் நிகலயம் 

அகமக்கப்பட ரவண்டுமானால், அது தபாருத்தமானரதார் 

இடத்தில் அகமக்கப்பட ரவண்டும். அங்குள்ள மக்களின் 

விருப்பு தவறுப்புக்ககள அறிந்து, அதற்குாிய இடத்கதத் 

ததாிவுதசய்திருக்க ரவண்டும். திடீதரன இவ்வாறான 

ஏற்பாடுககளச் தசய்யும்ரபாது, அங்குள்ள பிள்களகள் எங்கு 

தசன்று கல்வி கற்பது? என்ற பிரச்சிகன உருவாகியிருக் 

கின்றது. தற்ரபாது இங்கு தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் 

அவர்கள் இல்கல. இருந்தாலும், அவர் இந்த விடயத்தில் 

தகலயீடுதசய்து, தபாருத்தமானரதார் இடத்கதத் ததாிவு 

தசய்து தகாடுக்கரவண்டும் என்ற ரகாாிக்கககய நான் இங்ரக 

முன்கவக்க விரும்புகின்ரறன்.  

இங்கு எனக்கு முன்னர் ரபசிய தகௌரவ பாராளுமன்ற 

உறுப்பினர் ஹாீஸ் அவர்கள் மிகவும் ஆக்ரராசமாகப் 

ரபசினார். உண்கமயிரல, எங்களுகடய தமிழ் மக்களின் 

ரபாராட்டமானது ஒரு தகாள்ககயுகடதாகவும் எங்களுகடய 

இருப்கப ரநாக்கியதாகவும் இருந்தது. தமிழ் ரபசும் இனம் 

என்ற அடிப்பகடயில், நாங்கள் எங்களுகடய 

ரபாராட்டங்ககள  னநாயக ாீதியிரலரய முன்தனடுத்ரதாம். 

இறுதியில் அது ஓர் ஆயுத ாீதியான ரபாராட்டமாக மாறியது. 

இப்தபாழுதும் நாங்கள் அதகன  னநாயக ாீதியாகரவ 

வலியுறுத்திக்தகாண்டு இருக்கின்ரறாம். தகௌரவ 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஒரு விடயத்கத 

விளங்கிக்தகாள்ள ரவண்டும். இந்த நாட்டிரல எந்தக் கட்சி 

ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அந்த அரசாங்கத்ரதாடு இகணந்து 

அகமச்சுப் பதவிககள எடுக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அதிகாரம் 

தசலுத்துகின்றவர்களாக தமிைர்கள்தான் இருந்திருக்கின்றார் 

கள். இப்தபாழுது நீங்கள் உங்களுகடய சமூகம் 

எதிர்ரநாக்குகின்ற அைிவு சார்ந்த விடயங்ககளக் கூறினீர்கள். 

அரதரபால், என்னாலும் ஒவ்தவான்றாகக் குறிப்பிட்டுச் 

தசால்ல முடியும். நான் அப்படிச் தசால்வதன்மூலம் மீளவும் 

சமூகங்களுக்கிகடயில் குைப்பம் ஏற்பட்டுவிடுரமா என்ற ஓர் 

அச்சம் எனக்குள் இருக்கின்றது. 

கல்முகனத் தமிழ் Division சம்பந்தமாக மிகவும் 

ஆக்ரராசமாக இப்தபாழுது நீங்கள் ரபசினீர்கள். நீங்கள் 

திட்டமிட்டு அந்தத் தமிழ் Divisionஐத் தரமுயர்த்தாமல் 

இருப்பதற்காகரவ அரரசாடு இகணந்துதகாண்டு 

இருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் அந்தத் தமிழ் Divisionஇரல பல 

அடாவடியான ரவகலககளச் தசய்துதகாண்டிருக்கின்றீர்கள். 

ஒவ்தவாரு கிைகமயும் இரண்டு இடங்கள் கபளீகரம் 

தசய்யப்படுகின்றன. தசன்ற கிைகம தபாியநீலாவகண - 

01இரல ஓர் இடத்கதக் கபளீகரம் தசய்தார்கள். அதகனத் 

தமிைர்களா தசய்தார்கள்? திட்டமிட்டு முஸ்லிம் 

அகமப்புக்ககள உருவாக்கி, அந்தப் பிரரதசங்ககள 

ஆக்கிரமிப்பதிரல மிகவும் வல்லவராக  நீோ்ங்கள் 

தசயற்படுகின்றீர்கள். நீங்கள் தமிழ் மக்ககளப் பற்றிப் ரபச 

ரவண்டாம். நாங்கள் இந்த நாட்டிரல  சிங்கள மக்கரளாடும் 

முஸ்லிம் மக்கரளாடும் என்றும் இகணந்து வாைத்தான் 

விரும்புகின்ரறாம். உங்களுகடய கள்ளத்தனமான அரசியகல 

நீங்கள் நிறுத்த ரவண்டும். நீங்கள் முஸ்லிம்களுக்காகக் குரல் 

தகாடுப்பதாகக் கூறி, எங்களுகடய தமிைர் பிரரதசங்ககள 

அைித்துக் தகாண்டிருக்கின்றீர்கள். உதாரணத்துக்கு 

சம்மாந்துகறப் பிரரதசத்கதச் தசால்ல முடியும். அம்பாகற 

மாவட்டத்தில் எத்தகனரயா கிராமங்கள் உங்களால் 

அைிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நான் அவற்கறப் பட்டியலிட்டுச் 

தசால்ரவன். தபாத்துவிலுள்ள தமிைர்களின் பல இடங்ககள 

நீங்கள் அரசியல் ாீதியாக கபளீகரம் தசய்வதற்கு எடுத்த 

முயற்சிககள நாங்கள் முறியடித்திருக்கின்ரறாம்.  

எங்களுகடய சமூகம் சார்ந்து தசயற்பட்டிருந்தால், 

எங்களுகடய இலக்கக  நாங்கள் அகடந்திருப்ரபாம். தமிழ் 

ரபசும் இனம் என்ற அடிப்பகடயில் தசயற்பட்டதன் 

காரணமாக இன்று எங்களுகடய சமூகரம எங்ககளத் 

தள்ளிகவக்கக்கூடிய ஒரு நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

நீங்கள் விடயத்கத அறிந்து ரபசரவண்டும். நாங்கள் தமிழ் 

ரபசும் இனம் என்ற அடிப்பகடயில் தசயற்படுகின்றரபாது, 

நீங்கள் சந்தர்ப்பத்கதப் பயன்படுத்தி ஒவ்ரவார் 

அரசாங்கத்திலும் அங்கம்வகித்து தமிைர்களுகடய இடங்ககள 

எவ்வாறு கபளீகரம் தசய்யலாம் என்ற ாீதியில் 

தசயற்படுகின்றீர்கள். நல்லாட்சி அரசாங்க காலப்பகுதியிரல 

நீங்கள் மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இரா ாங்க 

அகமச்சராக இருந்தீர்கள். அப்ரபாது நீங்கள் கல்முகனயிரல 

நகரத்திட்டமிடல் என்ற அடிப்பகடயில் கபளீகரம் தசய்ய 

முகனந்த காணிகள் யாருகடயது? அகவ தமிழ் மக்களுகடய 

காணிகள்! இவ்வாறு நீங்கள் ஒவ்ரவார் அரசாங்கத்திலும் 

அங்கம் வகித்து, தமிைர்களுக்கு எதிரான ரவகலககளச் 

தசய்துவிட்டு இப்தபாழுது ஒற்றுகம பற்றிப் ரபசுகின்றீர்கள். 
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அம்பாகற மாவட்டத்திரல ஒற்றுகமகயக் குகலக்கின்ற ஓர் 

அரசியல்வாதியாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள். நான் எல்லா 

முஸ்லிம் அரசியல்வாதிககளயும் அவ்வாறு கூறமாட்ரடன். 

உங்ககளத்தான் அவ்வாறு தசால்ரவன். நீங்கள் ஒரு 

ரநர்கமயான அரசியல்வாதியாக இருந்து ரபசியிருந்தால், 

நான் இப்தபாழுது உங்களுக்கு ஆதரவாகப் ரபசியிருப்ரபன். 

நீங்கள் தசய்வததல்லாம் அநியாயம்! எதிர்காலத்தில் 

கல்முகனயிரல தமிைர்கள் வாை முடியுமா? என்கின்ற ஒரு 

வினாரவாடு இன்று தமிைர்கள்  அழுதுதகாண்டிருக்கின்றார் 

கள். நீங்கள் ஒவ்தவாரு நாளும் ஏதாவது ஒரு திட்டத்கதத் 

தீட்டுவீர்கள்! அரச காணிககளக் ககயாளுகின்றீர்கள்; 

அங்கிருக்கின்ற குளங்ககளக்கூட கபளீகரம் தசய்கின்றீர்கள்; 

அங்கிருக்கின்ற உப பிரரதச தசயலாளாின் அதிகாரங்ககளக் 

குகறக்கின்றீர்கள். அரசாங்கத்ரதாடு இகணகின்றீர்கள். 

உங்களுகடய இகணவு தமிைாோ்ககள நசுக்குவதற்காகத்தான்! 

நான் இங்கு அதிகமான விடயங்ககளப் ரபசுவதற்கு 

ஆயத்தமாகரவ வந்ரதன். இருந்தும், ரநரம் ரபாதாத 

காரணத்தினால் எனது ரபச்கச முடித்து அமருகின்ரறன். 

நன்றி.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

நன்றி, ගරු මන්ත්රීතුමමා.   

මීෙඟට, ගරු එම්.  ාශම්ෂ්ෙ න් මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 

6ක කාල ක් තිශබ ො. 
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ගු එම්. රාතම්ෂනවරන් මහ ා 
(மாண்புமிகு எம். ராரமஷ்வரன்)  

(The Hon. M. Rameshwaran)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தபற்ரறாலிய வளங்கள் சட்டமூலம் ததாடர்பான இன்கறய 

விவாதத்தில் கலந்துதகாண்டு  ரபசுவதற்குச் சந்தர்ப்பம் 

அளித்தகமக்கு முதலில் உங்களுக்கு நன்றிகயக் 

கூறிக்தகாள்கின்ரறன். இந்த நாட்டு மக்களுக்குச் ரசகவயாற்ற 

ரவண்டுதமன்ற நல்ல எண்ணத்ரதாடு, தகௌரவ அகமச்சர் 

அவர்கள் நாட்டுக்கு ஏற்றவாறு இந்தச் சட்டமூலத்கத 

உருவாக்கியிருக்கின்றார். அவர் சிறந்தரதார் அகமச்சர்! 

அந்தவககயில், நான் அவகரப் பாராட்டுகின்ரறன்.  

இங்கு ரபசிய எதிர்க்கட்சித் தமிழ் உறுப்பினர்கள், 

தபருந்ரதாட்டப் பகுதி இராணுவ மயமாக்கப்படுவதாகவும் 

அதற்கு இந்த அரசாங்கம் ஒத்துகைப்பதாகவும் கூறினார்கள். 

இந்த அரசாங்கம் எந்த ரவகலகள் தசய்தாலும் அவற்றுக்குக் 

குகற கூறுவதற்தகன்ரற சிலர் இருக்கின்றார்கள். இந்த 

அரசாங்கம் தபருந்ரதாட்டப் பகுதிக்கு எகதயுரம 

தசய்யவில்கல என்று கூறுகின்றவர்களும் இருக்கின்றார்கள்.  

தகௌரவ பிரதமர் மஹிந்த ரா பக்ஷ அவர்கள் சனாதிபதியாக 

இருந்ததபாழுதுதான் மகலயகத்திரல பாாிய அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டன என்பகத அவர்கள் 

மறந்துவிட்டார்கள். அரதரபான்று, இன்கறய சனாதிபதி 

ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ அவர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் 

நாங்கள் பாாிய அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள மகலயகத்திரல 

மீண்டும் ஆரம்பித்திருக்கின்ரறாம். அதற்ரகார் உதாரணம், 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் இந்தியாவால் வைங்கப்பட்ட 

வீட்டுத்திட்டமாகும். இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் 

4,000 வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவற்றுக்குத் 

ரதகவயான உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் வைங்கப்பட்டிருக்க 

வில்கல. தற்ரபாகதய சனாதிபதி ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ 

அவர்கள் ஆட்சிகயப் தபாறுப்ரபற்றவுடன், எங்களுகடய 

இரா ாங்க அகமச்சர்  ீவன் ததாண்டமான் அவர்களுகடய 

அகமச்சுக்கு 522 மில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு 

தசய்யப்பட்டது. அதன்மூலம் அவ்வீடுகளுக்கு குடிநீர், 

மின்சாரம், ரபாக்குவரத்து ரபான்ற உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 

தசய்து தகாடுக்கப்பட்டன. அண்கமயில் இலங்ககக்கு 

வி யம் தசய்த இந்திய தவளிவிவகார அகமச்சின் தசயலாளர் 

ஊடாக 1,235 வீடுககள நாங்கள் மக்கள் பாவகனக்காகக் 

ககயளித்ரதாம். அரதரபான்று, இன்று தபருந்ரதாட்டப் 

பகுதியில் ‘காபட்’ பாகதகள் ரபாடப்படுகின்றன. அதாவது, 

கடந்த அரசாங்க காலத்தில் நிறுத்திகவக்கப்பட்டிருந்த 

தபருந்ரதாட்டப் பாகதகளின் அபிவிருத்திப் பணிககளத் 

தற்ரபாது இந்த அரசாங்கத்தினூடாக நாங்கள் ரமற்தகாண்டு 

வருகின்ரறாம். இவ்வாறான நல்ல ரவகலககளச் 

தசய்கின்றதபாழுது, அவற்கறச் சுட்டிக்காட்டுவகத விட்டு 

விட்டு, இந்த அரசாங்கம் தபருந்ரதாட்ட மக்களுக்கு எகதயுரம 

தசய்யவில்கல என்று கூறுகின்றார்கள். 

  இன்று உங்களுக்குத் ததாியும்! எமது நாடு மாத்திரமல்ல, 

தகாரரானாத் ததாற்று காரணமாக பல நாடுகள் தபாருளாதார 

ாீதியிரல வீழ்ச்சியகடந்திருக்கின்றன. தபாருளாதார 

வீழ்ச்சியிப் பாகதயில் நாடு இருந்தாலும்கூட, அரசாங்கம் 

எந்தவிதத்திலும் அபிவிருத்தித் திட்டங்ககள நிறுத்தவில்கல. 

இந்த நாட்டு மக்களுக்கு என்தனன்ன ரதகவரயா, அவற்கற 

எங்களுகடய சனாதிபதி ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ அவர்கள் 

தசய்து தகாண்டிருக்கின்றார். தகௌரவ மஹிந்த ரா பக்ஷ 

அவர்கள் யுத்தத்கத நிகறவு தசய்தார். ரமதகு சனாதிபதி 

ரகாட்டாபய ரா பக்ஷ அவர்கள் தகாரரானாத் ததாற்றுப் 

பரவகலத் தடுத்திருக்கின்றார். அரதரபான்று, தகௌரவ நிதி 

அகமச்சர் தபசில் ரா பக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்கடப் 

தபாருளாதார வீழ்ச்சியிலிருந்து மீட்தடடுப்பதற்காக 

முன்னின்று தசயற்பட்டுக்தகாண்டிருக்கின்றார். அவருகடய 

அகமச்சினூடான பாாிய நிதிதயாதுக்கீட்டின்மூலம் 

மகலயகத்திரல பல்ரவறு திட்டங்ககள நாங்கள் 

நகடமுகறப்படுத்தி வருகின்ரறாம்.   

இன்று ஒரு புதிய ககதகய உருவாக்கியிருக்கின்றார்கள். 

அதாவது, தபருந்ரதாட்டப் பகுதிகளுக்கு இராணுவத்கத 

வரவகைத்திருப்பதாகக் கூறுகின்றார்கள். அவ்வாறான ஒரு 

சூழ்நிகல மகலயகத்திரல ஏற்படவில்கல.  நாங்கள் 

அரசாங்கத்ரதாடு இருக்கின்ரறாம். மகலயக மக்களுக்கு 

ஏதாவததாரு பாதிப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால், அகத 

தவறுமரன பார்த்துக்தகாண்டிருக்கின்ற கட்சியல்ல, 

இலங்ககத் ததாைிலாளர் காங்கிரஸ்! மகறந்த தகலவர் 

ஆறுமுகன் ததாண்டமான் ஐயாவின் காலத்திலும் சாி, 

இன்கறய எங்களது தகலவர்  ீவன் ததாண்டமான் 

அவர்களின் காலத்திலும் சாி, நாங்கள் அரசாங்கத்ரதாடு 

இருந்தாலும் பிகைகளுக்காக அவர்களுடன் ஒத்துப்ரபாகின்ற 

கட்சியல்ல இலங்ககத் ததாைிலாளர் காங்கிரஸ்! எனரவ, 

மகலயக மக்களுக்கு எது ரதகவரயா, அகத நிச்சயமாக 

இலங்ககத் ததாைிலாளர் காங்கிரஸ் தசய்துதகாடுக்கும் என்று 

கூறிக்தகாள்கின்ரறன். முன்னாள்  னாதிபதி மஹிந்த 

ரா பக்ஷ அவர்கள் மகலயகத்கதச் ரசாோ்ந்த 

தபருவாாியானவர்களுக்கு ஆசிாியர் நியமனங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாடுத்தார். ஆசிாியர் தினமான இன்று ஆசிாியர் 

தின வாழ்த்துக்ககளக் கூறி, சந்தர்ப்பம் வைங்கியதற்கு நன்றி 

ததாிவித்து, விகடதபறுகின்ரறன்.   
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ලින් බඩුඩා ා  ජ් මහ මන්ත්රීතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 4ක 

කාල ක් තිශබ ො. 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

[අ.ාා. (.56] 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ස්තුමතියි, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. ඉතාම ෙැනගත් ප ත් 

ශකටුම්පතක් ගැ  විොන ක   ශම් ශෙලාශද ඒ ගැ  කාා 

ක න්   අෙස්ාාෙ ලැී ම පිළිබඳෙ සතුමටු ශෙ ො. හැබැයි, අන 

දි ශ  අපට කාා ක න්  තිශබ  කාල  සීමාවීම ගැ  මම 

ක ගාටු  ශෙ ො. ශමොකන, මට ශෙන්ක  තිශබන්ශන් වි ාඩි 4යි. 

අපි කිදො, දිො ්හා  විශදක කාල ත් අ ශග  අපට කාා 

ක න්  අෙස්ාාෙ ශනන්  කි ලා.  මුත්, ්ඩුක්ෙට ඛ්නිජ්ශතල් 

සම්පත් ප ත් ශකටුම්පතට ෙඩා ා දිො ්හා   සඳහා ශෙලාෙ 

ගැීතම ෙැනගත් වුණා. ඒ ගැ  මශ  ක ගාටුෙ ්රකා  ක  ො. 

ශම් ශෙලාශද ගරු ඇමතිතුමමාත් සාාශද ඉන් ො. ගරු 

ඇමතිතුමමනි, ඔබතුමමා පෙමුෙැනි ෙටශ  කාා ක ද්දි කිදො, 

එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  ජ්  කාලශ  ගිවිුමම්ගත ක ලා 

්රිමාණාමලශ  ශතල් ටැංකි ටික ඉන්දි ාෙට ු න් ා, එම ලි විල්ල 

-ගිවිුමම- සාාගත ක  ො කි ලා. ඔබතුමමාට පුළුෙන්  ම් නැන් 

අපි කාා ක   අත තුම  ඒක සාාගත ක න් . අපි නන් ා විධි ට 

එ  සාාගත ක ලා  ැහැ. 

 
ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

මම එ  සාාගත කො. අන නහෙල් 52.30ට විත  තමයි මම එ  

සාාගත කශෙ . 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සාාගත කොන? ශහොඳයි. පුළුෙන්  ම් අපට ඒක ලැශබන්  

සලස්ෙන් . අපි නන් ා විධි ට එෙැනි ගිවිුමම්ගත වීමක් ශෙලා 

 ැහැ. ගරු ඇමතිතුමමනි, ශමතැ  තිශබ  ෙැනගත් ශද් ශතල් ටැංකි 

ටික ඉන්දි ාෙට ු න් ාන, ඇශමිසකාෙට ු න් ාන කි   එක 

ශ ොශෙයි. අපි අවුරුු  60ක්, 70ක් එම ශතල් ටැංකි පාවිච්චි කො. 

ශනෙැනි ශලෝක ුතද්ධ  කාලශ දී හනපු එම ශතල් ටැංකි 500න් 

නැන් 99ක් තිශබ ො. මම හිත  විධි ට, ඔක්ශකෝම ටැංකි 505ක් 

ොශ  ්රමාණ ක් තිබුණා. ශකොශහොම හිස නැන් ටැංකි 99ක් 

තිශබ ො. අපි ශමො ොන කශෙ ? අපි ඒ සඳහා ක පු ්ශ ෝජ්  

ශමො ොන? සිිසමාශෙෝ බඩුඩා ා  ා ක මැතිනි  5965දී ක පු 

කා්ම  ක් ගැ  මීට ඉස්ශසල්ලා ගරු මන්ත්රීතුමමන්ලා 

කිහිපශනශ මා කාා කො. 5965 ේමෂ  ශෙ ශකොට ශෂල් 

සමාගම, එක්ශසෝන් සමාගම, කැල්ශටක්ස් සමාගම අශේ  ශට් 

තිබුණා. 5965දී ස්ෙ ංශපෝිකත ්්මිකක ක් හනන්  කි ලා එම 

සමාගම් ටික එෙො නැම්මා. ඒ සමාගම් එෙො නැම්මාට පස්ශස  

ශමොකන වුශඩු? 5962දී හිකන්ලූප්ම කි   ශසශ ට් සභික ා 

ශ ෝජ් ාෙක් ශග ැල්ලා Foreign Assistance Act එක  ටශත් 

අපට ු න් ්ධා  ටික ඉෙත් ක  නැම්මා. ශෂල් සමාගම, එක්ශසෝන් 

සමාගම සිංගේපූරුශද Jurong Island එකට ගි ා. ඔවුන් එශහ  

ශතල් පිිසපහු  හැු ො. ඒ අුවෙ, අවුරුු  කිහිප ක් ඇතුමෙත 

සිංගේපූරුෙට ශතල් ්්මිකක ක් හනන්  පුළුෙන් වුණා. 

සිංගේපූරුෙ ශලෝකශ  ්රධා  ශතල් ්්මිකක තිශබ   ටෙල් 

තුමශ න් එකක් බෙට පත් වුණා. සිංගේපූරුශද ශතල් බිංු ෙක්ෙත් 

 ැහැ. ශතල් පිිසපහු  කොට, ශතල් ශෙශෙඳාම් කොට, ශතල් 

මා්මකට් එකක් තිබුණාට සිංගේපූරුශද ශතල් නිෂ්කාස   කිරීමක් 

සිු  ශෙන්ශන්  ැහැ. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමාට තෙ වි ාඩි ශනකක කාල ක් 

පමණයි තිශබන්ශන්. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මම කාාෙ පටන් ගත්තා විත යිශන්, ල්ලාස ාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමමනි. 

 ගරු ඇමතිතුමමනි, ශම්කට අපි ශමොකක්න ක න්  ඕ ෑ? 

නැන්ෙත් අපි ශම්ශකන් එළි ට එ ොන? ඔබතුමමන්ලා ක   ෙැශඩ් 

"හිස" කි ලා අපි හිතන්ශන්  ැහැ. අපට ශපශ  ො, ඔබතුමමන්ලා 

ෙැ දි පා ක  න්ශන් කි ලා. ඔබතුමමා ශතල් ළිං ගැ  කාා 

ක  ො. අශ ක් පැත්ශතන් ඔබතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ෙ මහ රෑ 

ජ්ාශම් LNG බලාගා , සැපුතම්,  ෙ පද්ධති සි ල්ලක්ම තනි 

සමාගමකට ශන ො. විනිවිනාාෙ ක්  ැහැ. ශලෝකශ  ශෙ ත් 

්ශ ෝජ්ක න්ට ් ාධ ා ක ලා  ැහැ. ඔබතුමමා ඕමා  ට 

ගිහිල්ලා තිශබ ො. ශෙ ත්  ටෙලට ් ාධ ා ක ලා  ැහැ. 

ඔබතුමමන්ලා ඩීල් නම ො; ශ ම් ගහ ො; තනි ෙයාපාිසක න්ට, 

තනි සමාගම්ෙලට ඒ ටික ශන ො.  එශහම ශ ොශෙයි ශෙන්  

ඕ ෑ. ්රිමාණාමල  කි න්ශන් ඉතා ෙැනගත් ස්ාා  ක්. ශතල් 

ටැංකි පාවිච්චි ක න්ශන්  ැත් ම් ශතල් ටැංකිෙල අයිති  ගැ  

කාා කොට ෙැඩා ක්  ැහැ.  

අපි නන් ො, ශබංගාල ශබොක්ශක් ඉතාම ෙැනගත් 

ශක්න්ද්රස්ාා  ක් තමයි ්රිමාණාමල ෙ ා . එ  ශලෝකශ  

තිශබ  ශහොඳම ස්ොාාවික ෙ ා ක්. බං ලාශද්  , ික න්මා  , 

වි ට් ාම , ඉන්දි ාෙ -ඒ කලාප ටම- සැපුතම් ක න්  පුළුෙන් 

ස්ාා  ක්. බ්රිතා ය ජ්ාතික න් ඒ ශතල් ටැංකි ටික හනලා දීලා 

ගි ාට පුමෙ අපි ක පු ශන ක්  ැහැ. ශතල් ටැංකි ටික මලකඩා  

කකා තිබුශඩු. පපුෙට ගහශග  කි  ො, "අශේ සම්පත්" කි ලා. 

හැබැයි, ඒො නිසි ්කා ශ න් කෙම ාක ණ  කශෙ   ැහැ. 

5982දී ශකෝස්ටල් සමාගම ්පු ශදලාශදත් ඔබතුමමන්ලා පා ට 

බැහැලා ඒොට විරුද්ධෙ කටුතතුම කො. හැබැයි, අන ශමොකක්න 

ක න්ශන්? ඒකට හාත්පසින්ම ශෙ ස් ශන ක්. ඔබතුමමන්ලා අන 

ක න්ශන් ශමො ොන? "ශද්ශී  ්්මිකක " කි ලා තාේප බැඳලා, 

් ශ ෝජ්ක න්ට අෙහි  නමලා, විශනස්  ටෙල් එක්ක තිශබ  

සම්බන්ධතා බිඳශග  තිශබ ො. විශනස්  ටෙලට ගැති ශෙලා 

තිශබ ො. අපි නන් ො, අන ඉන්දි ාෙ ඉන්ු -ලංකා ගිවිුමම 

බලාත්මක ක න්  කි ලා ඔබතුමමන්ලාට බලපෑම් ක  ො 

කි ලා. ඒ  ශමොකන? ෙැ දි විශද්  ්රතිපත්ති නිසායි.  අපි 

්ශ ෝජ් ෙලට විරුද්ධ  ැහැ. හැබැයි, ඒ ්ශ ෝජ්  

විනිවිනාාෙ කින් ුතතුමෙ, ත ගකාරී ශලෝක ශෙශෙඳ ශපොෙට 

පිවිශසන්  පුළුෙන් හිතක  ්්මිකක ්රතිපත්ති අුවෙ ක්රි ාත්මක 

ක න්  ඕ ෑ. ඒකයි වි  ුතත්ශත්.  

ගරු උන  ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමනි. ඔබතුමමන්ලාශ  ්ඩුක්ශද 

එකකට එකක් ශෙ ස් ්රතිපත්ති, ක්රි ාමා්මග නිසා ශම් එකක්ෙත් 

සා්මාක ශෙන්ශන්  ැති බෙ අපට ශපශ  ො; අසා්මාක වීම 

තමයි ශෙන්ශන්. අසා්මාක ෙයාපා  තමයි ක්රි ාත්මක ශෙන්ශන්. 

ඔබතුමමා තනි ම  ඕමා  ට ගිහිල්ලා ශතල් ළිං ශනකක් ශන ො  

කි  ො. එශහම ශ ොශෙයි ශෙන්  ඕ ෑ. විෙෂතෙ ් ාධ ා 

ක න් . එශහම ් ාධ ා ක  ශකොට ඒ ්ශ ෝජ්ක න්ට ුමු ුම 

පිසස  ක්  ශට් තිශබන්  ඕ ෑ. අශේ LNG supply එක තනි 

සමාගමකට ශන ශකොට අ  ්ශ ෝජ්ක ා ශම්  ටට බහි ශකොටම 

 ම් කිසි සැක කින් තමයි බහින්ශන්. ගරු උන  ගම්මන්පිල 

මැතිතුමමනි, ඒ නිසා ඔබතුමමාට වුම ාෙක් තිශබ ො  ම්,- ඔබතුමමා 
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පපුෙට ගහශග , ෙැඳශග  ක ශග  ඉන්  මුවස්ස ා. හැබැයි,- 

[බාධා කිරීමක්] අන් , ඔබතුමමාශ  ශතල් ශබ්ශ  ො කි ලා 

කි  ො. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමමනි, ඉස්ස  ශෙලාම ඔබතුමමන්ලා 

්රතිපත්ති  හිස ට පිළිගන් . ඔබතුමමන්ලාශ  ්රතිපත්ති  

පිළිශග  ඒ අුවෙ ක්රි ාත්මක ශෙන් . ඔබතුමමන්ලා "ශද්ශී  

්්මිකක " කි ලා ශෙ  එකක් ක  ො. විශද්  සමාගම් එක්ක 

සම්බන්ධ ශෙලා කටුතතුම කොට ්ර ්  ක්  ැහැ. හැබැයි, 

විනිවිනාාෙ ක් තිශබන්  ඕ ෑ. පැහැදිලිෙම ඔබතුමමන්ලා 

ක්රි ාත්මක ක   ෙැඩා  පිළිශෙෙ  ටට ඉතාම අහිතක යි.  ශට් 

ශාෞිකක අඛ්ඩුඩා තාෙට,  ශට් ජ්ාතික ් ක්ෂාෙට බලපා  කටුතතුම

- විශද්   ටෙල බලපෑම ෙැඩි ශෙලා තිශබන්ශන් ඒ නිසායි. ඒ නිසා 

අපි ඉතාම ශගෞ ෙශ න් කි  ො. ඛ්නිජ්ශතල් සම්පත් ප ත් 

ශකටුම්පත තුමළින් ඔබතුමමන්ලාශ  සැබෑෙ එළි නැක්ශෙ ො, 

ඔබතුමමන්ලාශ  සැඟවුණු බලාශපොශ ොත්තුම එළි නැක්ශෙ ො කි   

එක තමයි මට කි න්  තිශබන්ශන්.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උන  ්රාාත් ගම්මන්පිල ඇමතිතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 

නහ ක කාල ක් තිශබ ො. 

 

[අ.ාා. (.22] 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, උනෑස  මා කාා ක   

අෙස්ාාශද මට අභිශ ෝග කෙ කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමාට පිළිතුමරු 

ශනිකන් 2003 එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ්ඩුක්ෙ අත්සන් කෙ ගිවිුමමට 

අනාෙ ෙගන්ති මා කි ෙලා, ඒ ෙගන්තිෙලින් ටැංකි 99ම ෙස  

34කට බු  දීලා තිශබ  බෙ ශපන්ො දීලා, ඒ ගිවිුමම සාාගත කො. 

එ  පා්මලිශම්න්තුමෙට ාා  දීලා තිශබන්ශන්. ගරු  ලින් බඩුඩා ා  

මන්ත්රීතුමමනි, ඔබතුමමා ඒ අෙස්ාාශද සාාශද හිටි ාන කි ලා මට 

මතක  ැහැ. ඔබතුමමාට එ  ඉල්ලා ගන්  පුළුෙන්; ශන  

ක්රමශදන  මට අනාෙ  ැහැ. ඒ ොශ ම කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමා 

කිදො, "ටැංකි සි ල්ල ු න්ශන්ත්  ැහැ, ඒක 2023 ශෙ ශකොට 

ඉෙ යි, අත්සන් කශෙ ත් ගිවිුමම ශ ොශෙයි, අෙශබෝධතා ගිවිුමමක්වව 

- MoU එකක් - කි ලා. මා එතශකොට එතුමමාට කිදො, "ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි, මා කි න් ා වූ ගිවිුමම අන මා සාාගත ක  ො, 

ඔබතුමමා පුළුෙන්  ම් ඔ  කි   ශබොරු ගිවිුමම, ඇත්තටම 

තිශබ ො  ම්, පුළුෙන්  ම් ශග ැවිත් ශම් සාාෙට ඉදිිසපත් 

ක න් ." කි ලා.  

ගිවිුමමත්  ැහැ; කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමාත්  
 
[මූලා නතේ අණ පරිදි ඉව ක කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 ැහැ. එතුමමා හිටි ා  ම් අන කලිසම පා්මලිශම්න්තුමශද ති ලා, 

නිරුෙතින් තමයි කෑගල්ලට  න්  ශෙන්ශන්. ජ් තාෙ ශ ොමඟ 

 ෙන්  න පු ඒ උත්සාහ  අන ශහළිශෙලා තිශබ ො. එතුමමා අන 

අොස ාෙට ගශල් පැහැරූ බෙශලමාශ  තත්ත්ෙ ට පත්ශෙලා 

තිශබ ො.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ඉන්ු  - ලංකා ගිවිුමශම් ශතල් 

ටැංකි පිළිබඳෙ සටහ ක්  ැහැ කි ලා  කී ්ම හෂීම් මන්ත්රීතුමමා 

කි ද්දී, "එශහම ශන ක් තිශබ ො" කි ලා විජිත ශහ  ත් 

මන්ත්රීතුමමා ්රකා  කො. මා වි ්ොස ක න්  බැිස  ම් විපක්ෂශ  

මන්ත්රීතුමමා වි ්ොස ක න් . අශේ  ාජ්ය අමාතය, ීතතිා ගරු 

ශමොහාන් ප්රි න්ම   න සිල්ො මැතිතුමමා  ශහොඳ පැහැදිලි කිරීමක් 

කො, ඒක ශෙන්ශන් ශකශස න කි ලා.  5987 ජූලි 29ෙැනි නා 

ශේ.්්ම. ජ් ේමධ  හිටපු ජ් ාධිපතිතුමමාත්,  ජිද ගාන්ධි හිටපු 

අගමැතිතුමමාත් අත  හුෙමාරු වුණු ලිපිශ   2. (iii)  ටශත් ශමශස  

සඳහන් ෙ ො: 

"The work of restoring and operating the Trincomalee Oil Tank 
Farm will be undertaken as a joint venture between India and Sri 
Lanka;" 

Operating කි   එකට කාල නි ම ක්  ැත. Restoring - 

්රතිසංස්ක ණ , අලුත්ෙැඩි ාෙ - කි   එක නි ්චිත කාල කින් 

පස්ශස  අෙසන් ෙ ො. හැබැයි, ක්රි ාත්මක කිරීම, පෙත්ොශග  

 ෑම කි   එකට නි ්චිත කාල සීමාෙක්  ැහැ. අන් , ඒ නිසායි 

මම කිදශද එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ  ශතල් ටැංකි ටික 

සනාකාලිකෙම ඉන්දි ාෙට ු න් ා කි ලා. හැබැයි, ශමතැ  joint 

venture එකක් ගැ යි කි න්ශන්. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ශම් අෙස්ාාශදදී ගරු කාා ා කතුමමා 

ල්ලාස  ට පැිකශණ ො ඇති. 
 

අනුරුව ගු තප්රේම්නා ක . . තදොලව ක  මහ ා මූලා නතයන් 
ඉව ක වූතයන්  ගු කථානායකුරමා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair and THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මම සඳහන් ක ිකන් හිටිශ  joint 

venture කි න්ශන් හවුල් ෙයාපා  ක් කි   එකයි. හැබැයි, 

ශමොකන කශෙ ? 2003දී ටැංකි 99ම ඉන්දි ාෙට ු න් ා. ලංකාශද 

අයිති , එක්සත් ජ්ාතික පක්ෂ ්ඩුක්ෙ විසින් ඉන්දි ාෙට පෙ ා 

දීමක් - පාො දීමක් - සිු  වුණා.  

ගරු කාා ා කතුමමනි, විපක්ෂශ  විජිත ශහ  ත් මන්ත්රීතුමමා 

ත්මක ක් ශග ාො, "බු  ගිවිුමමක් මාස හ කින් අත්සන් කෙ 

ුතතුමයි. අත්සන් ශ ොකෙ නිසා ගිවිුමම ෙලංගු  ැහැ. ඔවුන්ට 

ඉඩා ශම් ඉන්  අයිති ක්  ැහැ" කි ලා. ගිවිුමම එතුමමා කි ෙලා 

 ැහැ. එම ෙගන්ති  මම කලින් කිදො. මම  ළි එම ෙගන්ති  

කි ෙ ො.  

“Upon the execution of this agreement LIOC shall take over 
possession of the Storage Facility upon the payment of a sum of US$ 
One Hundred Thousand -”  

ගරු කාා ා කතුමමනි, ශඩා ොල්ම ලක්ෂ ක් දීලා, බු  ගිවිුමමක් 

ඇතත්  ැතත්, 2003 ශපබ ොිස මාසශ  07ෙැනි නා ඒො LIOC 

සමාගම සන්තක ට ගිහිල්ලා අෙසා යි. බු  ගිවිුමම  ැති එශක් 

පාක්ෙ අපටයි. අන ටැංකි ටික  ඩා ත්තුම ක න්ශන් ශකොශහොමන, 

් ක්ෂා ක න්ශන් ශකොශහොමන කි ලා බු  ගිවිුමශම්   ැති නිසා, 

කෑලි ගලොශග  ගිහිල්ලා තිශබ ො; දි ාපත් ශෙන්  නාලා 

තිශබ ො; ෙ ාන්ත ගත ශෙන්  නාලා තිශබ ො. හැබැයි, අපට 

ඒ සම්බන්ධශ න් ගන්  පුළුෙන් පි ෙ ක්  ැහැ. ඇයි  ඒ? ඒ, බු  

ගිවිුමමකින්  ඩා ත්තුමෙ පිළිබඳෙ ොශ ම, ් ක්ෂාෙ පිළිබඳෙ 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

විධිවිධා  සලස්ො  ැති නිසායි. ඒො ඉන්දි ාෙට ශනන් , අ්මුව  

 ණතුමංග හිටපු ඇමතිතුමමා අමාතය මඩුඩා ල ප්රිකාෙක් ඉදිිසපත් 

කො කි ලා අපට කිදො. ශම් විෂ   සම්බන්ධශ න් තිශබ  

සි ලු  අමාතය මඩුඩා ල ප්රිකා මම තනි ශපොතක් බෙට පත් 

ක ශග , නිශ ෝධා    ෙ  සමශ  සම්පූ්මණශ න් අධය    

කො. එශහම ප්රිකාෙක් අ්මුව   ණතුමංග හිටපු ඇමතිතුමමා 

ඉදිිසපත් ක ලා  ැහැ කි   කා ණ  මා ඉතා ෙගකීශමන් 

කි  ො. ඇත්ශතන්ම නැන් අපට ඉතුමරුශෙලා තිශබන්ශන් එක 

ශන යි. ශෙච්ච ශද්ට 'එන්  ශසයිුත ු ව කි ලා අපි ඔක්ශකොම 

එකතුමශෙලා, ඉන්දි ාෙට සි  ට සි  ක් දීලා තිශබ  ශතල් ටැංකි 

ටික  ළි අශේ  ටට ගැීතශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ක්රි ාත්මක කෙ 

ුතතුමයි. අපි ඒ ෙැඩා  පිළිශෙෙ දි ත් ක ලා තිශබ ො. 

තමුන් ාන්ශස ලාත්, අපිත් එක්ක එකතුමශෙලා, ඉන්දි ාශෙන්  ළි 

ශතල් ටැංකි ටික අශේ  ටට ගැීතශම් ෙයාපෂති  සා්මාක ක  

ගන්   ට ශෙුවශෙන්  ඔබතුමමන්ලාශ  සහා  අපට ශනන්  

කි ලා  මම ඔබතුමමන්ලාශගන් ඉල්ලා සිටි ො. 

 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අන  සාාශද කටුතතුම අෙසන් ෙ  ශතක් කාල  දී්ම  කිරීමට 

සාාෙ එකඟන? 
 

ගු මන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, ඛ්නිජ් ශතල් ්     ක න් , 

පිිසපහු  ක න් , අප     ක න්  ශපෞද්ගලික අං  ට 

ශනන්    ො කි ලා දිගින් දිගටම කාා කො. එශහම ශන ක් 

ප ශත් ශකොතැ කෙත්  ැහැ. මන්ත්රීෙරු හුඟ ශනශ ක් කාා 

කො. එශහම ප ත් ශකටුම්පතක් එ ො  ම් අපි ඒ ගැ  එනාට 

බලමු. ලිහන්  තිශ   මල්ල ඔබලා බලන්  වුෙම ා  ැහැ. 

 මුත් අශේ  ලින් බඩුඩා ා  ජ් මහ මන්ත්රීතුමමා ඉතා නිෙැරැදිෙ 

කිදො, සිංගේපූරුෙ ශතල් කුනෙක්  ැතිෙ ්සි ාශද බල ක්ති 

ශක්න්ද්ර  බෙට පත්ශෙලා තිශබ ො කි ලා. 

සිංගේපූරුෙ තමයි ශලෝකශ   ැද ශතල් ශෙශෙඳාශමන් 

සි  ට 24ක් ක න්ශන්. ශම් සංශ ෝධ   හ හා අපි උත්සාහ 

ක න්ශන් ශ්රී ලංකාෙට ශබො  ශතල් අප     ක ලා, පිිසපහු  

ක ලා,  ැද ශතල්, ගුෙන්  ා ා ශතල් විමාණ , අශ ක්  ටෙලට 

ශතල් අප     ක  , ්සි ාශද බල ක්ති ශක්න්ද්ර  බෙට 

සිංගේපූරුෙ අශපන් උු  ා ගත්ත අෙස්ාාෙ  ළි දි ා ගැීතමට 

කටුතතුම කිරීමයි. ඉතින් සිංගේපූරුෙ ක   ශද් ශහොඳයි  ම්, ඒක 

ශමශහ  ක ද්දී විරුද්ධ ශෙන්  එපා කි ලා අපි විපක්ෂශ න් 

ඉල්ලා සිටි ො.  

කාල ශදලාෙ අෙසන් වී තිශබ  නිසා මම දී්ම ෙ ශම් ගැ  

කාා ක න්ශන්  ැහැ. මම විපක්ෂශ  ත්මකෙලට උත්ත  ශනන්  

 න්ශන්  ැහැ. මම අෙසන් ෙතාෙටත්  ැෙත මතක් ක  ො, 

ශම්ක ජ්ාතික කටුතත්තක් ිකස ්ඩුක්ශද කටුතත්තක් ශ ොශෙයි 

කි   එක. ශම්ක ශම් ්ඩුක් ශද කාලසීමාශදදී ඵල න   

කටුතත්තක් ශ ොශෙයි, අ ාගත  ශෙුවශෙන් ක   ශන ක්. ඒ 

නිසා මම ලැහැස්තියි මශ  නිලධාිසන් සමඟ  විපක්ෂශ  එක් එක් 

පක්ෂ ෙඟට ගිහින් ශම් ක න්     කටුතත්ත ගැ  පැහැදිලි 

ක න් . ඔශබ් අනහස් අපට ශනන් . ඒ සි ල්ල එකතුම ක ලා ශම් 

්ඩුක්ශද ශම් ෙැඩා  පිළිශෙෙ සනා ශෙ ස් ශ ොක   ජ්ාතික ෙැඩා  

පිළිශෙෙක් බෙට පත් ක මු.  අශේ ශම් මල් ෙට්ටි ට අත ගහලා 

 ට ශගොඩා  ගන් ා පින්කමට එකතුම ශෙන්  කි ලා විපක්ෂශ න් 

ඉල්ලා සිටිිකන් මශ  කාාෙ අෙසන් ක  ො.  
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
පන ක තකම්ම්ප  ඊ  අනුකූලව තද වන වර කියවන ලදී.   
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,  சட்டமூலம் இரண்டாம் முகறயாக மதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
මුර ප වන තයෝජනාව  වා  ම්ම  විය.  
''පන ක තකම්ම්ප  පූර්ණ පාර්ලිතම්න්ුර කාරක  වාවක  

පැවරිය 
ුතුර ය.'' -[ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා] 
 

தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பாராளுமன்றக் குழுவுக்குச் சாட்டப்படுமாக." - 

[மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Udaya Gammanpila.] 

 
කාරක  වාතවහිදී  ලකා බලන ලදී. 
[ගු කථානායකුරමා මූලා නාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது. 

[மாண்புமிகு  சபாநாயகர் அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සි  4 ත ක්  වගන්ති පන ක තකම්ම්පත හි තකො  ක් හැටිය  

තිබිය ුතුර යි  නිතයෝග කරන ලදී. 
1ஆம் வாசகத்திலிருந்து 4ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 4 ordered to stand part of the Bill. 

 
5 වන වගන්තිය.- (අධාක්ෂ මණ්ඩලතේ  ාංුතතිය) 

வாசகம் 5.- (பணிப்பாளர் சகபகய 

அகமத்துருவாக்குதல்)  
CLAUSE 5.- (Constitution of the Board of Directors) 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු සාාපතිතුමමනි, මා පහත සඳහන් සංශ ෝධ   ඉදිිසපත් 

ක  ො: 

 
"6 ෙ  පිටුශද, 55 ෙ  සහ 52 ෙ  ශේළි ඉෙත් ක  පහත නැක්ශෙ  

ශකොටස ්ශද්  ක න් :  

'ක ුව ලබ ) ුමු ුමකම් නි ම ක ුව ලැබි  ුතතුම ීතති, මුනල්, ූම විනයාෙ, 

ඛ්නිජ්ශතල් ක්මමාන්ත , කෙම ාක ණ , ශහෝ ්්මිකක විනයාෙ    

ක්ශෂ ත්රෙල ්රවී ත්ෙ ක්ව "; 

 

ගරු සාාපතිතුමමනි, මට වි ාඩි ක් ශනන් , මම ශම් ගැ  

පැහැදිලි ක න් ම්. නැ ට ප ශත් තිශබන්ශන් උද්ගාමී 

ඛ්නිජ්ශතල් ක්මමාන්ත ට අනාෙ ක්ශෂ ත්රශ  ්රවීණ න් 

අධයක්ෂකෙරු විධි ට පත් ක න්  ඕ ෑ කි ලා. ශම් ශමොශහොත 

ෙ  විට අපට එෙැනි අ  ලංකාශද  ැහැ. ශම් සංශ ෝධ   සිු  
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[ගරු උන  ගම්මන්පිල මහතා] 
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ක ලා  ැහැ. එක පැත්තකින්, එෙැනි ්රවීණ න් ලංකාශද  ැහැ; 

අශ ක් පැත්ශතන්, එක් ක්ශෂ ත්ර ක් ශෙුවෙට අධයක්ෂ 

මඩුඩා ලශ  ක්ශෂ ත්ර ගණ ාෙක් නිශ ෝජ්   ෙ  අ  සිටි  ුතතුමයි 

කි ලා අපි වි ්ොස ක  ො. ඒ නිසා තමයි ශම් සංශ ෝධ   ශග  

එන්ශන්.  
  

 ාංතශයීයෝධානය පිළිග  ුතුරය යන ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා 
 ම්ම  විය. 

திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
5 වන වගන්තිය   ාංතශයීයෝධි ාකාරතයන්  පන ක තකම්ම්පත හි 

තකො  ක් හැටිය  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී. 
5ஆம் வாசகம் திருத்தப்பட்டவாறு சட்டமூலத்தின் பகுதியாக 

இருக்க ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 
6 සි  52 ත ක්  වගන්ති පන ක තකම්ම්පත හි තකො  ක් හැටිය  

තිබිය ුතුර යි  නිතයෝග කරන ලදී. 
6ஆம் வாசகத்திலிருந்து 52ஆம் வாசகம் வகர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியாக இருக்கரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Clauses 6 to 52 ordered to stand part of the Bill. 

 
ප්රඥපප්ති වගන්තිය  හ නාමය පන ක තකම්ම්පත හි තකො  ක් 

හැටිය  තිබිය ුතුරයි  නිතයෝග කරන ලදී.  
පන ක තකම්ම්ප    ාංතශයීයෝධාන  හි ව වාර් ා කරන ලදී.  
சட்டமாகு வாசகமும் தகலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியாக இருக்க 

ரவண்டுதமனக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்கக தசய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගු ේදය ගම්මන්පිල මහ ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, "ප ත් ශකටුම්පත සංශ ෝධිතාකා ශ න් නැන් 

තුමන්ෙ  ෙ  කි වි  ුතතුම " යි මා ශ ෝජ් ා ක  ො.  

ප ත් ශකටුම්පශතහි ශසෝු පත්ෙල ාාෂා ශනෝෂ, මුද්රණ ශනෝෂ, 

ෙයාකා ණ ශනෝෂ, අංක ශනෝෂ නිෙැරැදි ක  ගැීතම හා ්ුවෂංගික 

සංශ ෝධ  සඳහා අෙස  ශන  ශලස න ඉල්ලා සිටි ො. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
පන ක තකම්ම්ප  ඊ  අනුකූලව  ාංතශයීයෝධි ාකාරතයන්  ුරන්වන 

වර කියවා  ම්ම  කරන ලදී.  
வினா விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவாறு மூன்றாம் முகற 

மதிப்பிடப்பட்டு நிகறரவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
කල් ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, "පා්මලිශම්න්තුමෙ නැන් කල් තැබි  

ුතතුම " යි මා ශ ෝජ් ා ක  ො. 
 

ප්රශයීයනනය  වාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෙඟට, සාාෙ කල්තබ  අෙස්ාාශද ්ර ් .   

 
කල් ැබී තම් ප්රශයීයනන 

ஒத்திகவப்பு வினாக்கள் 
ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගු වුණ ලියනතේ මහ ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, මැණික් හා සේ්මණාා ණ ්ශ්රිත 

ක්මමාන්ත  ාජ්ය අමාතයතුමමාශගන් තමයි මා ශම් ්ර ්   

අහන්ශන්. 

මැණික් හා ස්ේමණාා ණ අධිකාරී ප ත ්රකා ෙ නි ාම  

ක්රමශදන ට අුවෙ පතල් ලබා දීශම්දී  ජ් ට වි ාල ්නා මක් 

ලැශබ්.  මුත් ශම් දි ෙල  ත් පු  දිස්්රික්කශ  කිිසඇල්ල, 

අ ගම ්රශද් ෙල  සහ ුවෙ එළි  දිස්්රික්කශ  ෙටෙල 

්රශද් ශ හි ශමම නි ාම  ක්රමශදන ට මුො වී ීතතිවිශ ෝකර ශලස 

පතල් කැණීමක් සිු  ශෙිකන් පෙතී. ශම් නිසා ස්ේමණාා ණ 

අධිකාිස ට සිු  ෙ  පාක්ෙ සම්බන්ධශ න් පහත ්ර ් ෙලට 

පිළිතුමරු අශේක්ෂා ක ික. 

1.  මැණික් හා සේ්මණාා ණ අධිකාරී නි ාම  ක්රමශදන ට 
මුො වී ීතතිවිශ ෝකර ශලස සිු ෙ  ශමම පතල් කැණීම් 
සම්බන්ධශ න් එම ් ත   සහ ගරු අමාතයෙ  ා 
නැුවෙත් ෙන්ශන්න? 

2. එශස   ම් ශද්ශී  ෙ ශ න් ශමම ූමික සම්පත ම් න්  ජ් ට 
ලැශබ  ්නා ම අහිික වීම සම්බන්ධශ න් ශග  ඇති 
ක්රි ාමා්මග කෙශ්මන? 

3. එම ක්රි ාමා්මග සම්බන්ධශ න් ගරු අමාතයතුමමා ශමම 
සාාෙට නන්ෙන්ශන්න? 

 

ගු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහ ා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කාා ා කතුමමනි, ෙැනගත් ්ර ්  ක් ශම් අහලා 

තිශබන්ශන්. අපට ශේන්ශන්  ැහැ ශම්කට පිළිතුමරු ශනන්  අනාෙ 

ඇමතිෙ ශ ක් ශහෝ කවුරුත් අෙධා ශ න් ඉන් ො කි ලා. ශම් 

්ර ්  ට පිළිතුමරු ශන  ඇමතිෙ  ා කවුන? අපිට ඒක නැ ගන්  

ඕ ෑ. ශම්ක ඉතාම ෙැනගත් ්ර  ් ක්; වි ාල බලපෑමක් ශෙලා 

තිශබ  ්ර ්  ක්.  

 

ගු මන්ත්රීවරතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

ශම් ෙැශඩ් හිසම අසාධා ණයි.  

 

ගු වුණ ලියනතේ මහ ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, අපි නන් ො ශම් නි ාම  ක්රම  

හුනන්ො දී තිශබන්ශන්ම ්රශද් ශ  අස ණ ශෙච්ච පවුල් සඳහා 

අෙස්ාාෙක් ලබා ශනන් යි. මට ශපශ   විධි ට ගරු 

සාා ා කතුමමා විත යි ශම් ශෙලාශද ඉන්ශන්. එතුමමා සාාශද 

ඉන්  එක ගැ  මම සන්ශතෝෂ ශෙ ො. ශමොකන, එතුමමා ෙශම් 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

 ා කශ ක් නිසා. පුමගි  ්ඩුක්ෙ ම් න් ශම් නි ාම  ක්රම  

හුනන්ො දී පතල් ලබා දීශම්දී  ජ් ට ශකෝටි 52 5/2ක ලාා ක් 

ලැබුණා. ඒ ක්රමශදන  තුමෙ සි  ට 40ක් ්ඩුක්ෙටත්, සි  ට 

40ක්  ශස ොනා ක ාටත් තමයි ලැශබන්ශන්. අන අ ගම ්රශද් ශ  

පතලක් කප ො. ඒ ොශ ම ුවෙ එළි  ෙටෙල ්රශද් ශ , 

මවුන්ජීන් ෙත්ශත් පතලක් කප ො. ඒො ශෙන්ශද්සි ක ලාත් 

 ැහැ. බලහත්කා ශ න් තමයි ඒ පතල් කපන්ශන්. ගරු 

කාා ා කතුමමනි, මම නන්ශන්  ැහැ කවුන ශම්ො ක න්ශන් 

කි ලා. ශම්ක වි ාල අසාධා ණ ක්. එම නිසා ශම් සම්බන්ධශ න් 

්ඩුක්ෙක් විධි ට ශසො ා බලා ෙගකීශමන් ෙැඩා  කටුතතුම ක න්  

ඕ ෑ. ශමොකන, අපි සම්බන්කරක ණ කිකටුශදදී කාා ක ලා ශම්ක 

 ෙත්ෙන්  කි ලා ශ ෝජ් ා කොට පුමෙ, සම්බන්කරක ණ 

කිකටුෙට මැණික් හා ස්ේමණාා ණ අධිකාිසශ න් ලිුතමක් එො 

තිශබ ො ශම් සම්බන්ධශ න් සාකච්ාා ක න් ෙත් ප ශතන් 

අයිති ක්  ැහැ කි ලා. එම ලිුතම මා ෙඟ තිශබ ො. ඒ ්කා  ට 

තමයි එන්.එම්. ශපශ්ම ා මැතිතුමමා ප ත් හනා තිශබන්ශන්.  මුත්, 

ශහොශ න් පතල් කප  අෙස්ාාෙකදී ශම් ප ත තුමළින් ඒ කටුතතුම 

 ෙත්ො ගන්  බැිස  ම් ශමොකක්න ක න්ශන් කි ලා මට  ම් 

ශත්ශ න්ශන්  ැහැ, ගරු කාා ා කතුමමනි. 

්ඩුක්ෙක් විධි ට මැණික් සම්පත රැක ගන්  ඕ ෑ ශෙලාෙක 

කවුරු ශහෝ බලහත්කා ශ න්, ීතතයුවකූල ශ ොෙ  ්කා ශ න් 

පතල් කපලා  ජ්ශ  ශද්පෙ ෙැරැදි විධි ට පාවිච්චි ක  ො  ම් 

ඒක වි ාල අසාධා ණ ක්. ශම්ක ෙංචා විම්ම   අං  ට  ා ුතතුම 

්ර ්  ක්. ශම් ්ර ්  ට උත්ත  ශනන්  අන විෂ  ාා  

ඇමතිෙ  ාත් ශම් ගරු සාාෙට ඇවිල්ලා  ැහැ. ඒ ගැ  මශ  

ක ගාටුෙ පෙ ක  ො. ශම් ්ර ්   සම්බන්ධශ න් ගරු 

සාා ා කතුමමා ශමොකක් ශහෝ අනහසක් ලබා ශනයි කි ා මා 

වි ්ොස ක  ො.   

 
ගු දිතන්ෂන ගුණවර්ධාන මහ ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, ගරු ෙරුණ ලි  ශ  මන්ත්රීතුමමා අස  

ලන ්ර ්   විශ  ෂශ න්ම ජ්ාතික මැණික් සහ ස්ේමණාා ණ 

අධිකාිස  ප ත ්රකා ෙ පෙති  බලතල පිළිබඳ, මැණික් හා 

ස්ේමණාා ණ අධිකාිස ට අනාෙෙ තමයි අසා තිශබන්ශන්.  ගරු 

ඇමතිතුමමාට ශම් පිළිබඳ නැුවම් දීලා ඉක්මනින් ඔබතුමමාට පිළිතුම ක් 

ලබා ශනන්  කටුතතුම ක න් ම්. ඒ අත තුම , ඔබතුමමා  ඟ  

බ පතෙ ීතති විශ ෝධි තත්ත්ෙ  ශකශ හි අනාෙ බලධාිසන්ශ  

අෙධා   මම අනම ශ ොමු ක ෙන් ම්. 

 
ගු වුණ ලියනතේ මහ ා  
(மாண்புமிகு வருண லியனரக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 
ගරු කාා ා කතුමමනි, මට තෙ ශපොඩි ශෙලාෙක් ශනන් .   

ශමතැ  ගැටලුෙක් තිශබ ො. ශමොකන, අමාතයෙ  ා නැන් ශම් 

ගරු සාාශද  ැහැ. ඇත්තටම ගරු සාා ා කතුමමා ශම් කා ණ  

ගැ  නන්ශන්ත්  ැහැ.  මුත්, එතැ  සිු  ෙන්ශන් වි ාල 

අසාධා ණ ක්.  ත් පු   දිස්්රික්කශ  අප මැණික් 

ෙයාපා ශ න් තමයි ජීෙත් ශෙන්ශන්. ඒ සම්බන්ධශ න් වි ාල 

ගැටලුෙක් තිශබ ො. ගරු කාා ා කතුමමනි, ඔබතුමමා ඊශ  නෙශස  

ශම් ගැ  නැුවෙත් ක ලාත්, ශම් ගැ  අමාතයතුමමා නැුවෙත් 

ක ලාත් පිළිතුම  දීමට එතුමමා ඇවිත්  ැහැ. මා නන්ශන්  ැහැ, 

ශහ තුමෙ ශමොකක්න කි ලා.   මට ශෙ ත් නෙසක ශහෝ  ැෙත එතුමමා 

එක්ක ශම් ගැ  කාා ක න්  අෙස්ාාෙක් ලබා ශනන්  කි ා මා 

ඉල්ලා සිටි ො.  

ගු කථානායකුරමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශම් ශකශ හි මා අනාෙ අමාතයතුමමාශ  අෙධා    ශ ොමු 

ක ෙන් ම්. මීෙඟ ්ර ්  , ගරු අජිත්  ාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමමා.  

Order, please! ඊට ්රාම කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීෙ ශ ක් 
ල්ලාස   සඳහා ගරු සංජීෙ එදිිසමාන්  මන්ත්රීතුමමාශ   ම 

ශ ෝජ් ා ක න් . 

 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහ ා (අධිකරණ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

ගරු කාා ා කතුමමනි, "ගරු සංජීෙ එදිිසමාන්  මන්ත්රීතුමමා 

නැන් ල්ලාස   ගත ුතතුම " යි මම ශ ෝජ් ා ක  ො. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්ම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු කථානායකුරමා මූලා නතයන් ඉව ක වූතයන්  

ගු  ාංජීව එදිරිමාන්න මහ ා මූලා නාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு சஞ் ீவ எதிாிமான்ன அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
SANJEEVA EDIRIMANNA took the Chair. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අජිත්  ාජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමමා, ඔබතුමමාශ  ්ර ්   ඉදිිසපත් 

ක න් .  

 
ගු අජි ක රාජපක්ෂ මහ ා 
(மாண்புமிகு அ ித் ரா பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  
ල්ලස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මා ශමම ්ර ්   අසන්ශන්, 

ගරු ්රොහ  අමාතයතුමමාශගන්.  

ඔක්ශතෝබ්ම 05 දි  සිට  ට  ැෙත විෙෂත කිරීමටත්, ඉන් සති 

ශනකකින්, එ ම් ඔක්ශතෝබ්ම 56 දි  සිට එම සීමා තෙු  ටත් 

ලිහිල් කිරීමටත්  ජ්  බලාශපොශ ොත්තුම  ෙ  බෙ ්රකා  වී තිශබ්. 

එහිදී ශපොු  ජ් තාෙශ  කටුතතුම  ාාෙත් වීශම්දී ශපොු  ්රොහ   

ඉතා ෙැනගත් ශස ම ශකොවිඩ් ශ ෝග  ෙයාේති  පාල   ක  

ගනිිකන් ශපොු  ්රොහ   පෙත්ො ගත ුතතුම බෙ විශ  ෂා දෙනය 

මත  වී තිශබ්. 

1.  ශ්රී ලංගම සහ ශපෞද්ගලික අං ශ  බස ්  ාෙලින් 
ශකොපමණ ්රති ත ක් නැ ට ධාෙ  ට එක් වී තිශබ්න? 

2.  ශපෞද්ගලික බස ් හිික න් ් ක්ෂා ක  ගනිිකන් 
ක්මමාන්ත  පෙත්ො ශග   ෑමට ්රොහ  අමාතයාං   
පි ෙ  ශග  තිශබ්න? තිශබ්  ම් ඒ ශමො ොන? 

3.  මගී බස ්  ා, ශස ෙක ්රොහ  බස ්  ා සඳහා ශසෞඛ්ය 
මා්මශගෝපශද්  ලබා දී තිශබ්න? 

4.  ු ම්ිස  ධාෙ    ළි ් ම්ා ක  තිශබ්න? ශ ොමැති  ම් 
ු ම්ිස  ධාෙ   ් ම්ා ක ුවශ  කෙනා සිට න? ු ම්ිස  
සඳහා  ෙ ශසෞඛ්ය මා්මශගෝපශද්  හුනන්ො දී තිශබ්න? 

5.  විශ  ෂශ න් කා්ම ාලී  ශෙලාෙන් තුමෙ අමත  ධාෙ  ො  
ඇති කිරීමට ු ම්ිස  ශනපා්මතශම්න්තුමෙ කටුතතුම 
ක න්ශන්න? 
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[ගරු ෙරුණ ලි  ශ  මහතා] 
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ගු දිලුම් අමුණුගම මහ ා (වාහන නියාමනය  බ න රථ 

ප්රවාහන ත ේවා හා දුම්රිය මැදිරි හා තමෝ ර් රථ කර්මාන්  

රාජ අමා   හ ප්රජා තපොලි න ත ේවා රාජ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம - வாகன ஒழுங்குறுத்துகக, 

ரபருந்துப் ரபாக்குவரத்துச் ரசகவகள் மற்றும் புககயிரதப் 

தபட்டிகள் மற்றும் ரமாட்டார் வாகன ககத்ததாைில் 

இரா ாங்க அகமச்சரும் சமூகப் தபாலிஸ் ரசகவகள் 

இரா ாங்க அகமச்சரும்)  

(The Hon. Dilum Amunugama - State Minister of Vehicle 
Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments 
and Motor Car Industry and State Minister of Community 
Police Services)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ්රොහ  අමාතයතුමමා 

ශෙුවශෙන් මම එතුමමාශ  ්ර ්  ට පිළිතුම  ලබා ශන ො.    

1.  නැ ට ශ්රී ලංගම ම් න් දි කට බස ්  ා 4,500ක් පමණ 
ධාෙ  ට ලබා ශන  අත , දනනිකෙ කාල සටහන් 
අෙ යතාෙ මත බස ් ා 3,420ක් ශම් ෙ  ශකොට දි කට 
ධාෙ   ෙ ො. ඒ අුවෙ ධාෙ  ට ලබා ු න් බස ්  ා 
ගණනින් ්රති ත ක් ශලස සි  ට 70කට ්සන්  
්රමාණ ක් අෙ යතාෙ මත දනනිකෙ ධාෙ  ට 
ක ෙ ො. 

 ගරු මන්ත්රීමනි, ඔබතුමමා කිදො ොශ ම, සති ශනකකින් 
නැුවම් ශන තුමරු අන්ත්ම පොත් බස ් ා ධාෙ   ක   ැහැ. 
පොත් බස ් ා 57,04(න් (,266ක් ධාෙ   ක  තිශබ ො. 
එ  සි  ට 24ක ්රමාණ ක්. ඒ ්රමාණ  තමයි නැ ට 
පොත් ඇතුමෙත ශපෞද්ගලික බස ් ා ධාෙ   ෙන්ශන්.  

2.  ඔද. 

 බස ් ා හිික න්ට සහ  ෙ ශ න් ජ්ාතික ගම ාගම  
ශකොිකෂන් සාාෙ විසින් ජුවෙ ලබා ු න් සහ  අමාතය 
මඩුඩා ල අුවමැති  පිසදි ලබා  ශන  ලදි.  

 උක්ත සහ  ලබාදීම සහ ශකොවිඩ්-59 ෙසංගත  
හමුශද ශසෞඛ්යා ක්ිකතෙ අන්ත්ම පොත් බස ්ා 
ශස ො සැප ම සඳහා ජ්ාතික ගම ාගම  ශකොිකෂන් 
සාාෙට 2020.03.05 දි  සිට 2025.08.35 දි  නක්ො 
අහිික වූ ්නා ම රුපි ල් ිකලි   462.8කි. තෙන, 2025 
මැයි 50 සිට ශම් නක්ො අන්ත්ම පොත් බස ් ා ධාෙ   
ශ ොවීම නිසා ජ්ාතික ගම ාගම  ශකොිකෂන් සාාෙ 
විසින් ඉහත කිසිු  ගාසත්ුම අ  කිරීමක් සිු  ක  
ශ ොමැත. 

 ශසෞඛ්ය උපශනසේලට අුවෙ සාමා ය ශස ො 
බස ්ාෙල ්ස  ගණ ට පමණක් මගීන් රැශග  
 ෑමට තීන්ු  කිරීමත් සමඟ බස ්ක්මමාන්ත  ් ක්ෂා 

ක  ගැීතම සඳහා සාමා ය ශස ො බස ් ගාසත්ුමෙ 
සි  ට 20කින් ෙැඩි කිරීම. (2020.55.55 දි  සිට) 

 ලංකා බැංමාෙ සහ මහජ්  බැංමාෙ හ හා  රුපි ල් 
300,000ක අක් ශපොලී ණ  මුනලක් අපි ලබා දී 
තිශබ ො. ශම් ෙ  ශකොට අන්ත්ම පොත් මගීශස ො 
අෙස  පත්ර හිික න් 450ක් ශම් ණ  ලබාශග  
තිශබ ො. ඒ සඳහා රුපි ල් ිකලි   543ක් ෙැ  
ශෙලා තිශබ ො. රුපි ල් ිකලි   240ක් පමණ ෙැ  
ශෙලා තිශබ ො පොත් ඇතුමෙත ධාෙ   ක  , 
එශහම  ැත් ම් මා්මගසා් මගී ්රොහ  බස ් ාෙලට 
සහ  සැලසීම සඳහා.  

 විශ  ෂශ න්ම පුම ගි  දි ෙල අපි  ම් සහ  
පැශක්ජ් ක් ශම් අ ට ලබා ු න් ා, ට ්ම, ලිහිසි 
ශතල්, අමත  ශකොටස ්්දි  සහ නායි ිකලකට ලබා 
ගැීතමට. සි  ට 50ක් පමණක් ශගො ඒ 
 ක්ෂණාෙ ණ  ලැශබ  විධි ට. එතශකොට රුපි ල් 
ලක්ෂ ක් පමණ ෙැ  ෙ  එකට අක් මුනලක් තමයි ඒ 
සඳහා ශගෙන්  ශෙන්ශන්.  මුත්, සම්පූ්මණ 
 ක්ෂණාෙ ණ  ඒ අ ට ලැශබ ො. ඒ ොශ ම 
ඉදිිසශ දීත් ිස ැු රු, ශකොන්ශනොසත්  මහත්ෙරුන් 
සඳහාත්  ම් සහ  ක් ලබා ශනන්  අපි 
බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.  

 පොත් ්රොහ  අධිකාිස  විසින් ලබා දී තිශබ  සහ ත් 
ඒොම තමයි. පිළිතුමශ්ම ශෙ ම ඒො සඳහන් ශෙ ො. ඒො 
එකින් එක කි ෙන්  අෙ ය  ැති ශෙයි කි ා මා සිත ො. 
ශමහි එකින් එකට -පොත් ෙ ශ න්- ෙගුෙක කරුණු 
සඳහන්ෙ තිශබ ො. ශම් ලැයිසත්ුමෙ ටිකක් දී්ම  එකක්. ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි, පොත් සාාශෙන් පොත් සාාෙට ඒ සහ ෙල 
ශෙ ස පිළිබඳ, ඒ මුනල් ්රමාණ  පිළිබඳ කා ණා ශමහි 
සඳහන්ෙ තිශබ ො. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම 
ශම් අෙසා්ාශද එම ෙගුෙ  වාග * ක  ො. 

3.  නැ ට ධාෙ   ක න්  අෙ ය විධි  ගැ  උපශනස ් ශම් 
ෙ  විට ලබා දී තිශබ ො. සති ශනකකින් අපට අන්ත්ම 
පොත් බස ්  ා ධාෙ   ක න්  අෙස  ු න්ශ ොත් ඒ 
සඳහා ෙ  උපශනස ් අපි සති  ශනකකින් ලබා දීමට 
බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො.  

4.   ැත.  
 සති ශනකක් කිසිු  මගී ්රොහ  ු ම්ිස ක් ධාෙ   ක න්  

එපා කි ා ශසෞඛ්ය අං  අපට උපශනස ්ලබා ු න් ා. ඒ අුවෙ 
ු ම්ිස  ධාෙ   ශකශ න්ශන්  ැහැ.  මුත් නැ ට සති 
ශනකකට තමයි ශසෞඛ්ය අං  විසින් ඒකත් සීමා ක  
තිශබන්ශන්.   

 ඔක්ශතෝබ්ම 59 ෙ  නා සිට ු ම්ිස  ධාෙ   ් ම්ා කිරීමට 
නි ිකතෙ ඇත. 

 ඔද, නැ ටමත් ශසෞඛ්ය මා්මශගෝපශද්  හුනන්ො දී 
තිශබ ො.  

5.  ඔද. ශසෞඛ්ය අං ශ න් අපට අෙස  ලබා ු න් පුම 
විශ  ෂශ න්  ෙ අ්මධ ශීඝ්රගාමී ු ම්ිස  03ක් කළුත , 
මාරුණෑගල හා ශද න්ශගොඩා  සිට ් ම්ා කිරීමට කටුතතුම 
ක  ො.  

 ඒ ොශ ම කා්ම ාල ශදලාෙලදී එක ො  ක් ශෙුවෙට එම 
ු ම්ිස  shuttle ක න්  - උඩා ට පහෙට ගමන් ක ෙන්  - 
කි ා අපි උපශනස ්ලබා දී තිශබ ො, කා්ම ාල ශදලාෙන් 
සම්බන්ධශ න්  ාජ්ය පිසපාල  අමාතයාං    ම් 
සහ  ක් ලබා දී තිශබ  නිසා. ඒ ොශ ම විශ  ෂ 
කා්ම ාල ශදලාෙ තුමෙ අමත  ධාෙ  ො  ශ ොනෙන්  අපි 
ශම් ෙ  ශකොටත් සැලුමම් ක  තිශබ ො. ශසෞඛ්ය අං  
අෙස  ු න් ෙහාම ු ම්ිස  ධාෙ   ක න්  අපි ූ නා ිකන් 
සිටි ො.   
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2020 ශනසැම්බ්ම 

35 නක්ො 

2021 ජ් ොිස සිට 

2025 මා්මතුම නක්ො 

i මගී ශස ො අෙස  

පත්ර  ාෙත්කාලී  

කිරීශම් ගාස්තුම 

අ  ශ ොක   ලදී.   

ii ෝමිකක ශටන්ඩා ්ම 

ගාස්තුම 

අ  ශ ොක   ලදී. ෝමිකක ශටන්ඩා ්ම 

ගාස්තුමශෙන් 50%

ක් පමණක් අ  

ක   ලදී. 
iii ශලො පත්ර/ පිවිුමම් 

ගාස්තුම 

අ  ශ ොක   ලදී. අ  ශ ොක   

ලදී. 

iv අධිශදගී මා්මගශ  

තාෙකාලික 

අෙස පත්ර ගාස්තුම 

අ  ශ ොක   ලදී. අධිශදගී මා්මගශ  

තාෙකාලික අෙස  

පත්ර ගාස්තුමශෙන් 

50% පමණක් අ  

ක   ලදී. 
v මගී ශස ො අෙස පත්ර 

අලුත් කිරීම ්රමාන 

ගාස්තුම 

අ  ශ ොක   ලදී. අ  ශ ොක   

ලදී. 

————————— 
* පිළිුරර අව ානතේ ප  කර ඇ . 
*  விகடயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of the Answer. 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

* වාතම් ය ම   බන ලද වගුව  
 சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட அட்டவகண: 
 Table tabled: 

 

පොත් ්රොහ  අධිකාරී විසින් බස්  ා හිික න්ට ලබා දී ඇති සහ  

්රොහ  අමාතයාං ශ  මැදිහත් වීම හා සම්බන්කරක ණ  ම් න් පොත් 

්රොහ   අධිකාරීෙලින් පොත් තුමෙ මා්මගෙල ධාෙ   ක   බස ් ා හිික න්ට 

ලබා දී ඇති සහ  ෙ ශ න්, ජ්ාතික ගම ාගම  ශකොිකෂන් සාාෙ ශෙත නැුවම් 

දී ඇති ශතො තුමරු පහත නක්ො ඇත. 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 සාාෙ කල් තබ  අෙස්ාාශද ශ ෝජ් ාෙ, ගරු ඉම්ති ාස ්

බාකී්ම මාකා්ම මන්ත්රීතුමමා. 
 

 

පවතින බන්ධානාගාර ක්රමතේදය හා අදා  නීති  හ 

තරගුලාසි ප්රති ාං නකරණය කිීමම 
வலுவிலுள்ள சிகறச்சாகல வைிமுகறகள், 

சம்பந்தப்பட்ட விதிகள் மற்றும் நிபந்தகனககள 

மறுசீரகமத்தல்  
REFORM OF EXISTING PRISON SYSTEM AND RELATED 

RULES AND REGULATIONS 
 

[අ.ාා. (.(6] 

 
ගු ඉම්තියා න බාකීර් මාකාර් මහ ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  අශේ බන්ධ ාගා ෙල 

තත්ත්ෙ  ගැ  අන මුළු  ශට්ත්, ඒ ොශ ම  ශලෝකශ ත් අෙධා   

ශ ොමු ශෙලා තිශබ  ොතාෙ ණ කයි අන දි  සාාෙ කල් 

තැී ශම් ශ ෝජ් ාෙ ඉදිිසපත් ක න්  මට අෙස්ාාෙ ලැී  

තිශබන්ශන්. මම පහත සඳහන් ශ ෝජ් ාෙ ඉදිිසපත් ක  ො: 

"ෙස  530කටත් ෙඩා ා පැ ණි,  ටත් විජිත මා සිකත්ෙශ න් 

නි්මමාණ  ක   ලන අප සංස්කෂති ට ශ ොගැලශප , අප ්ගිකක 

ෙටි ාකම්ෙලට පටහැනි, ිකනිස ් අයිතිොසිකම් උල්ලං    ක   කල් 

ඉමාත් ශෙිකන්    බන්ධ ාගා  ක්රමශදන ක් අප  ට තුමෙ තෙමත් 

ක්රි ාත්මක ශෙිකන් පෙතී.  

ශම් ශහ තුමශෙන් බන්ධ ාගා  පද්ධති  තුමෙට සැකකා  රැඳවි න් 

ශලස ඇතුමළු ෙ  තරුණ ජීවිත, බ පතෙ අප ාධකරුෙන් බෙට 

පිසේමත   වීශම් ්රෙණතාෙක් අපි නකිිකන් සිටිමු.  ජ්ශ  ෙගකීම පෙති  

 ජ්  ාා ශ  සිටි  රැඳවි න්ශ  හා සි කරුෙන්ශ  ජීවිත,  ජ්  ාා ශ දී 

අහිික වීම පිළිබඳෙ සි ලු ජ් තාෙශ  අෙධා   ශ ොමු වී තිශබ්. 

පෙති  බන්ධ ාගා  ක්රමශදන න් හා එහි සිටි  රැඳවි න්ශ  

රැකෙ ණ , එම බන්ධ ාගා  තුමෙ පෙති  ඉඩා කඩා  පහුමකම් ්රමාණෙත් 

ශ ොෙ  බෙ සහ ඔවුන්ශ  ්ත්මගරුත්ෙ  ්දී කරුණු ශකශ හි 

අෙධා   ශ ොමු ක  එම ක්රමශදන න් හා එ ට සම්බන්ධ ීතති රීති පුළුල් 

ශලස ්රතිසංස්ක ණ  කෙ ුතතුම බෙත්, ඒ සඳහා  ජ්ශ  ඉහෙම ්රමුඛ්ත්ෙ  

හා ්රමාණෙත් ්ශ ෝජ්   ඉතාමත් කඩි ිකන් ලබා දි  ුතතුම බෙත්, ශමම 

පා්මලිශම්න්තුමෙ ශ ෝජ් ා ක යි." 

මම ශම් ශ ෝජ් ාෙ අශේ ගරු විපක්ෂශ  ්රධා  

සංවිධා කතුමමාට ාා  ු න්ශන් ශනසැම්බ්ම මාසශ . ශපෝලිශම් 

ඉඳලා මට අනයි ඒ අෙස්ාාෙ ලැබුශඩු. මට ශම් අෙස්ාාෙ ලබා 

ු න් ාට ස්තුමතියි, ගරු විපක්ෂශ  ්රධා  සංවිධා කතුමමනි.  

අන ශ්රී ලංකාශද බන්ධ ාගා ෙල පෙති  තත්ත්ෙ  ෂ්ෂ්ට 

සම්පන්  ශලෝක කට ගැෙශප  තත්ත්ෙ ක් ශ ොශෙයි කි   
කා ණ  සම්බන්ධශ න් අෙංකෙ ශමම ගරු සාාශද ඉන්  

සි ලුශන ාම මා සමඟ එකඟ ශදවි කි ා මා හිත ො. ශමම 

තත්ත්ෙ  අපට උරුම, අශේ ෙටි ාකම්ෙලට ගැෙශප  
තත්ත්ෙ මාත් ශ ශෙයි. ්රජ්ාතන්ත්රොදී සමාජ් කට ගැෙශප  

තත්ත්ෙ ක් න ශ ොශෙයි.  ශම්ොශ  අන සිු  ශෙ  ශද්ෙල්  ටට 
නින්නාෙක්; ලේජ්ාෙක්. අප ාධ සඳහා නඬුෙම් විඳි  අ ට ොශ ම, 

ෙ නකරුෙන් වී  ැති, ශචෝන ාෙලට බුනන් වී ඇති අ ටත් 
බන්ධ ාගා ෙල  ඳොශග  සිටි  කාල  තුමෙ ජීෙත්වීමට ඇති 

අයිති  පෙති ො. ශචෝන ාෙලට  බුනන් වී ඇති කාල  තුමෙ 

ොශ ම, නඬුෙම් විඳි  කාල  තුමෙත් ඔවුන් නිනහස අහිිකෙ  සිටි  

1135 1136 

[ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතා] 

අුව 

අං

ක 
   

් ත     

රු.300,000/=ක 

බැංමා ණ  මුනල 

ලබා ු න් මගී ශස ො 

අෙස පත්ර හිික න් 

පිළිබඳ විස්ත  

මගී ශස ො 

අෙස පත්ර 

සම්බන්ධෙ 

ලබා දී ඇති 

ශටන්ඩා ්ම 

මුනල්/ 

ශලො පත්ර/ 

ශස ො/ 

පිවිුමම්පත්ර/ 

්රමාන ගාස්තුම 

්දී ගාස්තුම 

නිනහස් කිරීම් 

(රු. 

ශෙ ත් සහ  

ලබාදීම   

ණ  

මුනල් 

ලබාශග

  ඇති 

අෙස ප

ත්ර 

හිික න් 

සංඛ්යාෙ 

ෙටි ා

කම (රු.  

ිකලි  

) 

01. ඌෙ පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

400 120 10   

02. මධයම පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

450 135 24   

03.  ැ ශඟ හි  

පොත් මා්මගස්ා 

මගී ්රොහ  

අධිකාිස  

282 84.6 4.8 ිස ු රු/
ශකොන්ශනොස්ත ෙරු

න් සඳහා 

රු.300,000/=ක 

වි ළි ්හා  ලබා දී 

ඇත. 

04. නමාණු පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

377 113.1 29.415 ිස ු රු/
 ශකොන්ශනොස්ත ෙරු

න් සඳහා 

රු.50,000/= 

බැගින් ශපොලී  හිත 

ණ  480 

ශනශ මාට පිිස මා 

ඇත.  විෂී ජ්හ ණ 

හා සීතපා ක්ෂක 

ද්රෙය සඳහා 

රු.2,497,000 ෙැ  

ක  ඇත. 
05. සබ ගමු පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

300 90 12   

06. ෙ ව පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

300 90 14 ශටන්ඩා ්ම මුනල් 
තැන්පතුම කාල  

දී්ම  කිරීම/නඩා  

මුනල් අ  ශ ොකිරීම 
07. උතුමරුමැන පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

200 60 24 ිස ු රු/
ශකොන්ශනොස්ත ෙරු

න් සඳහා 

රු.400,000/=ක 

වි ළි ්හා  ලබා දී 

ඇත. 

08. බස් ාහි  පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

432 129.6 32   

09. උතුමරු පොත් 

මා්මගස්ා මගී 

්රොහ  අධිකාිස  

252 75.6 5.250   

  එකතුමෙ 2,993 897.9 155.465   
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අත තුම  මාුවිකකෙ සැලකිල්ලට ාාජ්   වීමට ඔවුන්ට අයිති ක් 

තිශබ ො; සාධා ණ  ක් විාාග ක් සඳහා ඔවුන්ට අයිති  
තිශබ ො; ීතතිශ  ස්මෙ සාධා ණ රැකෙ ණ  සඳහා ඔවුන්ට 

අයිති  තිශබ ො. ඒත් ශම් සි ල්ල  අභිශ ෝග කට ලක්වීමක් 
පුමගි  කාල  තුමෙ අපි නැක්කා. ශම් තත්ත්ෙ  ීතතිවිශ ෝකර 

තත්ත්ෙ ක්; සනාචා විශ ෝකර තත්ත්ෙ ක්. ශම් තත්ත්ෙ  
ජ්ාතයන්ත  මා ෙ හිිකකම් පිළිබඳ ්රිකති උල්ලං    කිරීමක්. 

විශ  ෂශ න් එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  ල්ලික ල්ලධ්මම පො උල්ලං    

කිරීමක්. ෂ්ෂ්ට සම්පන්  සමාජ් ක් ෙ ශ න් ශමම ජ්ාතයන්ත  
්රිකති සහ බැඳීම්ෙලට ගරු ක   තත්ත්ෙ ක් අපි අශේ  ට තුමෙ 

පෙත්ො ගත ුතතුමෙ තිශබ ො. "සි කරුෙන් න ිකනිුමන් " කි   
ශත්මාෙ  මට පමණක් ශහෝ ්රන්ම   ට පමණක් ශහෝ සීමා 

ශ ොක  ්රාශ ෝගිකෙ ඔවුන්ට න ්ත්ම ගරුත්ෙ  ඇතිෙ තම ල්ලික 
අෙ යතා සපු ා ගැීතමට පුළුෙන් ොතාෙ ණ ක් ලබා දීම 

සමාජ් ක ෙගකීමක්.  ෙ නකරුෙන් වී ඇති රැඳවි න්ට ශහෝ 

ෙ නකරුෙන් වී  ැතිෙ ිසමාන්ඩ් ාා ශ  සිටි  රැඳවි න්ට ශහෝ 
ුමශඛ්ෝපශාෝගි ජීවිත ලබා ශනන්  කි ා ්රකා  ක න්  ශ ොශෙයි, 

මා ශම් ශ ෝජ් ාෙ ඉදිිසපත් ක න්ශන්. සි කරුෙන් න මුවෂය න් 
ශලස පිළිගන් ො  ම්, ඔවුන්ට හිස නින්නක් නිනාගත හැකි 

තත්ත්ෙ ක් තිබි  ුතතුම ශෙ ො; පිිසුමු  කෑම ශදලක් ලබාගත හැකි 
තත්ත්ෙ ක් තිබි  ුතතුම ශෙ ො. ඔවුන්ශ   ාරීිසක අෙ යතා 

ශෙුවශෙන්, මලපහ ක න් , මුත්රා ක න්  එළිෙ  තුමරු ක්රම ක් 

ශ ොමැතිෙ ඒ සඳහා සිලි සිලි බෑ  පාවිච්චි ක ිකන්, ු සිම් ගණන් 
සි කරුෙන් සමඟ මාඩා ා ඉඩා  ්රමාණ ක ශත ශපිකන්, තනශෙිකන් 

 ා්රි  පු ා සෑම දි ක්ම ගත ක න්  සිු ෙ තිශබ ො  ම් එ  
ශකොපමණ අමාුවිකක තත්ත්ෙ ක්න? ශම් තත්ත්ෙ  ිකනිුමන්ට 

ශ ොෙ, සතුමන්ටෙත් ුමු ුම  ැහැ. ශම් තත්ත්ෙ  ශසෞඛ්ය ටත් 
හිතක  තත්ත්ෙ ක් ශ ොශෙයි. මට ලැී  ඇති සීිකත කාල  තුමෙ මා 

ශම් ශ ෝජ් ාෙ ශග  ඒම තුමළින් බලාශපො ාත්තුම ෙ  කරුණු ගැ  

නිසි ඉදිිසපත් කිරීමක් ක න්  මට පුළුෙන්කමක්  ැහැ. ඒ සඳහා 
කාල අෙකා  ක්  ැහැ. එම නිසා, 2020 ශනසැම්බ්ම තුමන්ෙැනි නා 

ශ්රී ලංකා මා ෙ හිිකකම් ශකොිකසම බන්ධ ාගා   ිකන් ඉදිිසපත් 
ක පු පිටු 863කින් ුතක්ත ෝමතාෙ ගැ  විශ  ෂ අෙධා   ශ ොමු 

ක   ශලස ෙගකිෙ ුතතුම සි ලුශන ාශගන්ම ඉල්ලා සිටින් ට මම 
කැමතියි.  

2018 සිට 2025 නක්ො ශ්රී ලංකාශද බන්ධ ාගා  20කට ශගොස ්

රැඳවි න්, සි කරුෙන් සහ නිලධාිසන් ඇතුමළු පිිසස් සමඟ කෙ 

සාකච්ාා සහ සමීක්ෂණෙල ්රතිඵල ක් ශලස ඉදිිසපත් ක  ඇති 

ශමම ෙටි ා ෝමතාශද අන්ත්මගත , එහි සඳහන් ්රධා  කරුණු, 

නිරීක්ෂණ සහ ශ ෝජ් ා ්දි  පිළිබඳෙ සකස් කෙ සා ාං  ක් 

 වාග * කිරීම සඳහා මම නැන් ඉදිිසපත් ක  ො.  

පෙති  බන්ධ ාගා  ක්රමශදන සහ ඊට සම්බන්ධ ීතතිරීති 

පුළුල් ශලස ්රතිසංස්ක ණ  කිරීම කි   කා ණ  ශමන්ම 

බන්ධ ාගා  සඳහා ්රමාණෙත් අශ ෝජ්  න් කඩි ිකන් ලබාදි  

ුතතුම     කා ණ   ශත්රුම් ගැීතමට මා සාාගත ක පු ශල්ඛ්   

ඔබ සැමට ඉෙහල් ෙුව ඇතැයි කි ා මා වි ්ොස ක  ො. 

බන්ධ ාගා  ක්රමශදන පිළිබඳ ෙ  ්රතිසංස්ක ණ අ්රමානෙ කිරීශම් 

අෙ යතාෙ ගරු අධික ණ ඇමතිතුමමන් ශහොඳින් ශත්රුම් ශග  

ඇති බෙ මා වි ්ොස ක  ො. අන සමහ  මාධය ෝමතා ලංකාශද 

බන්ධ ාගා ෙල තත්ත්ෙ  අපා කට සමා  ක  ො. ශම් 

බන්ධ ාගා ෙල ඇති තනබන  ොශ ම, එහිදී සි කරුෙන්ට මුහුණ 

ශනන් ට සිු ශෙ  කෲ වූත්, අමාුවිකකවූත් පහත් සැලකිලි ගැ  

අශේ  ශට් මාධය නැන් කාා ක න්  පටන් අ ශග  තිශබ ො. ඒ 

පුම ගි  කාලශ  දී බන්ධ ාගා ෙල සි කරුෙන්ට මුහුණ ශනන් ට 

සිු  වුණු ඉතා අ්රසන්  සිු වීම්ෙලින් පුමෙයි.   

2021 සැේතැම්බ්ම 27ෙැනි නා "Daily FT" පුෙත් පශත් 

කතුමෙැකිශ න් ශකොටසක් ශමම ගරු සාාශද නැ  ගැීතම සඳහා 
ශම් අෙස්ාාශද දී උපුටා නක්ෙන් ට මම කැමැතියි.  ඒත් කාල  

පිළිබඳ සීමාෙ ශහ තුමශෙන් එම කතුමෙැකි  ඔබතුමමන්ලාශ  නැ  

ගැීතම සඳහා හැන්සාඩ් ෝමතාෙට ඇතුමෙත් කිරීම සඳහා  වාග * 

කිරීමට ඔබතුමමාශ  අෙස  පත ො, ල්ලාස ාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමමනි.  

"Daily FT" - "Daily Financial Times" - කතුමෙැකි  
විශ  ෂශ න් සඳහන් ක  ො, ෙවුනි ාශද බන්ධ ාගා   ගැ . 
මට මතක් ශෙ ො, පුමගි  කාලශ  දී මහ  සි  මැදිිසශ  දී 

අටශනශ මා  ාත   ශෙලා, සි ශනශ මා පමණ තුමොල ලබපු 

සිද්ධි . ශමම සිද්ධි ට මුලත් එම සි  ශගන  පැෙති තනබන  සහ 
ල්ලික අෙ යතා සපු ාලීම සඳහා ්රමාණෙත් පහුමකම් 

ශ ොතිී මයි. එකිශ කාට ඉතා සමීපෙ රැඳවි න්  ඳො තිී ම නිසා 
ශකොවිඩ්-59 ෙයි ස  ෙැෙශඳුව ඇතැයි    බි  සහ ක ස්සල්ල 

ශමන්ම, PCR පරීක්ෂණ  සිු  ක   ශලස  ැෙත  ැෙතත් ක   
ලන ඉල්ලීම් ශ ොසලකා හැරීම නිසායි මහ  සි  මැදිිසශ  

ශකෝලාහල  ඇති වුශඩු      කා ණ  අන මුළු  ටම නන් ො. 

ශම් හැ ණු විට පුමගි  ශ ොෙැම්බ්ම 22ෙැනි නා 
අඟුණශකොෙපැලැස්ස බන්ධ ාගා ශ  සිු  වී ඇතැයි කි   

සි කරුෙන්ට එල්ල වූ ම්ශල්ච්ා ්රහා   අපි මාධයෙල නැක්කා. ඒ 
ොශ ම ඉතාම අොස ාෙන්තයි. පුම ගි  නා බන්ධ ාගා  ාා   

ගරු අමාතයතුමමන්ට අනාෙ අමාතය ුර ශ න් ඉල්ලා අස්ශෙන්  
මුල් ශෙච්ච සිද්ධි . එම ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධශ න්  BBC 

ඇතුමළු සි ලු මාධය, ජ් ාධිපති මාධය අං ශ  නිශදන   උපුටා 

නක්ෙිකන් ෝමතා ක  සිටිශ , "ෙගකීම ාා  ගනිිකන් අමාතයෙ  ා 
ඉල්ලා අස්වීමට ගත් තී ණ  ජ් ාධිපතිෙ  ා විසින් පිළිශග  

ඇති බෙයි." මම  ැෙත එ  අෙධා ණ  ක  ො, "ෙගකීම ාා  
ගනිිකන් අමාතයෙ  ා ඉල්ලා අස්වීමට ගත් තී ණ  

ජ් ාධිපතිෙ  ා විසින් පිළිශග  ඇති බෙයි."  ුවශෙන් තමයි 
ෝමතා ක  තිබුශඩු. එම සිද්ධි  ගැ  ස්ොකර , අපක්ෂපාතී 

විම්ම   ක් ක   බෙට ගරු අධික ණ අමාතයතුමමන් පුම ගි  නා 

පා්මලිශම්න්තුමෙට ්රකා  ක් කො. එ  සාමා යශ න්  ජ් ක් 
ුමපුරුු  ශලස ක   ුමු  හුුව ගෑමක් බෙට ඔබතුමමන් පත් 

ශ ොක ාවි  ැයි මම වි ්ොස ක  ො. ත්රස්තොන  ෙැෙැක්වීශම් 
ප ත අුතතුම ශලස පාවිච්චි ක ිකන් සිු  ක  ඇති අත්අඩා ංගුෙට 

ගැීතම්,  ඳො ගැීතම් ්දි  ම් න් මා ෙ අයිතීන් උල්ලං    
කිරීම්  ාෂ් ක් ගැ  එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  මා ෙ හිිකකම් 

ශකොමසාිසස්ෙිස , එක්සත් ජ්ාතීන්ශ  සංවිධා  , ජ්ාතයන්ත  

ක්ෂමා සංවිධා   ඇතුමළු ශලොෙ මා ෙ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ 
උ න්ු  ෙ  ජ්ාතයන්ත  සංවිධා   ාෂ් ක් ශමන්ම ශලොෙ 

්රජ්ාතන්ත්රොදී  ාජ්ය න් ශබොශහොම ක්ම නිනුමන් ෙ ශ න්  ම් 
සඳහන් ක ිකන්ම ශ්රී ලංකා  ජ් ට ඇ් ල්ල දිගු ක  තිී ම නැන් අපි 

නකි ො. ශලෝකශ  ්රජ්ාතන්ත්රොදී  ටෙල් ශබොශහොම ක 
පා්මලිශම්න්තුම රැස්වීම්ෙලදී පො කිසි කශලක ශ ොවූ අුතිසන් ශ්රී 

ලංකාශද පු ෙැසි අයිතීන් උල්ලං    කිරීම් ගැ  සාකච්ාා කිරීම 

අප මාධය ම් න් නකි ො. ශම් අුතිසන් අශේ  ශට් ශද් පාල  
ක්රි ාකාිසක න්, ෙෂත්තී  සිකති  ා ක න්, මාධයශදදීන්, 

වි ්ෙවිනයාල ෂ්ෂය  ා ක  ායිකාෙන්, සිවිල් සංවිධා  
ක්රි ාකාරීන්, ෙෂත්තී ශදදීන්, කවි න්, ගුරුෙරුන් පිළිබඳ නඩා  ම 

ගැ  ජ්ාතයන්ත ශ  න අෙධා  ට ශ ොමුවී තිී ම අප නකි ො. 
නැන් එම ලැයිස්තුමෙට  ජ්  ාා ශ  සිටි  සි කරුෙන් න එක්ෙ 

සිටි ො. ්රජ්ාතන්ත්රොදී  ාජ්ය ක් ශලස ශ්රී ලංකාෙට ඇති 

කී්මති ාම  පළුු  ශ ොක  අශේ පු ෙැසි න්ශ  ්රජ්ාතන්ත්රොදී 
අයිතීන් රැකදීමට ජ්ාතයන්ත ශ  මැදිහත්වීමකට ඉඩා  ශ ොතබ  

හැසිරීමකට  ෑමට නැන්ෙත් සිතට ගන් ා ශලස 
ෙගකිෙුතත්තන්ශගන් ඉල්ලා සිටින්  මම කැමැතියි.  
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————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පු න කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூல் நிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්මලිශම්න්තුමෙ 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ලැබුණු සීිකත කාල  තුමෙ 

බන්ධ ාගා  ක්රමශදන  සම්බන්ධ ීතතිරීති සංශ ෝධ   සහ 

රැඳවි න්ට මාුවිකකෙ සැලකීම ෙැනි කරුණු ගැ  මම හැකිතාක් 

සංක්ිකේතෙ කරුණු සඳහන් කො. ඊට අමත ෙ, බන්ධ ාගා  

කා්ම  මඩුඩා ලශ  පු ේපාක් පි වීම, කා්ම  මඩුඩා ලශ  ශස ො 

තත්ත්ෙ   ෙැඩිදිුතණු කිරීශම් අෙ යතාෙ ශමන්ම, බන්ධ ාගා   

තුමෙ දෙනය පහුමකම් ලබාගැීතමට ඇති කා්ම  මඩුඩා ල  

්රමාණෙත් ශ ොවීම    කරුණු ගැ ත් ගරු අමාතයතුමමාශ  

අෙධා   ශ ොමු ක ෙන්  මම කැමැතියි.  

සි ගත වී සිටි  රැඳවි න් සි ගත වී සිටීමට ශහ තුම වී ඇති  ම් 

 ම් පුමබිම් කා ණා තිශබ ො.  ශබොශහෝ ශන ා එම සිු වීම් ගැ  

ශබොශහෝ විට පුමතැවිලි ෙ  තත්ත්ෙ ක් තිශබ  බෙ අපි කවුරුත් 

නන් ො. එම ශහ තුම ජීවිතශ   ම්  ම් අෙස්ාාෙල අෙසන් 

තත්ප  කදී ගත් තීන්ු  තී ණ නිසා වි  හැකියි. ඒ තීන්ු  

තී ණෙලට නිසි නඬුෙම් ලබලා, නිසි පු රුත්ාාප  ක් ලබලා 

ඔවුන්  ැෙත සමාජ් ට ් ුතත්ශත් සාමා ය පු ෙැසි න් ශලසටයි. 

ඒ පැිකණීම සිු වි  ුතත්ශත් කිසිශස ත් සමාජ්  ශකශ හි ශහෝ  ජ්  

ශකශ හි ශහෝ බන්ධ ාගා  නිලධාිසන් ශකශ හි ශහෝ ශෙ ත් 

කිසිශෙමා ශකශ හි ශහෝ දෙ  ක් ඇතිෙ ශ ොශද. ඔවුන්ශ  

 ැෙත ්ගම   සිු වි  ුතත්ශත්  ටට හානිනා  ශ ොෙ , බ ක් 

ශ ොෙ   හපත් පු ෙැසි න් ශලසයි. ඒ අ මුශඩු පිහිටා ඔවුන්ශ  

ජීවිතෙලට පිහිටවීශම් අෙ යතාෙ අෙධා ණ  ක න්  මම 

කැමැතියි. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  රැඳවුම් කාලශ දී 

ඔවුන් ශෙත අප නක්ෙ  ්කල්ප  සහ සැලකිල්ල ඔවුන්ශ  

 ැෙත ්ගම   ශකශ හි තී ණාත්මක බලපෑමක් ඇති ක  ො. 

එම නිසා රැඳවුම් කාල  නිසි ශලස සහ ඵලනා  ශලස සිු ෙ  බෙට 

ෙගබලා ගැන්ම ෙගකිෙුතතුම සි ලු ශන ාශ ම ්රමුඛ් ෙගකීම් බෙ 

අෙධා ණ  ක ිකන්  මශ  කාාෙ ශමතකින් සමාේත ක  ො.  

ස්තුමතියි. 

 
ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශ ෝජ් ාෙ ස්ික  කිරීම, ගරු මුජිබු්ම  හුමාන් මන්ත්රීතුමමා. 

 
[අ.ාා. (.46] 
 

ගු මුජිබුර් රහුමාන් මහ ා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ගරු ඉම්ති ාස් බාකි්ම මාකා්ම 

මැතිතුමමා විසින් අන දි  සාාෙ කල් තබ  අෙස්ාාශද ඉදිිසපත් 

ක   ලන ශ ෝජ් ාෙ මා ස්ික  ක  ො. 

ශ ෝජ් ාෙ ස්ික  ක ිකන්,  අනහස් ්රකා  ක න්  මා 

බලාශපොශ ොත්තුම ෙ ො. බන්ධ ාගා ෙල ඉන්  සි කරුෙන්ශ  

මා ෙ හිිකකම් ගැ  ශම් ශ ෝජ් ාශද ඇතුමෙත් ශෙලා තිශබ ො. 

මා ෙ හිිකකම් පැත්ශතන් බැලුොම, බන්ධ ාගා ෙල ඉන්  

සි කරුෙන්ශ  ් ක්ෂාෙ පිළිබඳ කා ණ  අන ශෙ ශකොට 

ශෙ නාටත් ෙඩා ා ඉස්මතුම ශෙලා තිශබ ො. අපි නැක්කා, පුමගි  

කාලශ  සිද්ධි කිහිප ක් ඇති වුණු බෙ.   නැ ට අවුරුද්නකට 

කලින් මහ  බන්ධ ාගා ශ දී සිද්ධි ක් මතුම වුණා. ඒ සිද්ධි  

නිසා සි කරුෙන් කිහිප ශනශ මාශ  ජීවිත පො  ැති ශෙලා ගි ා.  

ඒ ශෙලාශද ්ඩුක්ෙ ඒ පිළිබඳ ශහො න්   ම් කිකටුෙක් පත් 

කො.  ඒ කිකටුශද ෝමතාෙ පො එළි ට ඇවිල්ලා තිශබ ො. ඒ 

ොශ ම, මෑතකදී  -ගි  මාසශ - අුව ාධපු  බන්ධ ාගා  ට 

හිටපු බන්ධ ාගා   ාජ්ය ඇමතිතුමමා ගිහිල්ලා එහි සිටි සි කරුෙන් 

කීප ශනශ මාට ත්මජ්  එල්ල වුණා කි ලා  ම්කිසි පැිකණිල්ලක් 

්ො. ඒ පැිකණිල්ල ්ොම  ාජ්ය ඇමතිතුමමා  ාජ්ය ඇමති 

ුර ශ න් පො ඉල්ලා අස් වුණා. එතුමමා  ාජ්ය අමාතය ුර ශ න් 

ඉල්ලා අස ් වුණාට පස්ශස ,  ඒක ගැ  ශසො න්  ඕ ෑ කි ලා 

විෂ  ාා  ඇමතිතුමමා විසින් කිකටුෙක් පත් කො. අන ශෙ ශකොට 

එම කිකටුෙ පත් ක ලා මාස කට ්සන්  කාල ක් ගත ශෙලා 

තිශබ ො.  මුත් එම කිකටුශද ෝමතාෙ හා එම කිකටුෙ ඉදිිසපත් 

කෙ නි්මශද්  ගැ  අපි තෙම නන්ශන්  ැහැ. එම  ාජ්ය 

ඇමතිෙ  ාශ  ක්රි ා කලාප  සාමා ය ක්රි ා කලාප ක් 

ශ ොශෙයි. ඇත්තටම එ  කිකටු පත් ක ලා ශහො න්  ඕ ෑ 

කා ණ ක් ශ ොශෙයි. ඒක අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමෙ 

මගින් පරීක්ෂණ කෙ ුතතුම සිු වීමක්. ශමොකන, ඒක අප ාධ ක්; 

අප ාධ ක් ක න්  උත්සාහ නැරීමක්. ඒ නිසා අප ාධ ීතති  

තමයි එතැ දී ක්රි ාත්මක වි  ුතත්ශත්.  මුත් අපි නැක්කා ඒ  ාජ්ය 

ඇමතිතුමමා සම්බන්ධෙ අප ාධ ීතති  ක්රි ාත්මක වුශඩු  ැති බෙ. 

අප ාධ ීතති  ක්රි ාත්මක ක  ො ශෙුවෙට, කිකටුෙක් පත් 

ක ලා ඒ ශෙච්ච අප ාධ   ට ගැසීමට තමයි ්ඩුක්ෙ එතැ දී 

උත්සාහ කශෙ . 

ශම්ක තමයි 2052දීත් වුශඩු. අපි නැක්කා, 2052දී ෙැලිකඩා  

බන්ධ ාගා ශ  සි කරුෙන් වි ාල පිිසසකශ  ජීවිත අහිික වුණු 

බෙ. එම සිු වීම ගැ ත් කිකටුෙක් පත් කො; ෝමතාෙක් එළි 

නැක්වූො. කිකටුශෙන් ෝමතාෙක් ්ො; නි්මශද්  ්ො.  මුත් ඒ 

එකක්ෙත් ක්රි ාත්මක වුශඩු  ැහැ. මහ  බන්ධ ාගා ශ  

තත්ත්ෙ ත් ඒකයි. එතැ දීත් සිද්ධි ක් වුණා; කිකටුෙක් පත් 

කො; නි්මශද්  ්ො.  මුත් ඒ නි්මශද්  ක්රි ාත්මක වුශඩු  ැහැ. 

අුව ාධපු  බන්ධ ාගා ශ  මෑතකදී  වූ සිද්ධි  සම්බන්ධෙත් 

කිකටුෙක් පත් ක ලා අන ෙ විට මාස කට ්සන්  කාල ක් 

ගත ශෙලා තිශබ ො. අපි හිත  විධි ට ඒශක් නි්මශද්  ්ෙත් එම 

නි්මශද් ෙලට ශෙන්ශන්ත් ඔ  ටිකම තමයි. ඒ නිසායි අපි ශම් 

ගැ  කි න්ශන්. එම සි කරුෙන්ට ශෙච්ච අසාධා ණ  ගැ  

අප ාධ පරීක්ෂණ ශනපා්මතශම්න්තුමෙට පැිකණිලි ලැී  තිශබ ො. 

මා හිත  විධි ට අශේ සමගි ජ්  බලශදගශ  මන්ත්රීෙරුන් 

ගිහිල්ලා ශපොලිස්පතිතුමමාට පැිකණිල්ලක්  කො, ඒ සම්බන්ධෙ 

පරීක්ෂණ ක් ක න්  කි ලා.  මුත් එම පරීක්ෂණෙලට 

ශමො ො වුණාන කි ලා අපි නන්ශන්  ැහැ.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, සි කරුෙන්ශ  හැම 

අයිතිොසික මකටම ෙඩා ා ඔවුන්ශ  ජීවිත ් ක්ෂාෙ පිළිබඳෙ 

ගැටලුෙක් ශෙ නාටත් ෙඩා ා අන ෙ විට මතුම ශෙලා තිශබ ො.  

ඔවුන් සි ගත වුණාම,  සි ගත වී සිටි  කාල  තුමෙ ඔවුන්ශ  

ජීවිත ් ක්ෂාෙ පිළිබඳ සම්පූ්මණ ෙගකීම තිශබන්ශන් ඒ ෙ විට 

පෙති  ්ඩුක්ෙට. පෙති  ්ඩුක්ෙ තමයි ඔවුන්ශ  ජීවිතෙලට 

ෙග කිෙ ුතත්ශත්. ඔවුන්ශ  ජීවිතෙලට  ම්කිසි ්කා ශ  

සිු වීමක්  වුශණොත් ඒ ෙ විට පෙති  ්ඩුක්ෙ සම්පූ්මණශ න්ම 

ඒ ශෙුවශෙන් ෙග කිෙ ුතතුමයි.  

අපි නන් ො, අන ෙ විට බන්ධ ාගා  තුමෙ තිශබ  ඉඩා  

්රමාණ  ොශ ම, සි කරුෙන් සංඛ්යාෙ ශකොපමණන කි ලා. 

ඊෙඟට, ශකොවිඩ් ෙසංගත ත් එක්ක තිශබ  අ්මබුන  ගැ ත් අපි 

නන් ො. සි කරුෙන්ට තිශබ   ටිතල පහුමකම් හැම එකක් 

සම්බන්ධෙම අන ශෙ ශකොට නැඩි අ්මබුන ක්  මතුම ශෙලා 

තිශබ ො. බන්ධ ාගා  ශනපා්මතශම්න්තුමෙ ශෙන්  පුළුෙන්, 

අමාතයාං   ශෙන්  පුළුෙන්, සි කරුෙන්ශ  ල්ලික  ටිතල 

පහුමකම් ටික ලබා දීම  හා ඔවුන්ශ  ජීවිත ් ක්ෂා කිරීම 

සම්බන්ධෙ එම ් ත ෙලට මීට ෙඩා ා ෙගකීමක් තිශබ ො කි ා 

මා හිත ො. ඔවුන්ශ  ජීවිත ් ක්ෂාෙ තමයි ෙැනගත් ෙන්ශන්. 

මම හිත  විධි ට හැම සි කරුශෙමාශ ම ාාතින්, සශහෝන  න් 

ොශ ම අශ ක් සි ලුශන ාම බලාශපොශ ොත්තුම ශෙන්ශන් 
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[ගරු ඉම්ති ාස් බාකී්ම මාකා්ම මහතා] 
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ඔවුන්ශ  ජීවිත ටික ් ක්ෂා ක  ශනයි කි ලායි. ඒ ජීවිත ් ක්ෂා 

ක  ගැීතමට  ජ් ක් අශපොශහොසත් ශෙ ො  ම්, ශම්  ශට් 

බන්ධ ාගා ෙල පෙති  ක්රි ානාම  හා ඒොශ  පැෙැත්ම ඉතාම 

ශේනජ් ක තත්ත්ෙ කට තල්ලු ශෙලා තිශබ ො කි ා මා 

හිත ො.  

අශේ ගරු ඉම්ති ාස් බාකී්ම මාකා්ම මන්ත්රීතුමමා අන සාාෙ 

කල්තබ  අෙස්ාාශද ඉදිිසපත් කෙ කාශලෝචිත ශ ෝජ් ාෙ මා 

 ැෙත ෙතාෙක් ස්ික  ක ිකන් ඇමතිතුමමාශගන් ඉල්ලීමක් 

ක  ො. පුමගි  කාලශ   ම්  ම් සිද්ධි ෝමතා වුණා. එම සිද්ධි 

ෝමතා වුශඩු විශ  ෂශ න්ම බන්ධ ාගා ෙල ඉන්  සි කරුෙන්ට 

විරුද්ධෙයි. ඒොට අනාෙ කිකටු ෝමතා අන ෙ විට එළි නක්ො 

තිශබ ො; ඒොශ න් නි්මශද්  ලබා දීලා තිශබ ො. ඒො 

ක්රි ාත්මක ක න් . ඒ ොශ ම,  අුව ාධපු  බන්ධ ාගා ශ  ඇති 

වුණු සිද්ධි   පිළිබඳෙත් තමුන් ාන්ශස ලා කිකටුෙක් පත් ක  

තිශබ ො. එම කිකටුෙ පත් කිරීම තුමෙ පමණක්  ෙතින්ශන් 

 ැතුමෙ එම සිද්ධි ට අනාෙෙ පරීක්ෂණ ක් ක න් . ශමොකන, 

එතැ ට ගිහිල්ලා ඒ  කෙ ක්රි ාෙ, සි කරුෙන්ශ  ජීවිතෙලට 

ත්මජ්  එල්ල කිරීම හා ඔවුන් බි  ෙැද්දීම අප ාධ ක්. ඒ නිසා එම 

අප ාධ ට විරුද්ධෙ තමුන් ාන්ශස ලා ක්රි ා ක න්  කි ා ඉල්ලා 

සිටිිකන් මශ  ෙච  ස්ෙල්ප  අෙසන් ක  ො.  ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂා ෆ් මන්ත්රීතුමමා. ගරු මන්ත්රීතුමමනි, 

ඔබතුමමාට වි ාඩි තුම ක කාල ක් ශෙන් ක  තිශබ ො. 
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ගු එ න.එම්.එම්. මුෂාරෆන මහ ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

இவ்விவாதத்தில் ரபசுவதற்கு எனக்கும் சந்தர்ப்பம் தகாடுத் 

தகமக்காக முதலில் உங்களுக்கும் இந்தப் பிரரரகணகயக் 

தகாண்டுவந்தகமக்குக் தகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 

அவர்களுக்கும் என்னுகடய நன்றிகயத் ததாிவித்துக் 

தகாள்கின்ரறன். “ஒரு ரதசத்தினுகடய சிகறகளுக்குள் 

இருக்கும்வகர யாரும் உண்கமயிரலரய ஒரு ரதசத்கத 

அறியமாட்டார்கள்” என்று ததன்னாபிாிக்காவின் அரசியல் 

சிற்பி தநல்சன் மண்ரடலா அவர்கள் தசால்லியிருக்கின்றார். 

“ஒரு ரதசம் அதன் உயர்ந்த குடிமக்ககள எவ்வாறு 

நடத்துகின்றது என்பதிலன்றி, கீழ்நிகல மக்ககள எவ்வாறு 

நடத்துகின்றது என்பகதப் தபாறுத்துத்தான் அந்தத் ரதசத்கத 

மதிப்பிட முடியும்” என்ற கருத்தும் அவர்களால் 

தசால்லப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வககயில் எமது நாட்டிரல 

சிகறக் ககதிகளுக்கு இடம்தபறுகின்ற அநீதிகள் அல்லது 

சிகறக்குள் நகடதபறுகின்ற கரளபர விவகாரங்கள் 

ததாடர்பாகப் ரபசுவதற்கு முன்பு, உண்கமயிரலரய 

உலகளாவிய ாீதியில் இந்தச் சிகறக்கூடங்கள் மிகச் சிறந்த 

நிகலயில் இருக்கின்றனவா? என்று ரகட்டால், உலகம் 

முழுவதும் இத்தககய பிரச்சிகனகள் இருப்பகதப் 

தபாதுகமப்படுத்தி ரபசுவது இவ்விடத்தில் ரதகவதயன நான் 

கருதுகின்ரறன். கியூபாவுக்கு அண்கமயிலுள்ள அதமாிக் 

காவின் குவாண்டனாரமா சிகறக்கூடத்தில் நடக்கும் 

சித்திரவகதகள் பற்றிதயல்லாம் உலகளாவிய ாீதியில் மிகப் 

பிரபல்யமாகப் ரபசப்பட்டகதக் ரகட்டும் ரபசியும் இருக் 

கின்ரறாம். இவ்வாறு உலகத்திலுள்ள பல்ரவறு நாடுகளும் 

இந்தச் சிகறக் ககதிககளப் பல்ரவறு விதமாக நடத்துவகத 

நாம் பார்க்கின்ரறாம்.  

எமது நாட்டின் அரசியலகமப்புச் சட்டத்தினூடாக 

எந்ததவாரு சிகறக்ககதியும் சித்திரவகதக்கு உட்படுத்தப்படக் 

கூடாததன்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. சிகறக்கூடம் 

என்பது அந்தக் ககதிககளத் திருத்தி, அவர்களின் குற்றங் 

ககளக் ககளந்து, நல்ல மனிதர்களாக இந்தச் சமூகத்திற்குள் 

அனுப்பரவண்டிய தார்மீகப் தபாறுப்கபச் சுமந்திருக்கின்றது. 

எனரவ, இந்தச் சிகறக்கூடங்கள் அதனுகடய உயாிய 

ரநாக்கத்கதப் புாிந்துதகாண்டு தசயற்பட ரவண்டும் என்ற 

விடயம் இங்ரக ரபசப்படுகின்றது. நாம் எமது நாட்டின் 

சிகறக்கூடங்களில் நகடதபறுகின்ற சித்திரவகதககளக் 

ரகள்விப்பட்டிருக்கின்ரறாம். கடந்த ஆட்சிக் காலத்தின்ரபாது 

தமகசின் சிகறச்சாகலயின் சிகறக்ககதிகள் சிகறச்சாகலக் 

கூகரரமல் ஏறி ஒருவருக்தகாருவர் தாக்குதல் நடத்தியதனால் 

பாாிய உயிாிைப்புக்கள் ஏற்பட்டன. அந்த உயிர் இைப்புக்கள் 

ததாடர்பான விசாரகணகள் பற்றி ரபசப்பட்டன. ஆனால், 

அவற்றுக்குப் தபாறுப்கபச் தசால்லரவண்டிய அரசாங்கங்கள் 

தமது கடகமகயச் சாிவரச் தசய்ததா? என்பததல்லாம் 

ரகள்வியாக இருக்கின்றன. அரதரபான்று, இந்த ஆட்சியிலும் 

கூட அண்கமயில் அநுராதபுரம் சிகறச்சாகலயில் நடந்த 

விவகாரம் தபாியளவில் ரபசு தபாருளாக மாறியது. 

இகவகளுக்தகல்லாம் ரமலாக, சிகறக் ககதிகளின் 

அடிப்பகட மனித உாிகமகள் பாதுகாக்கப்பட ரவண்டும்; 

அது மிக முக்கியமானததான்றாகும். நான் இந்த இடத்தில் 

தசால்லிக்தகாள்ள விகைகின்ற விடயம், பயங்கரவாதத் 

தகடச்சட்டத்தினூடாகக் ககதுதசய்யப்பட்டவர்களில் 

எத்தகன ரபர் உண்கமயான குற்றவாளிகள்? என்பதில் 

ரகள்விகள் இருக்கின்றன. "ஆயிரம் குற்றவாளிகள் 

தப்பிக்கலாம். ஆனால் ஒரு நிரபராதிகூட தண்டிக்கப்படக் 

கூடாது" என்று தசால்வார்கள். “சிகறக்கூடம் என்பது மிகவும் 

தகாடுகமயான ஓர் அனுபவம்” என்று தசால்லப்படும். 

ஆனால், பயங்கரவாதத் தகடச்சட்டத்தின்கீழ் ககது 

தசய்யப்பட்டு வருடக்கணக்காகத் தடுத்து கவக்கப்பட்டிருக் 

கின்றவர்களுக்கு ஒரு விடிவு கிகடக்கரவண்டும். குறிப்பாக, 

எந்ததவாரு குற்றத்ரதாடும் சம்பந்தப்படாமல் சந்ரதகத்தின் 

தபயாில் ககதுதசய்யப்பட்டு, சட்டத்தின்முன் நிறுத்தப்படாது 

தடுத்து கவக்கப்பட்டிருப்ரபார் ததாடர்பாக நான் இங்கு 

ரபசலாதமன நிகனக்கின்ரறன்.  

எமது நாட்டிரல ஏற்பட்டிருந்த மிகப்தபாியததாரு அபத்தம் 

இந்த ‘ஈஸ்ரர்’ தினத் தாக்குதலாகும். இந்த ‘ஈஸ்ரர்’ தாக்குதலின் 

பின்னர் ஒட்டுதமாத்தமாரனாாின் சந்ரதகப் பார்கவயும் 

முஸ்லிம் சமூகத்தின்மீது திரும்பி இருக்கின்றது. 

இத்தககயததாரு சூழ்நிகலயிரல இந்த ‘ஈஸ்ரர்’ தாக்குதலுடன் 

ததாடர்புபட்டவர்கரளாடு ஏரதாதவாரு விதத்தில் சம்பந்தப் 

பட்டார்கள் என்ற அடிப்பகடயிரல இன்று பலர் ககது 

தசய்யப்பட்டு அகடத்து கவக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

இவ்வாறு ககதுதசய்து அகடத்து கவக்கப்பட்டு இருப்பவர் 

களிரல மிகவும் அதிகமானவர்கள் சிறார்கள், இகளஞர்களாக 

இருப்பகத நாங்கள் பார்க்கின்ரறாம். க.தபா.த. சாதாரண 

தரம், உயர்தரம் படித்ததன் பிற்பாடான அந்தக் குறுகிய கால 

இகடதவளியிரல, மற்றவர்கள் ரபான்று ஊர்சுற்றித் 

திாியாமல் அல்லது வீணான பிரச்சிகனகளுக்குள் தசல்லாமல் 

உயாிய ஒழுக்கத்ரதாடு வளர்க்கப்பட்ட இகளஞர்கள், ஒருவரு 

கடய பின்புலம் ததாியாமல், இந்த ‘ஈஸ்ரர்’ தாக்குதலுடன் 

ததாடர்புபட்டவர்கள் பற்றி எதுவுரம அறியாமல், நல்ல 

ரபாதகனககளக் ரகட்கரவண்டுதமன்ற ஒரு ரநாக்கில் 

வகுப்தபான்றிரல கலந்துதகாண்டார்கள் என்பதற்காகக் ககது 

தசய்யப்பட்ட முஸ்லிம் சமூகத்கதச் ரசர்ந்த பல இகளஞர்கள் 

இன்று சிகறக்கூடங்களிரல அகடக்கப்பட்டு இருக்கின் 

றார்கள். அவர்களுகடய உாிகமகள் காக்கப்படரவண்டும். 

அவர்களுகடய குற்றங்கள் ததாடர்பாக விசாரகன தசய்யப் 
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பட்டு அவ்வாறு அவர்கள்மீது குற்றமில்கலதயன்றால் 

நீதிமன்றில் முன்நிறுத்தப்பட்டு அவர்களுகடய விடுதகல 

உறுதிப்படுத்தப்பட ரவண்டும் என்பகத நான் இங்கு மிகத் 

தாழ்கமயாகக் ரகட்டுக்தகாள்கின்ரறன். 

ஒருவருகடய வாழ்க்கக சிகறக்கூடத்தினால் அைித் 

ததாைிக்கப்பட்டததன வரலாறு ரபசக்கூடாது. ஒரு சிகறக் 

கூடம் ஒரு குற்றம் தசய்தவகனத் திருத்தி நல்ல மனிதராக 

சமூகத்திற்குள் விட்டிருக்கின்றது என்பதாகத்தான் சிகறக் 

கூடத்தின் பதிவு இருக்கரவண்டும். இது சட்டத்கத 

ஆக்குகின்ற ஓர் உயாிய சகபயாகும். இந்தச் சகபயிரல 

சிகறக்கூடங்களினுகடய தசந்தநறித்தன்கமயிரல ஒரு 

ரநர்த்தியான முகற உருவாக்கப்படரவண்டும். குற்றங்கள் 

இகைக்கப்படுகின்ற இடமாகச் சிகறக்கூடங்கள் இல்லாமல் 

குற்றவாளிககளச் சுற்றவாளிகளாக மாற்றுகின்ற ஒரு புனருத் 

தாபனமான இடமாக இருக்கரவண்டுதமன்பகத ரநாக்க 

மாகக்தகாண்டு நல்ல சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட ரவண்டு 

தமன்ற நல்லததாரு முன்தமாைிகவச் தசய்தகமக்காகப் 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் 

மாகார் அவர்களுக்கு என்னுகடய பாராட்டுக்ககளத் 

ததாிவிக்கின்ரறன். இங்கு நீதி அகமச்சரும் இருக்கின்றார். 

அவரும் இந்த விவகாரங்கள் ததாடர்பான காிசகனரயாடு 

நல்ல சட்டங்கள் உருவாக்கப்படுவது குறித்துத் தன்னுகடய 

கவனத்கதச் தசலுத்தரவண்டும். குற்றங்ககளக் ககளயக் 

கூடிய ஓர் இடமாக சிகறக்கூடம் இருக்கரவண்டுரமயன்றிக் 

குற்றங்ககள உருவாக்குகின்ற, குற்றங்களுக்கு ஆதரவு அளிக் 

கின்ற, குற்றங்களுக்கான ஆதர்சமான இடமாகச் சிகறக் 

கூடங்கள் இருக்கக்கூடாததனக் ரகட்டுதகாண்டு, இந்த 

வாய்ப்புக்கு மீண்டும் நன்றிகூறி, விகடதபறுகின்ரறன்.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශේ.සී. අලෙතුමෙල මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි තුම ක 

කාල ක් තිශබ ො.  

 
[අ.ාා. 4.08] 
 

ගු තේ.. . අලවුරවල මහ ා 
(மாண்புமிகு ர .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, අශේ ඉම්ති ාස ්බාකී්ම මාකා්ම 

මැතිතුමමා ඉදිිසපත් ක පු ශ ෝජ් ාෙ ඉතාම කාශලෝචිත ශමන්ම 

ෙැනගත් ශ ෝජ් ාෙක්. රැඳවි න් හැටි ට ඇතුමළු ෙ  තරුණ න් 

ඉතා බ පතෙ අප ාධකා  න් බෙට පත් ක   ස්ාා  ක් බෙට 

අන ‘බන්ධ ාගා  ’ පත් ශෙලා තිශබ ො. නඬුෙම් ලබා දීශමන්, 

එශහම  ැත් ම් සි කරුෙන් හැටි ට පු රුත්ාාප   කිරීශමන් 

අපි කවුරුත් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙන්ශන් සමාජ් ට  හපත් 

පුද්ගල න් බිහි ක න් යි.  මුත්, අන බන්ධ ාගා   තුමෙ 

තිශබන්ශන් එශහම තත්ත්ෙ ක් ශ ොශෙයි. ෙැලිකඩා  මැගසින් 

බන්ධ ාගා   ේ න්   ශකොට තාේපශ  ශලොමාෙට ගහලා 

තිශබ ො, "සි කරුශෙෝ න මුවෂයශ ෝ " කි ලා. ඒක තාේපශ  

තිබුණාට තාේපශ න් ඇතුමශෙ  ඒ තත්ත්ෙ  ක්රි ාත්මක ශෙ ොන 

කි   එක තමයි අපට අහන්  තිශබන්ශන්.  

මා ෙ හිිකකම් ගැ  ශලෝකශ  අන තිශබ  තත්ත්ෙ ට 

ගැෙශප   ක්රම ක්න, එශහම  ැත් ම් ඒකට ගැෙශප  

ක්රි ාෙලි ක්න අශේ බන්ධ ාගා  තුමෙ තිශබන්ශන්?  ම්  ම් 

ෙැරැදිෙලට උසාවිශ  තීන්ු  අුවෙ බන්ධ ාගා ගත ශෙ  

තරුණ න් එළි ට එ ශකොට ඊටත් ෙඩා ා   ක පුද්ගල මා 

හැටි ට සමාජ්ගතෙ ොන, එශහම  ැත් ම්  හපත් පු ෙැසි මා 

බෙට පත් ක ලා සමාජ්ගතෙ ොන කි   කා ණාෙ තමයි 

ඉම්ති ාස් මැතිතුමමා සාාෙ කල් තබ  අෙස්ාාශද ශ ෝජ් ාෙ 

ඉදිිසපත් ක ිකන් විමසා තිශබන්ශන්. අපි බලාශපොශ ොත්තුම 

ශෙන්ශන් ඒ අ  ශහොඳ පු ෙැසි න් විධි ට සමජ්ගතෙ ො 

නකින් යි.  

2012දී ෙැලිකඩා  මැගසින් බන්ධ ාගා   තුමෙ සි කරුෙන් විසි 

ගණ ක්  ාත  ට ලක් වුණා. ඒ සම්බන්ධශ න් ශකරුණු 

පරීක්ෂණ අපි නැක්කා. ඊට පස්ශස  ඒ පිළිබඳ ෝමතා ඉදිිසපත් වුණා. 

සමහ   ක්ෙල සාක්ික ලබා ශනන්  හිටපු, අතයෙ ය 

සාක්ිකකරුෙන් ඒ අෙස්ාාශදදී  ාත  ට ලක් ශෙලා තිබුණා. එම 

බන්ධ ාගා ශ  එෙැනි ්ර ්  ගණ ාෙක් තිබුණා. මහ  

බන්ධ ාගා ශ ත් පුම ගි  කාල සීමාෙ තුමෙ සි කරුෙන් 

ගණ ාෙක්  ාත  ට ලක් වුණා. ඒ සි කරුෙන් අත  ිසමාන්ඩ් 

බන්ධ ාගා ශ  හිටපු සි කරුෙන් ගණ ාෙක් හිටි ා. ඔවුන් 

ෙැරැදිකරුෙන් ශෙලා  ැහැ. සැකකරුෙන් හැටි ට හිටපු 

සි කරුෙන් පො  ාත  ට ලක් වුණා. ඒ සිද්ධි  

සම්බන්ධශ ුවත් ෝමතාෙක් ඉදිිසපත් වුණා. එ  ශම් 

පා්මලිශම්න්තුමෙටත් ඉදිිසපත් කො. එම නිසා ඉතාම අොස ාෙන්ත 

තත්ත්ෙ ක් තමයි බන්ධ ාගා  තුමෙ අන ඇතිශෙලා තිශබන්ශන්.  

බන්ධ ාගා  කෙම ාක ණ හා සි කරුෙන් පු රුත්ාාප  

කටුතතුම පිළිබඳ හිටපු  ාජ්ය ඇමතිෙ  ා අුව ාධපු  

බන්ධ ාගා  ට ගිහිල්ලා ඒ සිු වුණු ක්රි ාෙලි  තුමෙ වි ාල 

්න්ශනෝල ාත්මක තත්ත්ෙ ක් ඇති වුණා. එම සිද්ධි ශ දී 

සි කරුෙන් බි  ෙැද්දීම, ත්මජ්   කිරීම, ීතති-රීති කඩා  කිරීම ෙැනි 

්ර ්  ගණ ාෙක් ්ො. ඒ සම්බන්ධශ න් අප ාධ පරීක්ෂණ 

ශනපා්මතශම්න්තුමෙට පැිකණිල්ලක් ඉදිිසපත් කො. මමත් ඒ 

අෙස්ාාෙට සහාාගි වුණා. අධික ණ ඇමතිතුමමා ශම් සාාශද 

ඉන් ො. ගරු ඇමතිතුමමනි, ඒ සම්බන්ධශ න්  ම් පරීක්ෂණ ක් 

සිු  ක  ොන?  ම් අප ාධ තත්ත්ෙ ක් එතැ  සිු  ශෙලා 

තිශබ ො  ම්, අප ාධ පරීක්ෂණ ක් ක්රි ාත්මක ශෙ ොන 

කි ලා මම නැ ගන්  කැමැතියි. ශමෙැනි තත්ත්ෙ ක් තුමෙ 

බන්ධ ාගා ගත වීම අන ඉතාම ා ා ක තත්ත්ෙ ක් බෙට 

පත්ශෙලා තිශබ ො. සාමා ය ුමළු ුමළු ෙැරැදිෙලට, එශහම 

 ැත් ම් සැකකරුෙන් හැටි ට ිසමාන්ඩ් බන්ධ ාගා ගතෙ  

අ ටත් ජීවිත ත්මජ්  ක්, එශහම  ැත් ම් ඉතාම ා ා ක 

තත්ත්ෙ ක් ලංකාශද තිශබ  බන්ධ ාගා  තුමෙ ඇතිශෙලා 

තිශබ ො  කි   එක ඉතාම ක ගාටුශෙන් වුණත් කි න්  

ඕ ෑ. ඒ තත්ත්ෙ  ඉතාම ා ා කයි. ිසමාන්ඩ් සි කරුශෙමා, 

එශහම  ැත් ම් සැකකරුශෙමා කි න්ශන් උසාවි කින් නඬුෙම් 

ශ ොලබපු පුද්ගලශ ක්. එ ෙැනි පුද්ගල න් ිසමාන්ඩ් 

බන්ධ ාගා   තුමෙ  ාත  ට ලක් ෙ ො  ම් ඒක මා ෙ 

හිිකකම් සම්බන්ධශ න් වි ාල ්ර  ් ක්.  

ශම් අෙස්ාාශද ඉම්ති ාස් බාකී්ම මාකා්ම මැතිතුමමා ඉදිිසපත් 

ක   ශ ෝජ් ාෙ ඉතාම ෙැනගත්. බන්ධ ාගා ගත ෙ , එශහම 

 ැත් ම් ිසමාන්ඩ් ෙ  පුද්ගලශ මාශ  ් ක්ෂාෙ සහතික 

ක න්   ජ් ට -බන්ධ ාගා  ශනපා්මතශම්න්තුමෙට- හැකි ාෙ 

තිශබන්  ඕ ෑ. ගරු අධික ණ ඇමතිතුමමනි, බන්ධ ාගා  

සම්බන්ධශ න් කටුතතුම ක   අමාතයෙ  ා හැටි ට ඔබතුමමාශ  

අෙධා   මම ඒ ශකශ හි ශ ොමු ක ෙ ො. බන්ධ ාගා   කි   

ස්ාා   ඒ අ ශ  ් ක්ෂාෙ සහතික ක   ස්ාා  ක් බෙට පත් 

ක න්  ඔබතුමමාට හැකි ාෙ ලැශබන්  කි ා මා ්රා්මා ා 

ක  ො. ගරු ඉම්ති ාස ් බාකී්ම මාකා්ම මන්ත්රීතුමමාශ  

ශ ෝජ් ාශෙන් බලාශපොශ ොත්තුම ශෙන්ශන්ත් ඒ අ ශ  මා ෙ 

හිිකකම් රැශකිකන් කටුතතුම ක න්  ඕ ෑ  කි   එකයි. එ ත් 

මතක් ක ිකන්, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ශෙලාෙ ලබා දීම 

පිළිබඳෙ ඔබතුමමාටත් ස්තුමතිෙන්ත ශෙිකන් මශ  ෙච  ස්ෙල්ප  

අෙසන් ක  ො.  
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ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
ගරු ශ්ර ම් ාත් සී. ශනොලෙත්ත මැතිතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 

තුම ක කාල ක් තිශබ ො. 
 

[අ.ාා. 4.52] 
 

ගු තප්රේම්නා ක . . තදොලව ක  මහ ා 
(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මට ශම් අෙස්ාාෙ ලබා දීම 

ගැ  ඔබතුමමාට ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො. ශම් ෙටි ා ශ ෝජ් ාෙ  ම් 

්කා ශ  ශද් පාල  ලඝු කිරීමකට ලක් කිරීම  පිළිබඳෙ මම එක 
අතකට කම්පා ශෙ ො. ශමොකන, ඉතිහාස  පු ාෙටම 

බන්ධ ාගා ගත වූෙන්ට සිු  වූ හානි සම්බන්ධශ න් අපි කාා 
කශෙොත්, ඒකට ශහොඳම උනාහ ණ  ශෙන්ශන්  ාජ්න් හූල්  

මහත්ම ාශ  "ශ්රී ලංකාෙ බලශ  මහන්තත්ෙ , ිකායා, පිසහානි  
හා මුවෂය  ාත " කි   ශපොතයි. ඒ ශපොත කිශ දොම රැඳවි න් 

සි  ාා ශ  සිටි දී ම ලා නැම්ශම් ශකොශහොමන කි ලා අපට කාා 

ක න්  පුළුෙන්.  මුත්,  එක් එක්ශක ාට ඇ් ල්ල දිගු ක  ොට 
ෙඩා ා අපි කෙ ුතත්ශත් පෙති  තත්ත්ෙ  ෙඩා ා ෙැඩි දිුතණු කිරීම 

සඳහා කටුතතුම කිරීමයි. බිත්ති ලෑල්ලට විත ක් සීමා වුණු 
“සි කරුශෙෝ න මුවෂයශ ෝ  ”  කා ණශ න් එහාට ගිහින් ඒ 

අ ශ  ල්ලික මාුවෂී  අෙ යතා සපු ාලන්ශන් ශකශස න කි   
කා ණ  සම්බන්ධ  කිකකාෙක් ඇති කිරීම තමයි වි  ුතත්ත කි   

කා ණ  මා වි ්ොස ක  ො.   

ශමශලොෙට බිහිෙ  කිසිු  නරුශෙමා අප ාධකා ශ මා හැටි ට 
ශ ොශෙයි බිහි ශෙන්ශන්. ඔහු අප ාධකරුශෙමා බෙට පත්වීම 
සඳහා අශපන්  ම් නා කත්ෙ ක් ලැශබ ො. අශපන් කි න්ශන්, 

අශේ සමාජ්ශ  ෙටපිටාෙ කි   කා ණ  එක්ක තමයි සමහ  

ශදලාෙට අහිංසක පුද්ගල න් අප ාධකරුෙන් බෙට පත් 
ශෙන්ශන්. ඒකට බලපා  එක තැ ක් තමයි බන්ධ ාගා   කි   

තැ . සමහ  ශදලාෙට අශේ  මශහස්ත්රාත්ෙරුත්  පුරුු  ශෙලා 
තිශබ ො, සැකකරුෙන්ට ලබා ශන  නඬුෙමක් ශලස 

බන්ධ ාගා ගත  ක න් .  "ඇප දීම රීති යි, ඇප ශ ොදීම 
ෙයතිශ්මක යි" කි ලා ීතති  තුමෙ තිශබ  බෙ අපි නන් ො.  මුත් 

සමහ  අෙස්ාාෙල සි  නක්ෙමක් ශෙුවෙට හුශනක් ෙ නකට 

සැකකරුශෙක් වූ පුද්ගලශ ක් එක එල්ශල්ම බන්ධ ාගා ගත 
ක   ්කා   අපි නැක තිශබ ො. ුතක්ති ල්ලධ්මම ක්රම  තුමෙ, 

justice system එක තුමෙ, සිු  ෙ   ම්  ම් කා ණා නිසා තමයි 
 ශට් අප ාධකා ශ ක් බිහි ෙන්ශන් කි ලා අපි කි න්  ඕ ෑ.  

අන  ශට් ති ශබ  බන්ධ ාගා ෙල තත්ත්ෙ  ඉතාම 
ශ ෝචීත යි. පුද්ගල න්ශ  මාුවෂී  අෙ යතා සපු න්  

හැකි ාෙක්  ැහැ, ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. සමහ  
ශදලාෙට සීිකත ඉඩා කඩා ක ඉතා වි ාල පිිසසක් ඉන් ො. පුම ගි  

කාලශ  ඉදික   ලන අඟු ශකොෙපැලැස්ස බන්ධ ාගා   ෙැනි 
 වී  තැන් ේමතමා ශ  තිශබ ො. ිකනිශසමාට ලැබි  ුතතුම අෙම 

මාුවෂී  අෙ යතා සපු ාලි  හැකි ක්රමශදන ක් ඇති කිරීම තමයි 
වි  ුතත්ශත්. ඒ සඳහා තමයි අපි සාකච්ාාෙ ් ම්ා ක න්  ඕ ෑ. 

ශමොකන, ිකනිස්ුම කි   සංකල්පශ න් එහාට ගිහින් ිකනිස්ුම 

තිිසසන්ුව කි   සංකල්ප ට  න්  පුළුෙන්කමක්  ැහැ. 
බන්ධ ාගා  තුමෙ ුමළු ෙැ දිෙලට බන්ධ ාගා ගත ෙ  

සැකකරුෙන්, සංවිධා ාත්මක අප ාධෙලට සම්බන්ධ ෙ  
සැකකරුෙන් කි ා  ම් ේමගීක ණ ක් සිද්ධ ශෙන්ශන්  ැහැ, 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි. ශම් සි ලුශන ා එක එල්ශල් එක 
තැ කට ශ ොමු ෙ  තත්ත්ෙ ක් තමයි අපට ශපශ න්  

තිශබන්ශන්. ඒ ක්රම  තුමෙ  ම් ුමළු ෙ නකට ඇතුමෙට    පුද්ගල ා 

එළි ට එන්ශන් මහා අප ාධකා ශ ක් ශෙලා. ඔහු 
අප ාධකරුෙන් සම්බන්ධශ න් උපාධි ක් අ ශග  තමයි 

 එන්ශන්.  

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member)  
ගරු මන්ත්රීතුමමනි,  නැන් ඔබතුමමාශ  කාාෙ අෙසන් ක න් . 

 

ගු තප්රේම්නා ක . . තදොලව ක  මහ ා 
(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මශ  කාාෙ ඉක්මනින් 

අෙසන් ක  ො. අපට ුතශ ෝපා  ටෙල තිශබ  බන්ධ ාගා ෙල 

තත්ත්ෙ ට අශේ බන්ධ ාගා  ශගශ න්  හැකි  ම් ෙඩා ා 

ශහොඳයි; ෙඩා ාත් ුමු ුමයි. අෙසා  ෙ ශ න්, අපි ශකශමන් 

ශකශමන් ඉහෙට     ජ්ාති ක් හැටි ට, මාුවෂී  

අයිතිොසිකම්ෙලට ගරු ක   ජ්ාති ක් හැටි ට, අශේ ්ගම 

නහමට අුවෙ පන්සලකට    සැකකරුශෙක්ෙත් අත්අඩා ංගුෙට 

ගන්ශන්  ැති මා ෙ අයිතිොසිකම් පිළිබඳ ෙටපිටාෙක්, 

සංස්කෂති ක් තිශබ  ජ්ාති ක් හැටි ට, ුතශ ෝපා  ටෙලට කලින් 

මා ෙ අයිතිොසිකම් අත්විඳි  ටක් හැටි ට ශම් තිශබ  

තත්ත්ෙශ න් එහාට ගිහින් අශේ සි කරුෙන්ශ  අයිතිොසිකම් 

් ක්ෂා කිරීමට අපට පුළුෙන් ශෙයි කි ා මා වි ්ොස ක  ො.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි.  

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීෙඟට, ගරු ෂාණක්කි න්  ාජ්පුත්ති න්  ාසමාණික්කම් 

මහතා. 

 
[பி.ப. 5.16] 
 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපු කතිරන් රා මාණික්කම් මහ ා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

தகௌரவ நீதி அகமச்சர் அவர்கள் தமிழ் ததாிந்த ஒருவர் என்ற 

வககயில் தமிைிரல ரபசலாம் என்று நிகனக்கிரறன். இன்று 

தகௌரவ இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார் அவர்களால் 

தகாண்டுவரப்பட்டிருக்கும் இந்தப் பிரரரகணயானது மிக 

முக்கியமான பிரரரகணயாகும். இது ததாடர்பில் கடந்த 9ஆம் 

மாதம் 12ஆம் திகதி அநுராதபுர சிகறச்சாகலயிரல நடந்த 

சம்பவத்கதப்பற்றி இந்த இடத்திரல தசால்லியாக ரவண்டும், 

அந்தச் சம்பவம் நகடதபற்றதன்பிறகு, கடந்த இரண்டு 

வாரங்களுக்கு முன்பு - 24ஆம் திகதி எனக்கு எங்களுகடய 

கட்சிகயச் ரசர்ந்தவர்கள் சிலருடன் அநுராதபுரம் சிகறச் 

சாகலக்குச் தசன்று பயங்கரவாதத் தகடச் சட்டத்தின்கீழ் 

ககதுதசய்யப்பட்ட ஒருசில அரசியல் ககதிககளப் 

பார்ப்பதற்கு வாய்ப்புக் கிகடத்திருந்தது. உண்கமயிரலரய 

அது மிக மன ரவதகனகயத் தந்தததாரு விடயமாகும். அந்தக் 

ககதிகள் அங்கிருந்து எங்களுடன் ககதப்பதற்கு ஒரு 

கதிகரகயக் தகாடுப்பதற்குக்கூடச் சிகறச்சாகல அதிகாாிகள் 

தயாராக இருக்கவில்கல. எங்களின் வலியுறுத்தலினால் 

கதிகரகயப் தபற்று அதில் அவர்ககள அமரகவத்து ரபசிக் 

தகாண்டிருந்ததபாழுது, அந்தச் சிகறச்சாகலப் தபாறுப் 

பதிகாாி அந்த இடத்திலிருந்து நாங்கள் ககதத்த அகனத்து 

விடயங்ககளயும் ரகட்டுக்தகாண்டிருந்தார். உண்கமயி 

ரலரய, நான் தகௌரவ நீதி அகமச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி 

தசால்ல ரவண்டும். ஏதனன்றால், அந்த அரசியல் 

ககதிகளுக்கு நடந்த அநீதிக்கு இந்தச் சகபயிரல அவர் 

மன்னிப்புக் ரகாாியிருந்தார். ஆயினும், மன்னிப்புக் 

ரகாருவதனால் மட்டும் இந்த விடயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி 

கவக்க முடியாததன நான் நம்புகிரறன். 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

இந்தக் ககதிகளின் சார்பில் தமிழ்த் ரதசியக் கூட்ட 

கமப்பின் ஊடகப் ரபச்சாளரும்  னாதிபதி சட்டத்தரணி 

யுமான எம்.ஏ. சுமந்திரன் அவர்கள் ஒரு வைக்ககத் 

ததாடுத்திருந்தார். ரநற்கறய தினம் அதற்கான தீர்ப்பும் 

அளிக்கப்பட்டிருந்தது. அதாவது, உடனடியாக அவர்களுக்குப் 

பாதுகாப்பு வைங்குமாறு தசால்லப்பட்டிருந்த அரதரநரம், 

சட்டத்தரணிககளச் சந்திப்பதற்கு அனுமதி வைங்குமாறும் 

நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வைங்கியது. இங்கு ரவடிக்ககயான விடயம் 

என்னதவன்றால், கடந்த ஒரு சில வாரங்களுக்குள் 

சட்டத்தரணிகள்கூட அவர்ககளச் சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ் 

நிகலகய இந்த அரசாங்கத்தின் நிருவாகம்  ஏற்படுத்தி 

யிருந்ததாகும். நாங்கள் நீதிமன்றத்கத நாடாதிருந்தால் அந்தச் 

சிகறக் ககதிககளச் சந்திக்கரவ முடியாதிருந்திருக்கும். 

அவ்வாறு நீதிமன்றத்கத நாடியதால்தான் சட்டத்தரணிகள் 

அவர்ககளச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புக் கிகடத்திருக்கின்றது. 

நாங்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ற அடிப் 

பகடயில்தான் அந்தச் சிகறக்ககதிககளச் சந்திக்க வாய்ப்புக் 

கிகடத்தது.   

உண்கமயிரலரய, அவர்ககள அரசியல் ககதிகள் என்று 

தசால்வதற்கான காரணம், இவர்கள் யாரும் தங்களுகடய 

தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காகக் தகாகல தசய்ரதா, தனிப் 

பட்ட இலாபங்களுக்காகக் தகாள்களயடித்ரதா, கற்பைித்ரதா, 

மண் மாபியாகவ கவத்திருந்ரதா, கடத்தல் தசய்ரதா 

சிகறக்குச் தசல்லவில்கல. மாறாக, அவர்களின் இனத்தின் 

விடுதகலக்காக ஏரதாதவாரு வககயில் ரபாராடியதற்காக 

இன்றுவகரக்கும் அந்தச் சிகறச்சாகலகளில் இருக்கின் 

றார்கள். அகத நாங்கள் மதிக்க ரவண்டும். அகதவிட, இன்று 

ஒரு சில புதிய அரசியல் ககதிகள் இருக்கின்றார்கள். இந்த 

இகளஞர்கள் முகநூலிரல சில பதிவுககள தசய்தார்கள் என்ற 

காரணத்திற்காகக் ககதுதசய்யப்பட்டுக் கிட்டத்தட்ட ஒரு 

வருடமாகத் தடுத்துகவக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்க 

களயும் நீங்கள் உடனடியாக விடுதகல தசய்யரவண்டும். 

ஏதனன்றால், விடுதகலப் புலிகரளாடு ததாடர்பான முகநூல் 

பதிவுகரளாடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று தசால்லித் 

தான் அவர்ககளக் ககதுதசய்திருக்கின்றார்கள். ரசாபரன் 

என்ற 30 வயதுகடய இகளஞன் - இலங்ககத் தமிைரசுக் 

கட்சியின் வாலிபர் முன்னணியின் ஓர் உறுப்பினர் -  

அவகரயும்கூட ககதுதசய்து இன்று ஒரு வருடமாகப் 

ரபாகின்றது. எனரவ, இவர்ககள நீங்கள் உடனடியாக 

விடுதகல தசய்யரவண்டும்.  ஏதனன்றால், அவர்களுகடய 

வாழ்க்கககய நீங்கள் சீரைிக்கின்றீர்கள். Remand prisonஇரல 

ஒரு வருடம் இருந்தால், அவர்கள் தவளிரய வந்த பிறகு 

சமூகத்திரல அவர்களுக்கு இருக்கின்ற மதிப்பு மாறப் 

ரபாகின்றது.   

அத்துடன், தயவுதசய்து உடனடியாக அநுராதபுரச் 

சிகறச்சாகலயிலிருக்கும் அந்தக் ககதிககள நீங்கள் 

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சிகறச்சாகலக்கு மாற்றரவண்டும் என்ற 

ஒரு ரகாாிக்கககய நாங்கள் முன்கவக்கின்ரறாம். அந்தக் 

ரகாாிக்கககயத்தான் அவர்கள் எங்களிடம் முன்கவத்திருந் 

தார்கள். ஆனால், அவர்கள் தன்னிடம் அவ்வாறு 

தசால்லவில்கல என்று தகௌரவ நீதியகமச்சர் அவர்கள் 

தசால்லியிருந்தார். நாங்கள் ரபானரபாது அவர்கள் 

யாழ்ப்பாணத்துக்குத் தங்ககள மாற்றுமாறு தசான்னார்கள். 

ஆனால், அவர்களுக்கு ரமலதிகமான விபரங்ககளச் 

தசால்வதற்கு வாய்ப்பிருக்கவில்கல. ஏதனன்றால், பக்கத்திரல 

சிகறச்சாகல அதிகாாிககள கவத்துக்தகாண்டு அவர்கள் 

எப்படி நடந்த சம்பவத்கதச் தசால்ல முடியும்?  

இப்படியிருக்கும்தபாழுது, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச் 

ரசாோ்ந்த ஒருசில அரசியல்வாதிகளுக்கு நான் ஒன்கறக் 

கூறரவண்டும். நீங்களும் தமிழ் மக்களுகடய வாக்ககப் 

தபற்றுத்தான் பாராளுமன்றம் வந்தீர்கள். அவ்வாறு தமிழ் 

மக்களுகடய வாக்ககப் தபற்று இந்தப் பாராளுமன்றத்துக்கு 

வந்துவிட்டு, அந்த அரசியற் ககதிககள, தமிைினத்தின் 

விடுதகலக்காகப் ரபாராடியவர்ககள முட்டிரபாடகவத்துத் 

தனது சப்பாத்கத நக்குமாறு தசான்னவகர நீங்கள் மட்டக் 

களப்புக்கு அகைத்துவந்து ரமகடயிரல ஏற்றி அைகு பார்ப்பது 

என்பது என்னால் ஏற்றுக்தகாள்ள முடியாத ஒரு விடயமாக 

இருக்கிறது. அண்கமயிரல மட்டக்களப்பு மாவட்ட அபிவிருத் 

திக் குழுத் தகலவர் தசால்கின்றார், அவர் அப்படிதயாரு தவறு 

தசய்திருந்தால், அது பிகையானததன்று. நகடதபற்ற 

சம்பவத்துக்கு தகௌரவ நீதியகமச்சர் அவர்கரள மன்னிப்புக் 

ரகாாியிருக்கின்றார். அப்படியிருக்கும்ரபாது, நீங்கள் எப்படிச் 

தசால்லலாம் தவறு தசய்திருந்தால், அது பிகைதயன்று? 

அந்தத் தவறு நடந்திருக்கின்றது. இதற்கு நீதி வைங்க 

ரவண்டும். தமிழ்த் ரதசியக் கூட்டகமப்பினராகிய நாங்கள் 

இந்த அரசியற் ககதிகளுக்காகத் ததாடர்ச்சியாகக் குரல் 

தகாடுப்ரபாம். அவர்களின் விடுதகலக்காகக் குரல் 

தகாடுப்ரபாம். இவர்ககள யாழ். மாவட்டச் சிகறச்சாகலக்கு 

இடமாற்றம் தசய்வதற்கு உடனடியாக நடவடிக்கக 

எடுக்குமாறு ஓர் அன்பான ரவண்டுரகாகள நான் தகௌரவ 

நீதியகமச்சர் அவர்களிடம் முன்கவக்கின்ரறன்.  
 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, your time is up. Please wind up. 

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපු කතිරන් රා මාණික්කම් මහ ා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Sir, please give me ten seconds.   

அரதரநரத்தில், நீண்டகாலமாகச் சிகறயிரலயிருக்கும் 

அரசியற் ககதிகள் ததாடர்பில் நீங்கள் நடவடிக்கக எடுத்துக் 

தகாண்டிருக்கின்றீர்கள். அதுரபால், முகநூல் பதிவுக்காகச் 

சிகறயிரலயிருக்கும் அந்த அரசியற் ககதிககள - பயங்கர 

வாதத் தகடச்சட்டத்தின்கீழ்க் ககதுதசய்யப்பட்டவர்ககள 

உடனடியாக விடுதகல தசய்யுமாறு ரகாாி, என்னுகடய 

உகரகய முடித்துக்தகாள்கின்ரறன்.  நன்றி.   

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මුර  විතා ශ  මන්ත්රීතුමමා.  ඔබතුමමාට වි ාඩි ශනකක 

කාල ක් තිශබ ො. 

 
[අ.ාා. 4.25]  

 

ගු මධුර වි ානතේ මහ ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, ජ්ාති  ශෙුවශෙන් කාා 

ක ලා හිශ්ම ගි  කවුරුත් හි  ශගෙල්ෙල  ැහැ. ත්රස්තොදී ෙැඩා  

ක ලා, එශහම  ැත් ම් ශලොමා අප ාධ ක ලා,  ටට ශලොමා 

වි ා   කෙ පිිසස් තමයි හි  ශගෙල්ෙල ඉන්ශන්.  මුත්, මම 

ක ගාටු ශෙ ො අුව ාධපු  බන්ධ ාගා ශ  සිද්ධි  

සම්බන්ධශ න්. ශම් ශෙ ශකොට අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමාශ  

නිශ ෝග  මත ඒ පිළිබඳෙ විශ  ෂ විම්ම   ක් ශක ශා  ො. 

ගරු අධික ණ ඇමතිතුමමා ඒ ගැ  පැහැදිලි ක යි.  

1147 1148 

[ගරු ෂාණක්කි න්  ාජ්පුත්ති න්  ාසමාණික්කම් මහතා] 
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ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, විශ  ෂශ න් මා ශමම ගරු 

සාාෙට  කි න්  කැමැති කා ණ ක් තිශබ ො.  එ ම්,  

සැකකරුෙන් සි ලුශන ාම එකම විධි ට බන්ධ ාගා ගත කිරීම 

තුමෙ ශම් ෙ  විට බලෙත් ගැටලු ඇතිශෙලා තිශබ ො. 

විශ  ෂශ න් මා  නිශ ෝජ්   ක   ්රශද් ශ    ග   ගත්ශතොත්, 

එෙැනි කා ණා තිශබ ො. මත් ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි වුණු සමහ  

නරුශෙෝ බන්ධ ාගා ගත කොට පුමෙ බන්ධ ාගා ශ න් එළි ට 

එන්ශන් අප ාධ කෙ හැකි නැුවශමන් සන් ද්ධ ශෙලායි. අන 

බන්ධ ාගා , අප ාධ ක්රි ා උගන්ෙ  පාසල් බෙට පත් ශෙලා 

තිශබ ො. එහිදී ුමළු ෙැරැදිෙලට බන්ධ ාගා ගත වුණු පුද්ගල න් 

නරුණු ගණශ  අප ාධකරුෙන් බෙට පත් ශෙ ො. 

ගරු ඇමතිතුමමනි, විශ  ෂශ න් ශනමාපි න් අශපන් ඉල්ලීම් 

ක  ො  මත් ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි වුණු නරුෙන්, ඒ තරුණ පිිසස ්

ශෙ ම බන්ධ ාගා ගත ක  පු රුත්ාාප   කිරීශම් කටුතත්තක් 

ක න්  කි ලා. මම ඔබතුමමාශගන් ඒ සම්බන්ධශ න් ඉල්ලීමක් 

කො. ඒ අුවෙ, ඉදිිසශ දී කන්නකාක් සහ වී විල ්රශද් ෙල පුළුල් 

පු රුත්ාාප  ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ් ම්ා ක න්  කටුතතුම ක  

තිශබ ො. ඒ ගැ  මශ  ්ර ංසාෙ සහ ශගෞ ෙ  ඔබතුමමා ඇතුමළු 

 ජ් ට පිිස ම ො. විශ  ෂශ න් එ  කඩි ිකන් ක න්  කි   

ඉල්ලීමත් ක  ො. ශමොකන, ශකොවිඩ් ෙසංගත   එක්කත්  ශට් 

නරුණු සමාජ්ම  පීඩා   ක් ඇතිශෙලා තිශබ ො. ඒත් එක්කම අපි 

මත් ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි වුණු වි ාල පිිසසක් හුන ාශග  

තිශබ ො. මත් ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි වුණු පිිසස් තෙු  ටත් සාමා ය 

බන්ධ ාගා  තුමෙ  ඳො තැබුෙශහොත් අ ාගතශ දී නරුණු 

තත්ත්ෙ ක් ඇති ශෙන්  ඉඩා  තිශබ ො. එම නිසා ශම් 

අෙස්ාාශදදී මම ඔබතුමමාශගන් ඒ පිළිබඳ කඩි ිකන් ක්රි ාමා්මග 

ගන්  කි ලා  ඉල්ලා සිටි ො.  ස්තුමතියි. 

 

ගු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු අලි සබ්ිස ඇමතිතුමමා. ඔබතුමමාට වි ාඩි 7ක කාල ක් 

තමයි තිශබන්ශන්. 

 
[අ.ාා. 4.23]  

 
ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහ ා (අධිකරණ අමා ුරමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி - நீதி அகமச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ඉක්මනින් පිළිතුමරු ලබා 

ශනන් ම්. 

මුලින්ම මම ගරු ඉම්ති ාස් බාකී්ම මාකා්ම මන්ත්රීතුමමාට 

ස්තුමතිෙන්ත ශෙ ො ඉතාම කාශලෝචිත ශ ෝජ් ාෙක් ශග  ඒම 

පිළිබඳෙ.  මුත් මම පිළිතුමරු දීලා තිශබ  කරුණුත් ඒත් එක්කම 

ඉදිිසපත් ක ලා තිබුණා.  

විශ  ෂශ න්ම අපි පිළිගන් ො ශම්  ශට් බන්ධ ාගා  

පද්ධතිශ  වි ාල ේමධ  ක්, ්රගති ක් සිු  වි  ුතතුමයි කි ලා. 

කවුරුත් ඒක  ැහැයි කි න්ශන්  ැහැ. ශම් ඇතිශෙලා තිශබ  

තත්ත්ෙ  ඊශ  ශපශ්මනා ඇති වුණු ශන ක් ශ ොශෙයි. අවුරුු  70ක් 

තිස්ශස  අපි සි ලුශන ා, ශම් පක්ෂ, මාරුශෙන් මාරුෙට කෙ 

ශද්ෙල ්රතිඵල තමයි ශම් තිශබන්ශන්. 

අන ශකොෙව  ග ශ  බන්ධ ාගා  තුමෙ එකට, හත  ගුණ ක 

  ත්ෙ ක් තිශබ ො. එක්  ශකශ මා ති න්  ඕ ෑ ඉඩා  

්රමාණශ  හත  ශනශ මා  ඳො ඉන් ො. ශකොෙිනන් පිට, - 

outstation - එක් ශකශ මා සිටි  ුතතුම ඉඩා  ්රමාණශ  ශනශනශ මා 

 ඳො තබ ො. ඒ තත්ත්ෙ  ඉතාම පැහැදිලියි. පුම ගි  කාල  

තුමෙදී අපි  ම්  ම් ස්ාා ෙල අලුත් ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ක්රි ාත්මක 

කිරීමට උත්සාහ ක  තිශබ ො. අඟුණශකොෙපැලැස්ස, ු ම්බ  

ොශ  ස්ාා ෙල. ශමහිදී ්රධා  ෙ ශ න් සම්පූ්මණ ක්රමශදනශ  

ශෙ සක් - paradigm shift - ශම් අ  නකි  ්කා ශ  

ශෙ සමාත් වි  ුතතුමයි. අපි ජ්ාති ක් ෙ ශ න් කම්පාෙට පත් වි  

ුතතුමයි, ඒ කි පු, ක පු ශද්ෙල් සම්බන්ධශ න් සහ විශ  ෂශ න් 

සි කරුෙන්ශ  තත්ත්ෙ  පිළිබඳෙ. ඒශක් ශනකක්  ැහැ, ඒක 

එශහම තමයි. අපි ්ඩුක්ෙටෙත්, ඇමතිෙ ශ මාටෙත් ෙගකීම 

පෙ   ශන ක් ශ ොශෙයි ඒක. ජ්ාති ක් ෙ ශ න් අවුරුු  70ක් 

තිස්ශස  අපි කෙ ශද්ෙලින් ශ ොපු අස්ෙැන්  තමයි ශම්. අපි ශම් 

්ර ්  සම්බන්ධශ න් ඉතාම නැඩිෙ කල්ප ා ක  බලලා වි ාල 

ෙැඩා  කටුතතුම ්රමාණ ක් ක ලා තිශබ ො. කාල  පිළිබඳ 

්ර ්  ක් තිශබ  නිසා  මශ  පිළිතුම  සම්පූ්මණශ න් ඉදිිසපත් 

ක න්  බැිසශෙයි. 

බන්ධ ාගා  ්ාාප ත අපි සම්පූ්මණශ න්ම සංශ ෝධ   

ක  ො. නැ ට  ටිතල පහුමකම් ෙැඩි දිුතණු ක ලා තිශබ ො. 

 ෙ තාක්ෂණ  හුනන්ො ශනන්  පටන්ශග  තිශබ ො. ගරු මුර  

විතා ශ  මන්ත්රීතුමමා කි පු ්කා  ට අපි උත්සාහ ක  ො, 

බන්ධ ාගා ගත වුණු සමහ  අ  ්රතිසංස්ක ණ  කිරීම සඳහා 

සහ පු රුත්ාාප   කිරීම සඳහා ශෙ ම ෙැඩා  පිළිශෙෙක් ඇති 

ක  ගැීතමට. බන්ධ ාගා  ්ාාප තට ශගශ   සංශ ෝධ  

ම් න් අපි උත්සාහ ක න්ශන් ඉතා ඉක්මන් ක්රම ක් ම් න් ඔවුන් 

 ළි සමාජ්ගත කිරීමටයි.  

මම 2020දී බන්ධ ාගා  විෂ   සම්බන්ධශ න් කැබි ට් 

අමාතය ුර   ාා  ගන්  ශකොට ශම් පද්ධති  තුමෙ රැඳවි න් 

35,000ක් හිටි ා. අපි අන ෙ  විට ඒ ්රමාණ  59,000කට අක් ක  

තිශබ ො. ගරු මන්ත්රීෙරු කි පු ්කා  ට සැකකරුශෙමා නිකම් 

ිසමාන්ඩ් ාා  ට පත් කිරීශම් අෙ යතාෙක්  ැහැ. ිසමාන්ඩ් 

ාා  ට පත් කෙ ුතත්ශත් ඔවුන්  ක්ෙට ඉදිිසපත්  ශ ොවී පැ ලා 

 යින කි   සැක  ඇත් ම් පමණයි. ඒ පිළිබඳෙ අපි ීතතිපතිතුමමා, 

ශපොලිස්පතිතුමමා සහ අධික ණ ශස ො ශකොිකෂන් සාාෙ සමඟ 

සාකච්ාා කොට පස්ශස  35,000ක රැඳවි න් ්රමාණ  59,000ක් 

නක්ො අක් ක  ගන්  ලැබුණා. එම නිසාම තිබුණු තත්ත්ෙශ  

වි ාල ශෙ සක් ක න්  හැකි ශෙලා තිශබ ො.  

ඊෙඟට, පුම ගි  ෝමතාෙ සම්බන්ධශ න් අපි කටුතතුම ක  

තිශබ ො න කි ලා ඇහුො. ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, පුම 

ගි  දි ෙල ඉදිිසපත් වුණු ෝමතාෙ සම්බන්ධශ න් මම කටුතතුම 

ක  තිශබ ො. ඒ ෝමතාෙ ලැී ශමන් පස්ශස  අපි PCR පරීක්ෂණ 

සිු  කිරීම පටන් ශග  තිශබ ො. නිනහස් ෙ  කිසිම රැඳවිශ ක් 

අපි සමාජ්ගත ක න්ශන්  ැහැ, PCR පරීක්ෂණ ක් ක න්ශන් 

 ැතුමෙ. අලුතින් එ  කිසිම රැඳවිශ ක් PCR ක න්ශන්  ැතුමෙ, 

බන්ධ ාගා ගත ක න්ශන්ත්  ැහැ. ඒකට ශෙ ම ෙැඩා  

පිළිශෙෙක් සකස් කො. සි ගත ශෙලා හිටපු රැඳවි න් ශකොවිඩ් 

්සාදිත න් වූ විට අපි ඔවුන් කන්නකාක්ෙලට අ ශග  ගිහිල්ලා 

අෙ ය  පහුමකම් ලබා ු න් ා. අපි සි ලුශන ා නන් ො, ඉතා 

අොස ාෙන්ත කාල පිසච්ශේන ක් තමයි අපි සි ලුශන ා ගත 

කශෙ  කි ලා.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, තෙත් කා ණ ක් මම 

ඔබතුමමාශ  අෙධා   ට ශ ොමු ක න්  ඕ ෑ. අපි ශකොෙව 

තිශබ  මැගසින්, ෙැලිකඩා  සහ ිසමාන්ඩ් බන්ධ ාගා  සි ල්ල 

ිකල්ලනි  ්රශද් ශ  ස්ාාපිත ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ෙ ො.  ඒ 

අුවෙ, නැ ට තිශබ  ඉඩා  ්රමාණ  ොශ  නහ ගුණ ක ඉඩා  

්රමාණ ක් එතැ  ඇති ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ෙ ො.  

ඔබතුමමා නන් ො අපි ිකල්ලනි  ්රශද් ශ  අක්ක  250ක ූමික 

ාාග ක  වී  තාක්ෂණ ට අුවෙ අලුතින්, අතිවි ාල prison 

complex එකක් හන  බෙ.  අපි ඒ ඉඩා ම් හුන ාශග  ඉෙ යි. මම 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

අන උශද්ත් කාා කො. නැන් CEA Report එක ගන් යි 

තිශබන්ශන්. අපි ඉඩා ම් හුන ාශග  තිශබ ො; සැලැස්ම 

හුන ාශග  තිශබ ො; මුනල් ශහො ා ගන් ා ක්රම හුන ාශග  

තිශබ ො.  ම් විධි කින් මුනල් ්රමාන වුණා, ශකොවිඩ් තත්ත්ෙ  

මත.  මුත්, ශ ොෙැම්බ්ම ශහෝ ශනසැම්බ්ම මාස ෙ ශකොට අපි 

උත්සාහ ක  ො එම කටුතතුම පටන් ගන් . ඒ අුවෙ අපි  ෙ 

තාක්ෂණ  උපශ ෝගි ක ශග , ීතති  ශෙ ස් ක ලා, සිතුමම් 

පැතුමම්ෙල ශෙ සක්  ක ලා, නඬුෙම ශෙුවෙට පු රුත්ාාප   

කි   සංකල්ප   ටශත් කටුතතුම ක න් ට බැඳිලා ඉන් ො.  

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, කාල  පිළිබඳෙ තිශබ  

ගැටලු නිසා කල් තැී ශම් ශ ෝජ් ාෙ සම්බන්ධශ න් ෙ  පිළිතුම ට 

අනාෙ සම්පූ්මණ විස්ත  ඇතුමෙත් ෝමතාෙක් මම  වාග * 

ක  ො. ශමම ෝමතාශද මම සම්පූ්මණශ න්ම ඉදිිසපත් ක ලා 

තිශබ ො, අපි මධය කාලී ෙ, දී්ම  කාලී ෙ සහ ශකටි කාලී ෙ 

ක න්  බලාශපොශ ොත්තුම ෙ  ශද් පිළිබඳෙ.  

අුව ාධපු  බන්ධ ාගා ශ  සිද්ධි  සම්බන්ධෙ එනා මම 

උත්ත  ු න් ත්, ශම් අෙස්ාාශද මම ෙච  ක්, ශනකක් කිෙ ුතතුමයි. 

මශ  අමාතයාං ශ න් ක ලා තිශබන්ශන් හිටපු  ාජ්ය  

අමාතයතුමමා විසින් කෙ ක්රි ාෙ සම්බන්ධශ න් පරීක්ෂණ ක් 

ක ලා ඒ අධිකාිස ට ෝමතාෙක් ලබා ශන  එකයි. අප ාධ 

සම්බන්ධශ න් ශපොලීසි  ශෙ ම ක්රි ාත්මක ෙ ො. ඒ 

සම්බන්ධෙ ශපොලීසි ට පැිකණිලි ක ලා තිශබ ො.  ශපොලීසි  ාා  

අමාතයතුමමාට අනත් මම කාා කොම කිදශද, "ශම් සම්බන්ධශ න් 

ෙැඩා කටුතතුම ක ශග    ො" කි ලායි. එම නිසා ඒ ගැ  මැදිහත් 

ශෙන්  අශේ බලාශපොශ ොත්තුමෙක්  ැහැ. මම අුව ාධපු  

බන්ධ ාගා ශ  සි  මැදිිස ට ගිහිල්ලා ඒ රැඳවි න් සමඟ කාා 

කො. එවිට ඔවුන් මට කිදො, ඔවුන්ට  ාප  ට  න්  ඕ ෑ 

කි ලා. "ඔවුන් මට එශස  කිදශද  ැහැ" කි ලා, මම කිදශද 

 ැහැ. හැබැයි, ඔවුන්  කිදශද, "ගම් පොතට ෙඟ නිසා අපට එශහ  

 න්  ඕ ෑ" කි ලායි. ඒ ිකසක්, ජීවිත ත්මජ්  ක් ගැ  කිදශද 

 ැහැ. එශහම සිද්ධි ක් වුණා,  මුත්  -මම ඔවුන්ශගන්  ැෙත 

 ැෙත ඒ ගැ  ඇහුො. මම ශනමෙ ාාෂාශෙන් කාා කශෙ .-  ඒ 

ඉන්  නිලධාිසන් ඔවුන් ශහොඳින් බලා ගන් ො  කිදො. ජීවිත 

ත්මජ්  ක් පිළිබඳ ්ර ්  ක් ඔවුන්ට  ැහැ කිදො.  මුත්, ඔවුන්ට 

 ාප  ට, ෙවුනි ාෙට ගි ා  ම් තමන්ශ  පවුශල් අ ත් එක්ක 

කාා ක න් , ඔවුන් හම්බ ශෙන්  පුළුෙන් කිදො. ඒ අෙස්ාාෙ 

සලසා ශනන්  පුළුෙන් නිසා, ඉල්ලීම් කොම එශහට  ෙන්  

උත්සාහ කො. එශහම කො. "එශහම කශෙ   ැහැ" කි න්ශන් 

 ැහැ.  මුත් එශස  කශෙ , ඔවුන්ශ  ් ක්ෂාෙ මත ශ ොශෙයි.  

ශකශස  ශෙතත් ඊශ  ශශ්ර ෂ්යාධික ණශ න් අපට නිශ ෝග ක් 

ලබා දීලා තිශබ  නිසාත්, ඒ අුවෙ කටුතතුම ක  ො. ඊට ශප ත් 

අපි කි ා තිශබ ො, "ඒ අ ශ  සම්පූ්මණ ් ක්ෂාෙ අපි ස ාා 

කෙ ුතතුමයි" කි ලා. ඒ පිළිබඳෙ ගැටලුෙක්  ැහැ. එම රැඳවි න් 

 ජ්ශ  ාා ශ  ඉන්ශන්.  ජ්ශ  ාා ශ  ඉන් ශකොට අපට 

ුතතුමකමක් තිශබ ො ඔවුන් සි ලුශන ා ් ක්ෂා ක  ගන් . 

ඔවුන්ට  ම්කිසි ්ර ්  ක් වුශණොත්  ජ් ක් හැටි ට අපි ෙග 

කි න්  ඕ ෑ. ඒ පිළිබඳෙ ගැටලුෙක්  ැහැ.  

මම  ැෙතත් කි  ො, එනා ශෙච්ච සිද්ධි  පිළිබඳෙ අපි 

සම්පූ්මණශ න්ම ක ගාටුෙ පෙ ක  තිශබ  බෙ. ඒ ගැ  

ශපොලීසි  ශෙ ම ක්රි ාත්මක ෙ ො. Human Rights 

Commission එක ශෙ ම ක්රි ාත්මක ෙ ො. මට ඕ ෑ විධි ට 

reports ගන්  බැහැ. ඒ ගැ  study ක ලා තමයි report එකක් 

ශනන්  ඕ ෑ. ගි  පා  ලබා ු න්  report එකට අුවෙත් මම 

කටුතතුම ක  තිශබ ො. ඒ අුවෙ  ැෙත ෙතාෙක් මට කි න්  

තිශබන්ශන්, ශමෙැනි ෙැනගත් කරුණක් පිළිබඳෙ ශ ෝජ් ාෙක් 

ඉදිිසපත් ක  කරුණු නැක්වීම පිළිබඳෙ මම ඒ ගරු 

මන්ත්රීතුමමන්ලාට ස්තිතුමෙන්ත ෙ  බෙයි.  

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපු කතිරන් රා මාණික්කම් මහ ා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ඇමතිතුමමනි, ඒ ශගොල්ලන් ෙවුනි ාෙට  න්  කැමැති 

 ැහැ. ශමොකන, ෙවුනි ාශද இடப் பிரச்சிகன உள்ளது.  ඒ 

කි න්ශන්, ඉඩා  පහුමකම් මදි. Jaffna තමයි  න්  ඕ ෑ කිදශද. 

හැබැයි ගරු ඇමතිතුමමනි, මම හිතන්ශන් ඒ ශගොල්ලන්ට Jaffna 

 න්  ඕ ෑ කිදොම අුව ාධපු ශ  ඉන්  officialsලා ඒ 

ශගොල්ලන් ගැ  ෙැරැදි ට හිතයි කි ලා ඔවුන්ට ා ක් තිශබ ො. 

මශ  කාාශදදිත් මම එ  කිදො. ඒ ශගොල්ලන්ට life threat 

එකක් තිශබ ො කි ලා කි න්ශන්  ැහැ. But, we foresee that 

something could happen from the other inmates also, not just 
from the officials. So, please consider sending them to 
Jaffna since they cannot tell you that they want to go there 
while being in the Anuradhapura Prison because the 
Anuradhapura prison officials will think wrongly of them. 

That is the logic.  

 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහ ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Hon. Member, in fact, I offered them an option. Right 

now, sending them to Jaffna may be a little bit sensitive; 
there could be security concerns. Therefore, I offered 
them an option, that I could bring them back to the 
Colombo or Dumbara Prisons. To that, they said no, that 
they are happy in Anuradhapura Prison. That is the truth. 
I spoke to them in Tamil.  

 

ගු ෂාණක්කියන් රාජපු කතිරන් රා මාණික්කම් මහ ා 
(மாண்புமிகு சாணக்கியன் ரா புத்திரன் இராசமாணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Compared to Dumbara Prison, they prefer to stay in 
Anuradhapura Prison. 

 

ගු එම්.යූ.එම්. අලි  ේරි මහ ා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

Yes. So, let us see what could be done. I told the other 

day also that ඔවුන්ශ  ් ක්ෂාෙ පිළිබඳ ්ර ්  ක් තිශබ ො 

 ම්, ඒ ෙගකීම අපි ාා  ගන්  ඕ ෑ. ඔවුන් අශේ ාා ශ  

ඉන්ශන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳෙ මම  ැෙතත් සාකච්ාා ක , අෙ ය 

 ම් ඒ  ුමු ුම පි ෙ  ගන් ම්.   

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ඔවුන්ට කිදො, "අෙ ය 

 ම් ඔබතුමමන්ලා ු ම්බ ට  ෙන් ම්; එශහම  ැත් ම් ශකොෙවට 

 ෙන් ම්. ඔබශ  ් ක්ෂාෙ පිළිබඳ කා ණ ක් ෙ  හින්නා, 

් ක්ෂක අං ත් එක්ක සාකච්ාා ක ලා විත යි  ාප  ට 

 ෙන්  තී ණ ක් ගන්  මට පුළුෙන් ශෙන්ශන්" කි ලා. 

එත ශකොට ඔවුන් කිදො, " ැහැ, අපට  ාප  ට  න්  ශනන් . 

එශහම  ැත් ම් අපි ශමශහ ම ඉන් ම්" කි ලා. අබමල් ශ්මණුෙක 

ෙත් ඔවුන්ශ  ් ක්ෂාෙට ත්මජ්  ක් ෙ  ශහෝ බාධාෙක් ෙ  

ශන ක් ශ ොක න් ට මම විශ  ෂශ න්ම උපශනස් දීලා තිශබ ො. 

අපි ඒක ක  ො.  

1151 1152 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්ිස මහතා] 

———————————— 
* කථාව අව ානතේ ප  කර ඇ . 
*  உகரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 
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ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, සි කරුෙන් පු රුත්ාාප   

කිරීම, ඔවුන් රැක ගැීතම, ඔවුන්ශ  ශුාසාධ   ජ්ාති ක් ෙ ශ න් 

අපි සි ලුශන ාට පැෙරී තිශබ  වි ාල ෙගකීමක්. ඒ ෙගකීශම් 

්රමාණ , බ පතෙකම හා දිග පෙල පිළිබඳෙ මට ශහොඳ 

අෙශබෝධ ක් තිශබ ො. ශම් සම්බන්ධශ න් කටුතතුම ක   එක 

්ඩුක්ෙක් හැටි ට අශේ ුතතුමකමක් කි ා මම හිත ො.  

අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමා ෙැලිකඩා  බන්ධ ාගා  ට ගි  

ශෙලාශදදීම එතුමමා ශත්රුම් ගත්තා වශම්ක අපා ක්ව කි ලා. එතුමමා 

ෙහාම ක්රි ාත්මක ශෙලා මුලින්ම උත්සාහ කො, ශහෝමාගම 

 ම්කිසි ශන ක් ක න් . අපිට ඒක ක ගන්  එතැ  ්රමාණෙත් 

වුශඩු  ැහැ. මැන්ශඩා ලා රීති ට අුවෙ, ී ජිං රීති ට අුවෙ, මැනිලා 

රීති ට අුවෙ අපි කටුතතුම ක  ො. සි කරුෙන් සම්බන්ධශ න් 

තිශබන්ශන්, මැන්ශඩා ලා රීති . නරුෙන් සම්බන්ධශ න් 

තිශබන්ශන්, ී ජිං රීති . කාන්තාෙන් සම්බන්ධශ න් තිශබන්ශන්, 

මැනිලා රීති . ශම් සි ලු රීතිෙලට අුවෙ ඉතාම  වී , ෙඩා ාත් 

පහුමකම් සහිත පු රුත්ාාප   ල්ලික ක ගත් සි  මැදිිස 

සංකී්මණ ක් ුවු ශ්මම -ඉතා ඉක්මනින්- ඉදිකිරීශම් කටුතතුම 

් ම්ා කිරීමට අපි බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො. මම ෙඟදීම 

බලාශපොශ ොත්තුම ශෙ ො, ඒ සම්බන්ධශ න් ජ්ාතයන්ත  

්රජ්ාෙටත් presentation එකක් ක ලා ල්ලයම  ෙ ශ න් ශම ට 

නා ක ශෙන්  ඔවුන්ටත් පුළුෙන්න කි ලා අහන් . ශමොකන, අපි 

ඊට අෙ ය  ඉඩා ම් ඇතුමළු සි ලු ශද්ෙල් ශසො ාශග  තිශබ ො. 

ල්ලාස ාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමමනි, මම ඔබතුමමාශගන් ඉල්ලා 

සිටි ො, අන අපි සාකච්ාා කෙ ෙැනගත් කරුණු තිශබ ො  ම්, අන 

දි  හැන්සාඩ් ෝමතාෙක් අනාෙ අමාතයාං ශ  ශල්කම්ෙරුන් 

ශෙතත් ලබා දීම සඳහා ශ ෝජ් ා ක න්  කි ලා.  

ශබොශහොම ස්තුමතියි. 
 

*  වාතම් ය ම   බන ලද වාර් ාව  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட அறிக்கக: 

* Report tabled: 

 
බන්ධ ාගා ෙල පෙති  තනබන  අෙම කිරීම සඳහා අධික ණ 

අමාතයාං   විසින් බන්ධ ාගා  ්රතිසංස්ක ණ ්රධා  අං  03ක්  ටශත් සිු  

කිරීමට සැලුමම් ක  ඇත. 

 01. බන්ධ ාගා  ්ාා ප ත සංශ ෝධ   කිරීම 

 02.  ටිතල පහුමකම් ෙැඩිදිුතණු කිරීම. 

 03.  ෙ තාක්ෂණ  හුනන්ො දීම. 

ඒ  ටශත් බන්ධ ාගා  ්ාා ප ත සහ ශ ගුලාසි සංශ ෝධ   කිරීම 

සඳහා බන්ධ ාගා  ්ාා ප ත සංශ ෝධ   ක ිකන් පෙති  අත , රැඳවි න් 

බන්ධ ාගා  ාා ත්ෙශ  තබා ගැීතමට සහ  ඳො තබා ගැීතම සඳහා 

බන්ධ ාගා  පිහිටුවීම, රැඳවි න්ට සැලකීම සඳහා පු රුත්ාාප   සැප ම, 

ජ්ාතයන්ත ෙ පිළිගත් ජ්ාතයන්ත  ල්ලධ්මමෙලට අුවෙ රැඳවි න්ට සත්කා  

කිරීම සහ බන්ධ ාගා  කෙම ාක ණ  කිරීම, බන්ධ ාගා  ්ාා ප ශත් 

පිසච්ශේන 4( පිසච්ඡින්  කිරීම සඳහා ඊට අනාෙ කරුණු සලකා බැලීම ශමම 

සංශ ෝධ   ම් න් අශේක්ෂා ක   අත , බන්ධ ාගා  රීති න සංශ ෝධ   

ක ිකන් පෙතී. 

01.  බන්ධ ාගා  ්ාා ප ත සංශ ෝධ   කිරීම සඳහා ශග  ඇති 
පි ෙ .- 

 ශපොු  සමාෙ දීශම් ශ ගුලාසි පිළිබඳ සාකච්ාාෙක් ගරු අධික ණ 
අමාතයතුමමාශ  ්රධා ත්ෙශ න් 2025.09.28 ෙ  දි  පැෙැත් වූ අත , 
එහිදී පහත කරුණු සම්බන්ධශ න් සාකච්ාා කිිසම සඳහා කිකටු 02ක් 
ශල්කම්, අධික ණ අමාතයාං   ්රධා ත්ෙශ න් පත් කිරීම සඳහා 
ශ ෝජ් ා ක   ලදී. 

 1.1 විශ  ිකත දි  හා අෙසා්ාෙලදී අතිගරු ජ් ාධිපතිතුමමා විසින් 
සි කරුෙන් ශෙත ශපොු  සමාෙ ලබා දීශම් නි්මණා ක සලකා 
බැලීම. 

  ඒ අුවෙ, නඩුඩා  ීතති සංග්රහශ  සි කරුශෙමා සඳහා සමාෙ 
ලබා ගැීතමට හිිකකම් ශ ොලබ  ෙගන්ති 27 තෙු  ටත් 
සංශ ෝධ   කිරීමට හැකි නැයි ශසො ා බලා නි්මශද්  
ඉදිිසපත් කිරීමට කිකටුෙක් පත් කිරීම. 

 1.2 සි කරුෙන්ශ  තනබන  අෙම කිරීම සඳහා ශපොු  සමාෙ දීශම් 
ක්රි ාෙලි ට අමත ෙ, සමාශලෝච  ක්රමශදන ක් හ හා 
විශ  ෂ සමාෙ ්රනා   කිරීශම්  න්ත්රණ ක් සකස ් කිරීම 
සඳහා කිකටු නි්මශද්   අමාතය මඩුඩා ල සටහ ක් ම් න් 
2025.0(.30 ෙ  දි  අමාතය මඩුඩා ලශ  සලකා බැලීම 
සඳහා අමාතය මඩුඩා ල  ශෙත ගරු අධික ණ අමාතයතුමමා 
විසින් ඉදිිසපත් ක   ලදී. ඒ අුවෙ එකී කිකටුශද සඳහන් 
නි්මශද්  ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා බන්ධ ාගා  ්ාා 
ප ශත් (0ෙ  ෙගන්ති  ම් න් සි කරු ෙ ්රසාන අහිික, 
ම ණී  නඩුඩා    හිික වූ සි කරුෙන් හා ම ණී   නඩුඩා    
අභි ාච  සි කරුෙන් සඳහා න, ත්රසත්ොන  ෙැෙැක්වීශම් 
ප ත  ටශත්  ඳො ඇති ජීවිතාන්ත ත්රසත්ොදී සි කරුෙන් න 
සිදෙස ් සමාශලෝච  ක්රි ාෙලි ට අනාෙ ෙ  පිසදි 
සංශ ෝධ   සඳහා නි්මශද්  ඉදිිසපත් කිරීම පිණිස 
කිකටුෙක් පත් කිරීම. එකී කිකටුෙ ම් න් කලාපශ  අනිමාත් 
 ටෙල් විසින් අුවගම   ක ුව ලබ  ීතතිරීති හා ක්රමශදන 
අධය    ශකොට අෙ ය නි්මශද්  ලබා ශනුව ඇත. 

  ඒ අුවෙ ශමම කිකටුෙල සාමාජිකත්ෙ  සඳහා අධික ණ 
අමාතයාං  , බන්ධ ාගා  සි කරුෙන් කෙම ාක ණ  
හා සි කරුෙන් පු රුත්ාාප   කිරීශම්  ාජ්ය 
අමාතයාං  , ීතතිපති ශනපා්මතශම්න්තුමෙ, ශ්රී ලංකා 
ශපොලීසි  හා බන්ධ ාගා  ශනපා්මතශම්න්තුමශද 
නිලධාිසන්ශගන් සමන්විත ශද. එම  කිකටුෙ ශමම 
සති  තුමෙ රැසේ  අත , ඉහත කරුණු සාකච්ාා කිරීමට 
අශේක්ෂා ශකශ්ම.  

02.  ටිතල පහුමකම් ෙැඩිදිුතණු කිරීම. 

 පෙති  බන්ධ ාගා  ක්රමශදන හා රැඳවි න්ශ  රැකෙ ණ  හා 
බන්ධ ාගා  තුමෙ පෙති  ඉඩා කඩා  පහුමකම් ්රමාණෙත් ශ ොවීම    
කරුණු මත බන්ධ ාගා  සි කරුෙන් කෙම ාක ණ  හා 
සි කරුෙන් පු රුත්ාාප   කිරීශම්  ාජ්ය අමාතයාං   හා 
බන්ධ ාගා  ශනපා්මතශම්න්තුමෙ එක්ෙ  ටිතල පහුමකම් ෙැඩිදිුතණු 
කිරීම සඳහා පහත පි ෙ  ශග  ඇත. 

 2.1 ශකොෙව බන්ධ ාගා  සංකී්මණ  ශහො ණ ිකල්ලෑෙ 
්රශද්  ට විතැන් කිරීම. 

  ශමම ෙයාපෂති   ටශත් නැ ට අක්ක  (0ක පමණ ූමික ක 
පිහිටි සම්පූ්මණ ශකොෙව බන්ධ ාගා  සංකී්මණ ට අ ත් 
පහත ් ත  ිකල්ලෑශද ශ ෝජිත ඉඩා ම ශෙත විතැන් 
කිරීමට අශේක්ිකත අත , එක් එක් ් ත   සඳහා ශෙන් 
ක  පෙති  ූමික ්රමාණ පහත පිසදි ශද. 

   ඉහත සඳහන් ශහො ණ ිකල්ලෑෙ ෙයාපෂතිශ  සම්පූ්මණ 
ෙටි ාකම බිලි   30ක් ශද. 

  ෙැලිකඩා  බන්ධ ාගා   - අක්ක  49.2 පමණ (රැඳවි න් 
2,400ක් අ ාගතශ  තෙත් රැඳවි න් 5,000ක් සඳහා ඉඩා කඩා  
ෙැඩි කිරීම.) 

  ශකොෙව ිසමාන්ඩ් බන්ධ ාගා   - අක්ක  (5.05 පමණ 
(රැඳවි න් 2,000ක් අ ාගතශ  තෙත් රැඳවි න් 400ක් 
සඳහා ඉඩා කඩා  ෙැඩි කිරීම.) 

   ෙ මැගසින් බන්ධ ාගා   - අක්ක  36.04ක් පමණ 
(රැඳවි න් 2,240) 

  කාන්තා බන්ධ ාගා   - අක්ක  26.44ක් පමණ (රැඳවි න් 
5,000ක් අ ාගතශ  තෙත් රැඳවි න් 200ක් සඳහා ඉඩා කඩා  
ෙැඩි කිරීම.) 

  බන්ධ ාගා  ශ ෝහල - අක්ක  9.03ක් පමණ. (ඇඳන් 
600ක් පමණ) 

  බන්ධ ාගා   හදිසි ්රතිකා  උපක්රිකක බලකා  - අක්ක  
(.94ක් පමණ. 

   බන්ධ ාගා   පුහුණු පාසැල - අක්ක  57.07ක් පමණ. 

  බන්ධ ාගා   ල්ලසා්ා   සඳහා අක්ක  05ක ූමික ක් 
බත්ත මුල්ශලන් හා ල්ලසා්ා  නිලධාිසන්ශ  නිල නිොස 
සඳහා අක්ක  - ½ක ූමික ක් මාලශබ් ්රශද් ශ න් ශෙන් 
ක   ඇත. 

 2.2 බන්ධ ාගා  පිසශ්ර  තුමෙ පෙති  පහුමකම් ෙැඩිදිුතණු 
කිරීශම් අ මුණින් මැන්ශඩා ලා රීති හා අන්ත්මජ්ාතික 
්රතිපත්තිෙලට අුවකූලෙ සි කරුෙන්ට හිික වි  ුතතුම 
ෙ ්රසාන තහවුරු ෙ  පිසදි එම බන්ධ ාගා  පිසශ්ර 
නි්මමාණ  කිරීම සඳහා සැලුමම් කිරීශම් දී සහ ඉදිකිරීශම්දී 
පහත සඳහන් සම්මුතීන්ට අුවකූලෙ ක්රි ා ක  ඇත. 
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පා්මලිශම්න්තුමෙ 

 Universal Declaration of Human Rights - 
UDHR 

 International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR 

 United Nations Standard Minimum Rules - 
(Nelson Mandela Rules) 

 The Bangkok Rules for Women Prisoners 

 United Nations Office for Project Services 
(UNOPS) Technical Guidelines for Prison 
Planning 

 Prison Ordinance and Departmental Standing 
Orders 

 2.3  ෙ බන්ධ ාගා  සංකී්මණ  තුමෙ ක්රි ාත්මක කිරීමට 
අශේක්ිකත  ෙ තාක්ෂණික සංකල්ප 

 Virtual Court System 

 Pre-book visits 

 Prisoners Information Management System 

 Video Visitation 

 2.4  ෙ බන්ධ ාගා  සංකී්මණ  තුමෙ සා්ාප  ට අශේක්ිකත 
් ක්ිකත පද්ධති 

 Security Camera Surveillance System 

 Mobile Signal Jamming System 

 Automated Security Systems for Gates/ Doors 

 Body and Parcel Scanners 

 Firefighting System 

 2.5 ශන්ොසිකයින් පු රුත්ාාප   සඳහා ශග  ඇති පි ෙ . 

   ශන්ොසිකයින් ේමගීක ණ  ක  රැඳවීමට හැකි පිසදි 
ශගොඩා  ැ් ලි නි්මමාණ  ෙ  අත ම රැඳවි න්හට අෙම 
්රිකතීන්ට අුවෙ ඉඩා කඩා  ශෙන් ක  පෙතී. එබැවින්  හපත් 
මා සික හා ශාෞතික ෙටපිටාෙක (තන බන කින් ශතො ෙ) 
සි  නඬුෙම් කාල  ගත කෙ හැකි වීම. 

  ශන්ොසික පු රුත්ාාප  කටුතතුම සඳහා පන්ති කාම , 
ශද්    ාලා, පුසත්කාල, උපශද්   කාම , ක්රීඩා ා හා  හ 
විශ ෝන කටුතතුම සඳහා ්ගිකක කටුතතුම සඳහා ්රමාණෙත් 
පහුමකම් සලසා ඇත. 

  ෙෂත්තී  ම  නිපුණතාෙක් සඳහා විවිධ ක්මමාන්තෙල 
පුහුණුවීම්ෙලට ක්මමාන්ත කලාප ක් සා්ාප   කිරීමට 
ශ ෝජිත . 

  කාබනික හා  ෙ තාක්ෂණික කෂිකක්මම ට ශ නවීමට 
අෙ ය පහුමකම් සැලසීම හා එ  පු රුත්ාාප ශ  එක් 
චිකිත්සක ක්රමශදන ක් ශලස ාාවිත කිරීම. 

  ිසමාන්ඩ් බන්ධ ාගා ගත රැඳවි න්ට සි  ිසමාන්ඩ් කාල 
සීමාෙ තුමෙ ශකටි නැුවෙත් කිරීම්, ්ධයාත්ිකක සංේමධ  
ෙැඩා සටහන්, උපශද්   ෙැනි ශද් සඳහා ශ ොමු කිරීමට හැකි 
පිසදි පිසස  ක් නි්මමාණ  කිරීම. 

 2.6 ේමතමා  ්රගති . 

  ශමම ෙයාපෂති ට අනාෙ අෙ යතා හුන ාශග  එ  පානක 
ක  ගනිිකන්  ාගිසක සං්මධ  අධිකාිස  විසින් ශමම 
් ත  න්ට අනාෙ සැලුමම් හා නි්මමාණ කටුතතුම සිු  
ක ිකන් පෙතී. 

  මැගසින් බන්ධ ාගා  ට අනාෙ සැලුමම් අෙසන් අදි   
නක්ො සිු  ක  ඇත. 

  මධයම පිසස  අධිකාිස  විසින් මීට අනාෙ EIA කටුතතුමෙල 
අෙසන් අදි   සිු  ක ිකන් පෙතී. 

03.  ෙ තාක්ෂණ  හුනන්ො දීම. 

 2021 ෙස  සඳහා බන්ධ ාගා  ශතො තුමරු කෙම ාක ණ පද්ධති  
ක්රි ාත්මක කිරීම සඳහා රුපි ල් ිකලි   40ක මුනලක් ්ශ ෝජ්   
ක  ඇති අත , ඒ  ටශත් බන්ධ ාගා  53ක් ජ්ාලගත කිරීම අ වා ඇති 
අත , ශම් ෙ  විට බූසස්, ශපොශෙොන් රුෙ බන්ධ ාගා  ඒ සඳහා 
කා්ම  න් ් ම්ා ක  ඇත. 

 වීඩිශ ෝ මා්මගගත අමුත්තන් බැලීශම්  ටිතල පහුමකම් 
අඟුණුශකොෙපැලැසස් බන්ධ ාගා ශ  සා්ාප   සඳහා ICRC 
් ත   විසින් රුපි ල් ිකලි   05ක මුනලක් ්ශ ෝජ්   ක  
ලැේශටොේ පිසගණක 2(ක් ්රනා   ක  ඇත. 

 Virtual Courts පද්ධති  තාෙකාලිකෙ සා්ාප   කිරීම සඳහා ීතති 
්ධා  ශකොිකසම විසින් ලැේශටොේ පිසගණක 58ක් ලබා දී ඇති අත , 
ශම් ෙ  විට ශකොෙව ිසමාන්ඩ්,  ෙ මැගසින්, කළුත , මීගමුෙ, 
ෙැලිකඩා , මහ , බූසස් බන්ධ ාගා ෙල ාාවිත ක ුව ලබයි. 

04. විතශයීයේෂ ෙයාපෂති හා ආතයෝජන. 

 මත්ද්රෙයෙලට ඇබ්බැහි ශන්ොසිකයින් 400ක් පු රුත්ාාප  ට හැකි 
ෙ  පිසදි වී විල එළිමහන් සි කඳවු  ්රතිකා ාත්මක හා ෙෂත්තී  
පුහුණු මධයසා්ා  ක් ශලස ෙැඩිදිුතණු කිරීශම් නි මු ෙයාපෂති  
2025 ේමෂශ  රුපි ල් ිකලි   40ක ්ශ ෝජ්  ක්  ටශත් සිු  
ක ිකන් පෙතී. ඒ  ටශත් පෙති  ශගොඩා  ැ් ලි බන්ධ ාගා  ශ ෝහල 
ක්රීඩා ා පහුමකම් ෙෂත්තී  පුහුණු පහුමකම් ඇති කිරීම සිු  ක ුව ලබයි. 

 ඒ අුවෙ, 2025 ේමෂශ  සිු  ක ිකන් පෙති  ්රා ධ  ්ශ ෝජ්  හා 
2022 ේමෂශ  ශ ෝජිත  ෙ ්රා ධ  ් ශ ෝජ්  පහත පිසදි ශද. 

 2025 සිු  ක ිකන් පෙති  ්රා ධ  ්ශ ෝජ්   

 

 2022 ශ ෝජිත  ෙ ්රා ධ  ්ශ ෝජ්   

 
 

එකල්හි තේලාව අ.වා. 5.30 පසු කර තිබුතණන් මූලා නාරූඪ 
ගු මන්ත්රීුරමා විසින් ප්රශයීයනනය තනොවිම ා පාර්ලිතම්න්ුරව කල්  බන 
ලදී. 

පාර්ලිතම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  අ.වා. 5.34  2021 ඔක්ත ෝබර් 
07 වන බ්රහ නපතින්දා පූ.වා. 10.00 වන ත ක් කල් ගිතේය. 

 

அப்தபாழுது ரநரம் பி.ப. 5.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டகமயால் 
மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா 
விடுக்காமரலரய பாராளுமன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 5.34 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2021 ஒக்ரராபர் 
07, வியாைக்கிைகம மு.ப.10.00 மணி வகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

 
And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 

adjourned Parliament without Question put.  
Parliament adjourned accordingly at 5.34 p.m. until 10.00 a.m. on  

Thursday, 07th October, 2021. 

ෙයාපෂති  

මුළු 

පිිසෙැ  

ඇස්තශම්

න්තුමෙ 

2021 

ෙස ට 

ෙ  

්ශ ෝජ්

   

2021.08

.31 දි ට 

වි නම 

ශාෞතික 

්රගති  

පල්ශල්කැ

ශල් 

බන්ධ ාගා  

සංකී්මණ  

ඉදිකිරීම 

ික. (363.6 ික. 500.0 ික. 73.08 ශකොන්ත්රාත් 

අංක -55 -

47.% ෙැඩා  

අෙසන් 

අඟුණුශකොෙ

පැලැස්ස 

බන්ධ ාගා 

ශ  ජ්ල 

ෙයාපෂති  

ික. (83.2 ික. 40.0 ික. 30.0 100% ෙැඩා  

අෙසන් 

 ාප   

බන්ධ ාගා 

  ඉදිකිරීම 

(අදි   - 2) 

ික. 5537.3 ික. 40.0 ික. 6.543 100% ෙැඩා  

අෙසන් 

ෙයාපෂති  
මුළු පිිසෙැ  

ඇස්තශම්න්තුමෙ 

ක්රි ාත්මක කිරීමට 

අශේක්ිකත කාල 

 ාමුෙ 
ොිස ශපොල බන්ධ ාගා   

පුළුල් ක  සංේමධ   

කිරීම 

ික. 52((.6 2022 - 2024 

මහ  බන්ධ ාගා ශ  

පිසපාල  ශගොඩා  ැ් ල්ල, 

අමුත්තන්ශ  කාම   සහ 

ගබඩා ාෙ ඉදිකිරීම 

ික. 300.0 2022 - 2023 

මාත  බන්ධ ාගා   

ශකොටවිලෙත්ත ්රශද්  ට 

විතැන් කිරීම. 

ික. 2940.0 2022 - 2024 

1155 1156 

[ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්ිස මහතා] 



 

 

 

 
 

 ැ.ුත. 
 

ශමම ෝමතාශද අෙසා  මුද්රණ  සඳහා ස්ෙකී  කාාෙල නිෙැ දි කෙ ුතතුම තැන් නක්ෙුව ිසසි මන්ත්රීන් ිකන් පිටපතක් ශග  
 නිෙැ දි කෙ ුතතුම ්කා   එහි පැහැදිලිෙ ලමාණු ශකොට, පිටපත ලැී  ශනසති ක් ශ ොඉක්මො  

හැන් ාඩ් සංස්කා ක ශෙත ලැශබ  ශස  එවි  ුතතුම . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print of their speeches should be clearly marked in their copy and  

sent to the Editor of HANSARD within two weeks of receipt of the uncorrected copy. 
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හැන් ාඩ් වාර් ා  

තකො ඹ 5  තපොල්තහේන්තගොඩ  කිු පන පාර  අාංක 163 දරන  නථානතයහි පිහිටි 

රජතේ ප්රවෘ කති තදපාර් තම්න්ුරතේ පිහිටි රජතේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයතයන්  

මිල දී ග  හැක. 
 

තමම හැන් ාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩවිතයන්  

බාග  හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட,  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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at the Department of Government Information,   

No. 163, Kirulapone Avenue, Polhengoda, Colombo 5. 
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ශ්රී ලංකා  ජ්ශ  මුද්රණ ශනපා්මතශම්න්තුමශද මුද්රණ  ක   ලදී. 


