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පූ. වා. 10.00  පාර්ලිනම්න්ුරව රැ න විය.   
කථානායකුරමා [ගරු මහින්ද යාපා අනේවර්ධාන මහත්ා] 

මූලා නාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

ெபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அலபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 
 

ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැන්වීම 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා (අධාාපන අමාත්  හ 
පාර්ලිනම්න්ුරනේ  වානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்ெரும் 

பொரொளுைன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ිකක ප්රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීශේ අමාතය, බුද්ධාර ාසන, ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධාරන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 019  වර්යය සඳහා අන්තරායකර 

ඖයධාර පාලක ජාතික මණ්ඩලශේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව ආරක්යක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

කරමි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ිකක ප්රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීශේ අමාතය, බුද්ධාර ාසන, ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධාරන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 9    අංක 0  මරන පනතින් 

සංශ ෝධිත 9  9 අංක 05 මරන ශ්රී ලංකා විලිලි සංශද්  පනශත් 5

(ඊ) වගන්තිය සමෙ කියවිය යුතු  9(0)(අ) වගන්තිය යටශත් ශ්රී 

ලංකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ජනාධිපතිවරයා වින්න් 

සාමන ලලිව, 019  අශගෝස්තු 10 දිනැති අංක  0934/5  මරන අති 

විශ ේය ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ලම ශරුලලාන් ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම ශරුලලාන් තාක්යණ් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

කරමි. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

019  වර්යය සඳහා සීමාසහිත සීශනෝර් පමනශේ වාර්ෂික වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශද් ක 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි. 
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුමල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

0198 වර්යය සඳහා රාජය උකස් හා ආශයෝජන බැංුවශේ වාර්ෂික 

වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව මුමල් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශද් ක 

කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මුමල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

9 85 අංක 48 සහ 9 8  අංක 08 මරන පනත් මඟින් සංශ ෝධිත 

9    අංක 9 මරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනශත් 4(9),   

සහ 94 වගන්ති සමෙ කියවිය යුතු 01 වගන්තිය යටශත් මුමල් 

අමාතයවරයා වින්න් පනවන ලලිව, 0109 කක්ශතෝබර් 90 දිනැති 

අංක  004 /91 මරන අති විශ ේය ගැසට් පත්රශේ පළ කරන ලම 

ශරුලලාන් ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම ශරුලලාන් රජශේ මුමල් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා (කෘෂිකර්ම 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக - கைத்ததொழில் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු කථානායකතුමනි, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලම වාර්තාශේ කෘෂිකර්ම 

අමාතයාං ය සේබන්ධාර කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග 99 (4) ප්රකාරව නිරීක්යණ් සහ ගුව ලැූ  ක්රියාමාර්ග 

පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ශමම වාර්තාව රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත 

ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1985 1986 



පාර්ලිශේන්තුව 

 2020 වර්යය සඳහා වී හා ධාරානය, කාබනික ආහාර, ළළවලු, පලතුරු, මිරිස්, 

ලූුව හා අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධාරනය, ීජජ නිය්පාමන හා උසස් තාක්යණ් 

කෘෂිකර්ම රාජය අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධාරන වාර්තාව.- [ගරු 

මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ මහතා] 

 
 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, සංචාරක අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 

(i) 2019 වර්යය සඳහා ශ්රී ලංකා න්විල් ුලවන් ශසේවා අධිකාරිශේ 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

(ii) 2019 වර්යය සඳහා ුලවන්ශතොටුපළ හා ුලවන් ශසේවා (ශ්රී 
ලංකා) (ශපෞද්ගලික) සමාගශේ වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(iii) 2019/2020 වර්යය සඳහා ශ්රීලන්කන් ළයාර්ලයින්ස් 
ආයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව. 

ශමම වාර්තා සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව  ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

කරමි.  
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම 

019  වර්යය සඳහා පුනරුත්ථාපන අධිකාරිශේ වාර්ෂික වාර්තාව 

සහ ගිණුේ ප්රකා ය ඉදිරිපත් කරමි. 

ශමම වාර්තාව අධිකරණ් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා 

කරමි.    
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
 

අමාත්ාාංශයීය උය ේපන ශයීයක කාසක  වා 
වාර්ත්ා 

அமைச்சுெொர் ஆலலொெமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා (වන ජීවී හා වන  ාංසක්ෂණ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க - வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்ெர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  

ගරු කථානායකතුමනි, වනජීවී හා වන සංරක්යණ් කටයුතු 

පිළිබඳ අමාතයාං  ය උපශද් ක කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන 

ලම (4   අධිකාරය වූ) වන සත්ව හා වෘක්යලතා ආරක්යක 

ආඥාපනශත් 0(0) වගන්තිය යටශත් නියමය සේබන්ධාරශයන් වූ 

ළකී කාරක සභාශේ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  
 
 වානම් ය මත් තිබිය යුුරයයි නිනයෝග කසන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

නප ක ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ගයන්ත් කරුණාතිලක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, තල්ගස්වල, මානේපිට, අංක 

9 9 මරන ස්ථානශයහි පදිංචි ශක්.ජී. ඉ ාන් ඉන්දික මහතාශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු වීසසුමන වීසසාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, පස්ශගොඩ, කේජුගහ වත්ත, "හිරු 

පාය", අංක 99 /3 මරන ස්ථානශයහි පදිංචි අයි.ඩී. වරුණ් 

නිශරෝයන් මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ඉදිරිප ක කසන ලද නප ක ම්  මහජන නප ක ම් ිළිතබඳ කාසක 

 වාව  පැවරිය යුුර යයි නිනයෝග කසන  ලදී. 
ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

 
ප්රශයීයනනවල  වාිකක ිළිතුරරු 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 9 -  /0101- (9), ගරු ශහේයා විතානශේ මහතා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

ප්ර ්න අංක 0 -9  /0101- (9), ගරු චමින්ම විශේන්රි මහතා.  

 
ගරු චමින්ද වි නේසරි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைிந்த விலேெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා ළම ප්ර ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ ආර්ිකක ප්රතිපත්ති හා 

සැලසුේ ක්රියාත්මක කිරීශේ අමාතය, බුද්ධාර ාසන, ආගමික හා 

සංස්කෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධාරන හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා ළම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා 

සති ශමකක කාලයක් ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 
ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

1987 1988 

[ගරු මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ මහතා] 



2021 ශනොවැේබර් 1  

2015-2019 දක්වා නමෝ ර් සථ අමත්ස නකො  න 
ආනයනය  වි නත්ස 

2015-2019 வமரயொன லைொட்டொர் வொகன உதிொிப் 

பொகங்கள் இறக்குைதி: விபரம் 
IMPORT OF MOTOR SPARE PARTS FROM 2015-2019: DETAILS 

      
     242/2020 

3.  ගරු නමොහමඩ් මු ම්මිල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මුමල් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (9): 

(අ) වර්ය 0195 න්ට 019  මක්වා ළක් ළක් වර්යයක් තුළ- 

 (i) ශ්රී ලංකාවට  ආනයනය කළ වාහන අමතර 
ශකොටස් ප්රමාණ්ය ශකොපමණ්ම; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වූ මුමල ශකොපමණ්ම; 

 (iii) ළම  වාහන අමතර ශකොටස් ආනයනය කළ රටවල් 
කවශර්ම; 

 (iv)  ළකී  වාහන අමතර ශකොටස් ආනයනය කළ 
සමාගේ කවශර්ම; 

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් ළතුමා ශමම සභාවට 
මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) ළම කාලසීමාව තුළ ශ්රී ලංකාවට වාහන අමතර ශකොටස් 
ආනයනය කිරීම සඳහා වැය වූ මුළු මුමල ශකොපමණ්ම 
යන්නත් ළතුමා ශවන් ශවන් ව ශයන් ශමම සභාව ට 
මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ) ශනොළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 
நிதி அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 (i) இலங்மகக்கு இறக்குைதி தெய்யப்பட்ட 

லைொட்டொர் வொகன உதிொிப் பொகங்களின் அளவு 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொகச் தெலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி லைொட்டொர் வொகன உதிொிப் பொகங்கள் 

எந்ததந்த நொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி தெய்யப் 

பட்டன என்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி லைொட்டொர் வொகன உதிொிப் பொகங்கமள 

இறக்குைதி தெய்த கம்தபனிகள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) லைற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு லைொட்டொர் 

வொகன உதிொிப் பொகங்கமள இறக்குைதி தெய்வதற் 

கொகச் தெலவொகிய தைொத்தத் ததொமக எவ்வளதவன் 

பமதயும் அவர் தனித்தனியொக இச்ெமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Finance: 

  (a)  Will he inform this House separately, pertaining to 

each of the years during the period from 2015 to 
2019, - 

  (i)  the quantity of motor spare parts imported 
into Sri Lanka; 

 (ii)  the money that has been incurred on that; 

 (iii)  the countries from which those motor spare 
parts were imported; and 

 (iv)  the companies which imported those motor 
spare parts? 

(b)  Will he also inform this House the total 

expenditure on importing motor spare parts into 
Sri Lanka during the period concerned, 
separately? 

  (c)  If not, why?  
 

ගරු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා ( මෘ ධි  ගෘහ ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූල   නවයාං රැිරයා හා  වාපාස  ාංවර්ධාන සාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க - ெமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொேொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  

ගරු කථානායකතුමනි, මුමල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා ළම 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශමනවා.  

(අ) (i) පිළිතුර ඇමුණුම 19හි මක්වා ඇත. 

 (ii) පිළිතුර ඇමුණුම 10හි මක්වා ඇත. 

 (iii) පිළිතුර ඇමුණුම 13හි මක්වා ඇත. 

 (iv) පිළිතුර ඇමුණුම 14හි මක්වා ඇත. 

  ඇමුණුේ 19, 10, 13, 14  වාගත්* කරමි.  

(ආ) රු. 5 ,  8,44 ,  5.83 (රුපියල් බිලියන 5 .  ) 

(ඇ) පැන ශනොනඟී.  
 

ගරු නමොහමඩ් මු ම්මිල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය  

ශමයයි.  

වාහන අමතර ශකොටස් ශගන්වීශේදී පරණ් වාහන සඳහා තමයි 

වි ාල ව ශයන් ශේන්න ශවන්ශන්. ශගොඩක් පරණ් වාහන භාවිත 

කිරීම සීමා කිරීම සඳහා යේ කින් කාල ක්රමශේමයක් හමන්න 

කියලා මශේ පැත්ශතන් ශයෝජනාවක් තිශබනවා. ඊට අමතරව 

මැන් ශවශළඳ ශපොශළේ වාහන අමතර ශකොටස්වල හිෙයක් සහ මිල 

වැඩි වීමක් තිශබනවා. ශේ පිළිබඳව කබතුමාශේ අමාතයාං ශයන් 

සලකා බලා යේකින් ක්රියා මාර්ගයක් ගැමටමට ූ මානේම?  

 
ගරු නශයීයහාන්  න ේමසාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි වාහන ආනයනය සේබන්ධාරශයන් 

සීමා පනවා තිබුණ්ාට, වාහන අමතර ශකොටස් ආනයනය 

සේබන්ධාරශයන් සීමා පැනවීමක්  කරලා නැහැ. හැබැයි, විවිධාර 

කණ්ඩායේ වින්න් අසීමිත ශලස මිල ඉහළ නැංවීමක්  කර තිශබන  

බව අපට ශපශනන්න තිශබනවා.  

1989 1990 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ශේ ශවලාශේ ඉතා මහන්න්ශයන් 
කටයුතු කරනවා, COVID-19 ශලෝක වසංගත තත්ත්වශේ 
බලපෑමට මුහුණ් පා තිශබන අශප් රශට් ආර්ිකකය හැකි ඉක්මනින් 
 ක්තිමත් කර ගැමටම සඳහා. ආර්ිකකය නැවත සක්රිය වීමත් සමෙ, 

විශ ේයශයන් රුපියශල් අගය ස්ථාවර කර ගැමටමත් ළක්ක අපට 
පුළුවන් ශවයි ඉදිරිශේදී ශේ තත්ත්වය පාලනය කර ගන්න. 
හැබැයි, වාහන ආනයනයට සීමා පැනවිලා තිබුණ්ාට අමතර 
ශකොටස් ආනයනය සඳහා අපි සීමා පනවලා නැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගරු නමොහමඩ් මු ම්මිල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මශේ ශමවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, මැන් වාහන මිල වි ාල ව ශයන් 

ඉහළ යෑමක් න්ද්ධාර ශවනවා. ඉතා ුවඩා වාහනවල මිල පවා 
කෘ්රිමව ඉහළ නැංවීමට සමහර අය කටයුතු කර තිශබන බව අපි 
මකිනවා. ශේ තත්ත්වය තුළ, ලංකාව තුළ වාහන ළකලස් කරන 
කර්මාන්ත කිහිපයක් ආරේභ ශවලා තිශබන බවත් අපි මැක්කා. 
ලංකාව ඇතුළතම ශේ නිය්පාමන ප්රවර්ධාරනය කිරීශමන් මම හිතන 
විධියට අපට වි ාල විශද්  විනිමයක් ඉතිරි කර ගැමටමටත් 
අවස්ථාව ලැශබනවා. කබතුමාශේ අමාතයාං ශයන් ළවැනි 
කර්මාන්ත සඳහා යේකින් දිරි දීමක්, අත දීමක් සඳහා විශ ේය වැඩ 

පිළිශවළක් තිශබනවාම? 

 
ගරු නශයීයහාන්  න ේමසාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ ශවනශකොට අශප් රශට් වාහන 

ළකලස් කිරීම ආරේභ කරලා තිශබනවා. ඒ සඳහා අව ය බලි සහන 

සහ අශනුවත් පහසුකේ න්යල්ල අපි ශේ ශවනශකොට සකස් කරලා  

තිශබනවා. ඉදිරිශේදී තවත් ආයතන කිහිපයක් රජයත්, මුමල් 

අමාතයාං යත් සමෙ සාකා කා කරනවා, ක්ගන්ශේ ළකලස් කිරීශේ 

plants ලංකාශේ පිහිටුවන්න.  වාහන ආනයනය කිරීමට පවතින 

සීමාව අපි ස්ිකරව පනවපු සීමාවක් ශනොශවයි. නමුත්, අපි ඒ 

අතරතුර වාහන ළකලස් කිරීමට අව ය දිරිගැන්වීම ලංකාව තුළ න්ලි 

කරනවා. ඉදිරිශේදී නැවත ආර්ිකකය  ක්තිමත් ්ගණ්ාට පසුව, අපි 

පනවා තිශබන සීමා ලිහිල් කරන්නත් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

හැබැයි, ඒ ළක්කම ශේ ශවනශකොට අශයෝජකයන් 

කිහිපශමශනුවත් අපිත් ළක්කම ළකලස් කිරී ශේ කටයුතු කරන්න 

සාකා කා කරමින් න්ටිනවා. 
    

අනුසාධාපුස දි නත්රික්කනේ පාය ය ජලය ලබාගන්නා 
වැේ   ජලනේ ගුණා කමකවාවය ඉහළ නැාංවීම 
அநுரொதபுர ைொவட்டத்தில் குடிநீர் தபறப்படும் 

வொவிகள்: நீொின் தரத்மத உயர்த்துதல்  
TANKS  PROVIDING DRINKING WATER IN ANURADHAPURA 

DISTRICT: IMPROVEMENT OF WATER QUALITY 

     355/2020 
4.   ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 

(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ජල සේපාමන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය- (9): 

(අ) (i) අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ පිහිටා ඇති පාමටය ජලය 
සපයන වැේවල ජලශේ ුලණ්ාත්මකභාවය පිරිහී 
ඇති බවත්; 

 (ii) E-coli ඇතුළු වියීජජ අඩංුල වීම ශහේතුශවන් ළම 
ජලය ජනතාවශේ ශසෞඛ්යයට අහිතකර  බවත්; 

 ළතුමා පිළිගන්ශන්ම? 

(ආ) (i) අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ පිහිටා ඇති පාමටය ජලය 
ලබා ගැමටම සඳහා භාවිත කරුව ලබන වැේවල 
නේ කවශර්ම; 

 (ii) ළම වැේවල ජලශේ ුලණ්ාත්මකභාවය ඉහළ 
නැංවීමට ක්රියාමාර්ග ශගන තිශ ම; 

 (iii) ළශසේ නේ, ළම ක්රියාමාර්ග කවශර්ම; 

 යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ)  ශනොළශසේ නේ,  ඒ මන්ම? 

 

நீர்வழங்கல் அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குடிநீர் வழங்கப்படுகின்ற அநுரொதபுரம் 

ைொவட்டத்திலுள்ள வொவிகளின் நீொின் தரம் 

வீழ்ச்ெியமடந்துள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii) E-coli உள்ளிட்ட பல்லவறு கிருைிகள் 

கலந்துள்ளதொல் இந்நீர் ைக்களின் 

சுகொதொரத்திற்குப் பொதகைொனது என்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) குடிநீமரப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கொகப் பயன் 

படுத்தப்படுகின்ற அநுரொதபுரம் ைொவட்டத்தில் 

அமைந்துள்ள வொவிகளின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி வொவிகளிலுள்ள நீொின் தரத்மத 

உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Water Supply  : 

(a) Will he admit that -  

 (i) the quality of the water of the tanks situated 
in Anuradhapura District, which provide 
drinking water, has deteriorated; and 

 (ii) the aforesaid water is unsuitable for human 
consumption as it contains toxic substances 
including E-coli? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) the names of the tanks situated in 
Anuradhapura District which are used to 
obtain drinking water;  

 (ii) whether measures have been taken to 
improve the quality of the water of the 
aforesaid tanks; and 

 (iii) if so, what those measures are?  

(c) If not, why?    

 

ගරු   න ක නිශයීයාන්ත් මහත්ා (ග්රාමීය ය හා ප්රාන ය ය පාය ය 
ජල  ම්පාදන වාපෘති  ාංවර්ධාන සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ெனத் நிெொந்த - கிரொைிய ைற்றும் பிரலதெ நீர்க் 

கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இரொேொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Sanath Nishantha - State Minister of Rural and 
Divisional  Drinking Water Supply Projects Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ පාමටය ජලය 

පිළිබඳව වාශේම, ුවවරවැව, තිසා වැව, තුරුවිල වැව, කලාවැව, 

1991 1992 

[ගරු ශ හාන්  ශසේමන්ංහ මහතා] 
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නල්ලා චිය වැව, ගල්නෑව වැව, ශකෝන්වැව කියන වැේ ආශ්රිතව 

පාමටය ජලය ලබා ගැමටශේ වයාපෘතිය සේබන්ධාරව අහපු ප්ර ්නයක්, 

ශේක. ගරු මන්ත්රීතුමනි, දීර්උ උත්තරයක් තිශබනවා. උත්තරය 

සේපූර්ණ්ශයන් කියවන්නම? සභාගත කරන්නම? 

 
ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ශමම ගරු සභාශේ කටයුතු කරශගන 

යෑමට තිශබන කාලය පිළිබඳ අවධාරානය ශයොමු කළ යුතු නිසා 

පිළිතුර සභාගත කළාට කමක් නැහැ. නමුත්, ගරු රාජය 

ඇමතිතුමනි, ප්ර ්නශේ (අ) (ii) ශකොටසට උත්තරය ශවනම 

කියවනවා නේ ශහොඳයි. තිසා වැශේ ජලය පිළිබඳව තිශබන 

ප්ර ්නය ගැන ගරු ශ හාන් ශසේමන්ංහ රාජය ඇමතිතුමාත් මන්නවා.  

 
ගරු   න ක නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெனத் நிெொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර  වාගත්* 

කරනවා. 

 
*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතුරස  
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) කේ. 

 (i)  ශද් ුලණ් විපර්යාසයන්ශේ හා මානව ක්රියාකාරකේහි මෑත 
කාලීන ශවනසව්ීේවල බලපෑම නිසා  අුවරාධාරපුර ජලා වල 
ජලශේ ුලණ්ාත්මකභාවය කාලීනව පිරිහීමකට ලක්ව ඇත. 
විශ ේයශයන්ම කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලදී න්ලි කරන 
ශපොශහොර භාවිතාව හා නියාමනයකින් ශතොරව පරිසර 
පද්ධාරතියට මුමා හැශරන අපජලය ශමම තත්ත්වය වැඩි දියුණු 
වීමට ශහේතු සාධාරක වී තිශ . 

  ශ්රී ලංකාශේ ජලශයහි ුලණ්ාත්මක බව තහ්ගරු කිරීම සඳහා 
ජාතික ව ශයන් භාවිත කරුවශේ ශලෝක ශසෞඛ්ය 
සංවිධාරානශේ නිර්ණ්ායක මත පමනේව ශ්රී ලංකා ප්රමිති 
කාර්යාං ය මඟින් සකස ්කර ඇති SLS ප්රමිතියයි.  පාමටය 
ජලය නිය්පාමනය සඳහා ජල මූලාශ්රයකින් ලබා ගන්නා 
ජලය (අමු ජලය) SLS 722 ප්රමිතියට අුවූලල විය යුතුය. 

  මහවැලි ජලය වරින් වර  අුවරාධාරපුර  දිස්්රික්කශේ  සමහර 
ජලා  ශවත මුමාහැශරන බැවින් ජලශේ ුලණ්ාත්මකභාවය 
උා චාවචනය ශේ.  ශකශසේ ශවතත් ජල නිය්පාමනය සඳහා 
ලබා ගන්නා අමු ජලශයහි (Raw water) ුලණ්ාත්මකභාවය ශ්රී 
ලංකාශවහි ප්රමිතිය වන SLS 722 තුළ පවතී. 

  නමුලි මානව ක්රියාකාරකේ හා අධි සාන්රණ්ශයන් යුතු 
ශපොශහොර භාවිතශයන් හා නියාමනයකින් ශතොරව අපජලය 
පරිසරය ශවත මුමා හැරීම පාලනයකට ලක් ශනොකළශහොත් 
ඉදිරිශේදී ජලා වල ජලශේ ුලණ්ාත්මක බව තවලිරටත් 
පිරිහීමකට ලක්විය හැක. 

 (ii)  මතුපිට ජල මූලාශ්රයන්හි E-coli බැක්ටීරියාව වාර්තාවීම 
සාමානය සංන්ද්ධියකි.  ඒ අුවව අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ 
ජලා වලම E-coli බැක්ටීරියාව වාර්තා ශේ. නමුත් කාලීනව 
විවිධාර මානව  ක්රියාකාරකේවලට අුවව ජලා වල E-coli 
බැක්ටීරියා ප්රමාණ්යන්හි යේ යේ උා චාවචනයන් හුනනාගත 
හැක.  ළශසේ ්ගවම E-coli බැක්ටීරියාව ඇතුළු ශබොශහෝමයක් 
බැක්ටීරියා ජල පිරිපහලි ක්රියාවලිශේදී සේපූර්ණ්ශයන්ම 
පාශහේ ඉවත් ශේ. ළශමන්ම ජල පිරිපහලිශේ අවසන් අවසථ්ාව 
වන ක්ශලෝරීමටකරණ්ශේදී නැත්නේ වියීජජහරණ්ශේදී 
න්යලුම බැක්ටීරියා නා නය වන අතර, ශමමඟින් පිරින්ලි 
පාමටය ජලය ලබා ගැමටමට හැකියාව ඇත. ළම නිසා අපශේ 
න්යලු ජල පිරිපහලිවල ක්ශලෝරීමටරණ් ක්රියාවලිය නින් ශලස 
අධීක්යණ්ය කරුව ලැශ .  

(ආ) (i)  පාමටය ජලය සපයන අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ පිහිටි වැේ: 

 

 (ii)  කේ. 

 (iii)  වැේවල ුලණ්ාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමට ශගන ඇති 
ක්රියාමාර්ග: 

    • ජාතික ජල සේපාමන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වින්න් 
ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධාරානය මඟින් නිර්ශද්ිතත ජල 
ආරක්යණ් සැලසුේ  ක්රමශේමය (Water Safety Plan) ශේ 
වන විට උතුරු මැම පළාත තුළ න්යලු ජල සේපාමන  ක්රම 
සඳහා ක්රියාත්මක කරමින් පවතී. ශේ යටශත්, 

      ජල ශපෝයක ප්රශද් ය 

      ජලය ලබා ගන්නා තුළුමුව (Intake) 

   ජල පිරිපහලි පද්ධාරතිය 

      ජලය ගබඩා කිරීම හා ශබමාහැරීශේ පද්ධාරතිය හා 

      පාරිශභෝගික ජල භාවිතාව 

  නිරන්තර අධීක්යණ්යට ලක් ශකශර්. 

  වර්ය 019  දී ජාතික ජල සේපාමන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලශේ සාමානයාධිකාරීතුමා චක්රශල්ඛ්යක් මඟින් 
සෑම ජල සේපාමන ක්රමයක් සඳහාම ජල ආරක්යණ් 
සැලැසම්ක් අනිවාර්යශයන්ම සකස ් කළ යුතු බවට 
උපශමස ් ලබා දී ඇති අතර ඒ අුවව අුවරාධාරපුර 
දිස්්රික්කය තුළ තුරුවිල, ුවවරවැව, තිසාවැව, ගල්නෑව, 
කලාවැව, තඹුත්ශත්ගම හා ශහොශරොේපතාන යන ජල 
සේපාමන ක්රම සඳහා ජල ආරක්යණ් සැලැසම්ක් සකස ්
කර ඇත. ජල ආරක්යණ් සැලැසම්ක් නින් ශලස 
ක්රියාත්මක ශේම යන්න පරීක්යා කර බලුවශේ ජල 
ආරක්යණ් සැලසුම විගණ්න ක්රියාවලියක් මඟින් වන 
අතර, ශමම කටයුත්ත අධීක්යණ්ය පිණිස ජල සේපාමන 
මණ්ඩලය තුළ ජල ආරක්යණ්  උපශද් න ඒකකයක් 
පිහිටුවා ඇති අතර,  ළම අං ශේ ශමශහයවිශමන් ශේ 
වන විට තුරුවිල, ගල්නෑව, තඹුත්ශත්ගම, 
ශහොශරොේපතාන යන ජල සේපාමන ක්රම විගණ්නයට  
ලක් කර තිශබන අතර ඉදිරිශේදී තිසාවැව, ුවවරවැව හා 
කලාවැව යන ජල සේපාමන ක්රම විගණ්නය කිරීමට 
නියමිතය. 

 •  ජල ශපෝයක ප්රශද්  කළමනාකරණ්ය ඒකාබද්ධාර ජල 
කළමනාකරණ් ප්රශේ ය යටශත් අමාළ පාර් ්වකරුවන් 
සමෙ සේබන්ධාර ශවමින් න්ලි ශකශර්. 

  ජල මූලාශ්රය වැවක් වන විට ළහි පාර් ්වකරුවන් ශලස 
පළාත් පාලන ආයතන, ප්රාශද්ය ය ශල්කේ කාර්යාල, 
වාරිමාර්ග ශමපාර්තශේන්තුව, මධාරයම පරිසර අධිකාරිය, 
නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිය, ශගොවිජන ශසේවා 
ශමපාර්තශේන්තුව, වන සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුව, 
ග්රාම නිලධාරාරින් ශමන්ම ශගොවි සමිති, ධීවර සමිති හා 
ප්රජා මූල සංවිධාරාන ආදීන් හුනනා ශගන ඇත. 

 •  ජල ශපෝයක ප්රශද්  ආරක්යා කිරීශේ වැඩසටහන් 
යටශත්, 

   ජල ශපෝයක ප්රශද් ය තුළ න්ලි වන නනෑම අහිතකර 
ක්රියාකාරකමක් හුනනා ගැමටම හා ඒවා  අවම 
කිරීමට  අව ය පියවර ගැමටම, 

අුව 

අංකය 
වැශේ නම ජල සේපාමන 

ක්රමය 
ආවරණ්ය වන 

ප්රශද්  

01 ුවවර වැව ුවවර වැව ජල 

සේපාමන ක්රමය 
අුවරාධාරපුර නගරය 

02 තිසා වැව පූජා නගර ජල 

සේපාමන  ක්රමය 
පූජා නගරය හා ඒ 

අවට 

03 තුරුවිල වැව තුරුවිල ජල 

සේපාමන ක්රමය 
විජයපුර, තලාව, 

නාා චාදූව හා 

යාපනය හන්දිය 

04 කලාවැව ඉහළගම ජල 

සේපාමන ක්රමය 
ඉහළගම, කැකිරාව 

හා මරමන්කඩවල 

05 නල්ලා චිය 

වැව 
තඹුත්ශත්ගම ජල 

සේපාමන ක්රමය 
තඹුත්ශත්ගම 

06 ගල්නෑව 

වැව 
ගල්නෑව ජල 

සේපාමන ක්රමය 
ගල්නෑව 

07 ශකෝන්වැව ළප්පාවල ජල 

සේපාමන ක්රමය 
ළප්පාවල 

1993 1994 



පාර්ලිශේන්තුව 

   ජල ශපෝයක ප්රශද්  සංවර්ධාරනය සඳහා වන රුක් 
ශරෝපණ් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම. 

   (ශේ වන විට අුවරාධාරපුර නගරශේ සව්ර්ණ්පාලී 
බාලිකා විලිහල ආසන්නශේම ුවවර වැව ජල 
ශපෝයක ප්රශද් ශේම ශහොශරොේපතාන ජල ශපෝයක 
ප්රශද් ශේ ම වසර 0101 හා 0109 සඳහා රුක් 
ශරෝපණ් වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කර ඇත.) 

   මහජනතාව මැුවවත් කිරීම සඳහා විවිධාර මැුවවත් 
කිරීශේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම ආදිය න්ලි කරුව 
ලැශ . 

  ශේ වන විට ශමවැනි මැුවවත් කිරීශේ වැඩසටහන් 
තඹුත්ශත්ගම නල්ලා චිය වැව, ගල්නවෑව වැව, තුරුවිල 
වැව හා තිසා වැව ආශ්රිතව ම ක්රියාත්මක කර ඇත. 

 •  ගරු ආණ්ඩුකාරතුමාශේ හා දිස්්රික් ශල්කේතුමාශේ 
මැදිහත්වීශමන් තිසාවැව සුරැකීශේ සංවිධාරානශේ 
සහභාගිත්වශයන් තිසාවැවට වාහන ඇතුළත් කර වාහන 
ශසේදීම හා සන්ානය අවම කිරීම සඳහා වාහන ගාල් 
කිරීමට ශනොහැකි වන ශසේ න්ශමන්ති කණු න්ටුවීම 
තිසාවැව සුරැකීම සඳහා  න්ලි කරන ලම ළක් 
වැඩසටහනකි. 

  ශමම වැඩසටහන් සාර්ථක කර ගැමටම පිණිස 
ජනතාවශේ ආකල්ප සංවර්ධාරනය විය යුතු අතර ඒ සඳහා 
ඉහත සඳහන් පාර් ්වකාර ආයතනයන්ශගන් ඍජු 
මායකත්වය ලැබිය යුතුය. 

(ඇ) අමාළ ශනොශේ.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ් මන්ත්රීතුමනි, කබතුමාශේ ඉල්ලීම පරිදි, 

ප්ර ්නශයහි (අ) (ii)  ශකොටසට පිළිතුර මම කියවන්නේ.   
(අ)  (ii)  මතුපිට ජල මූලාශ්රවල E-coli බැක්ටීරියාව 

වාර්තාවීම සාමානය සංන්ද්ධියකි. ඒ අුවව 
අුවරාධාරපුර දිස්්රික්කශේ ජලා වලම E-coli 
බැක්ටීරියාව වාර්තා ශේ. නමුත් කාලීනව විවිධාර 
මානව ක්රියාකාරකේවලට අුවව ජලා වල E-coli 
බැක්ටීරියා ප්රමාණ්වල යේ යේ උා චාවචනයක් 
හුනනාගත හැක. ළශසේ ්ගවම, E-coli බැක්ටීරියාව 
ඇතුළු ශබොශහෝ බැක්ටීරියා වර්ග ජල පිරිපහලි  
ක්රියාවලිශේදී සේපූර්ණ්ශයන්ම පාශහේ ඉවත් ශේ.  

  ළශමන්ම ජල පිරිපහලිශේ අවසන් අවස්ථාව වන 
ක්ශලෝරිමටකරණ්ශේදී, ළශහම නැත්නේ වියීජජ 
හරණ්ශේදී න්යලු බැක්ටීරියා නා නය වන අතර 
ශමමඟින් පිරින්ලි පාමටය ජලය ලබා ගැමටමට 
හැකියාව ඇත. ළම නිසා අපශේ න්යලු ජල 
පිරිපහලිවල ක්ශලෝරිමටකරණ් ක්රියාවලිය නින් ශලස 
අධීක්යණ්ය කරුව ලැශ . 

 
ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මට ඒ පිළිතුර ප්රමාණ්වත්. ගරු ෛවමය 

රශේය් පතිරණ් ඇමතිතුමාත්, ගරු ශ හාන් ශසේමන්ංහ රාජය 

ඇමතිතුමාත් සභාශේ න්ටින ශේ ශවලාශේ මා කාරණ්යක් කියන්න 

නනෑ. ශමහි න්ටින ගරු චමල් රාජපක්ය ඇමතිතුමාත් මන්නවා මම 

කියන්න යන කාරණ්ය.   

ගරු කථානායකතුමනි, අුවරාධාරපුරශේ තිසා වැශේ ජලය තමයි 

ගන්ශන්, ශ්රී මහා ශබෝධීන් වහන්ශසේට පැන් වඩන්න. ළය රජ 

කාලශේ ඉඳලා පැවත ළන සේප්රමායක්. ක්ශලෝරිමටකරණ්ශයන් 

E.coli බැක්ටීරියාව සහ ශවනත් බැක්ටීරියා වර්ග නැති කරන්න 

පුළුවන් ්ගණ්ත්, පැන් වඩන චාරිත්රශේදී ක්ශලෝරිමටකරණ්ය නිසා ශ්රී 

මහා ශබෝධීන් වහන්ශසේට බරපතළ හානියක් ශවනවා. අුවරාධාරපුර 

දිස්්රික්කශේ මන්ත්රීතුමන්ලාත් ශේ ගැන මන්නවා. ගරු චමල් 

රාජපක්ය ඇමතිතුමනි, කබතුමා කිේවා, අුවරාධාරපුරයට ගියාම ශේ 

ගැන ශසොයා බලනවා කියලාත්. අශනුවත් වැේවල ජලය පාමටය 

අව යතාවට සහ ශවනත් මානව ක්රියාකාරකේවලට ගත්තාට, තිසා 

වැශේ ජලය අශප් ශ්රී මහා ශබෝධීන් වහන්ශසේට පැන් වැඩීශේ 

කාර්යයට පාවිා චි කිරීශේදී තමයි ශේ ප්ර ්නය මතු ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒකට ශහේතුවක් තිශබනවා. තිසා වැශේ ජලශයන් 

ළතැන වාහන ශසෝමනවා. කණ්ඩායමක් හැදිලා ශවනත් විවිධාර 

අකටයුතුකේවලට තිසා වැව පාවිා චි කරනවා. ඒ නිසායි ශේ 

ප්ර ්නය මතු ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ජල සේපාමන 

අමාතයාං ය ඇතුළු අමාළ න්යලු අමාතයාං  ළකතු ශවලා ශේ 

සේබන්ධාරශයන් මැදිහත් වීමක් කරලා තිසා වැව ශ්රී මහා ශබෝධීන් 

වහන්ශසේට පැන් වඩන්න ජලය ලබාගන්නා වැව විධියට, ඒ 

කටයුත්ත ශවුවශවන් පාවිා චි කරන්න අව ය නිමහස ලබා ශමන්න 

කියලා මා කාරුණිකව ඉල්ලනවා. ළතැන විවිධාර ජාවාරේ 

කණ්ඩායේ ඉන්නවා, ඒ වැවට වැශටන රත්රන් මාල, වළලු අහුලා 

ගැමටම වාශේ ශද්වල් කරන. ඒ ජාවාරේකාරයන්ශගන් ශේ වැව 

ශ රා දීම සඳහා ජල සේපාමන අමාතයාං යට ගන්න පුළුවන් ක්රියා 

මාර්ගයක් ගන්න. කබතුමාට ඒ සේබන්ධාරශයන් මැන් උත්තරයක් 

ශමන්න බැරි නේ, අඩු ගණ්ශන් කණ්ඩායමක් යවා ශහෝ 

පරීක්යණ්යක් කරන්න. 

 
ගරු   න ක නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெனத் நிெொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඇත්තටම ශේ වන ශකොට මහ දිසාපතිතුමා 

ඇතුළු කණ්ඩායමක් ශේ හැම ළකක්ම monitor කරන්න 

committee ළකක් පත් කර තිශබනවා. අවසන් ව ශයන් ජාතික 

ජලසේපාමන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මඟින් පාමටය ජලය ලබා 

දීශේදී SLS 722 කියන standard ළක බලනවා. ළතැනදී 

ක්ශලෝරීන් සේපූර්ණ්ශයන්ම ඉවත් කරලා තමයි පාමටය ජලය ලබා 

ශමන්ශන්. ශ්රී මහා ශබෝධීන් වහන්ශසේට පැන් වැඩීමට ගන්නා ජලය 

තවලිරටත් පරිස්සමින් පාවිා චි කරන්න නනෑ නේ, ඒ සඳහා ගන්නා 

ජලය පැය 48ක් විතර තියලා පාවිා චි කරන්න පුළුවන් නේ තවත් 

ශහොඳයි. 

 
ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ක්ශලෝරිමටකරණ්ය විතරක් ශනොශවයි 

ළතැන තිශබන ප්ර ්නය. ළතැන අනවසර ක්රියාකාරකේ  න්ලි වනවා.  

මම අහන්න යන ශමවැනි අතුරු ප්ර ්නය, ගරු ශ හාන් 

ශසේමන්ංහ රාජය ඇමතිතුමාත් මන්නා කාරණ්යක්. ඒ, අුවරාධාරපුර 

ජල සේපාමන ඒකකයට යාබමව තිශබන මයා ආරාමය ගැන. ගරු 

දිශන්ය් ුලණ්වර්ධාරන මැතිතුමා ජලසේපාමන හා ජලාපවහන 

ඇමතිවරයා විධියට හිටපු කාලශේ, ළනේ 0191-0194 කාලශේ 

ළවකට උතුරු මැම පළාශත් තිබුණු ළකම ඉංග්රීන් මාධාරය මහේ පාසල 

වන මයා ආරාමයට -ළය මිරිසවැටියට ළහා පැත්ශත් පිහිටි 

ජලසේපාමන ඒකකශේ border ළශක් තිශබන්ශන්.- ශවන් කරපු 

පරිශ්රශයන් ශකොටසක් ජල සේපාමනයට පවරා ගන්න ගියා. ඒ 

අවස්ථාශේ විපක්යශේ මන්ත්රීවරයුව විධියට මම ගරු දිශන්ය් 

ුලණ්වර්ධාරන ඇමතිතුමාට ඒ ගැන කිේවාම, ළතුමා ක්යණිකව 

මැදිහත් ශවලා, සක්රියව මැදිහත් ශවලා ඒ මිමි ශකොටස ආපසු මයා 

ආරාමයට අරශගන ලින්නා. ළතුමාට ශගෞරවයක් ව ශයන් මා ඒ 

කාරණ්ය කිේශේ. ඒ මහේ පාසල තමයි, රජ රට තිශබන ළකම 

ඉංග්රීන් මාධාරය මහේ පාසල. මම ඒ ස්ථානය ගැන මන්නවා. මැන් 

ආපසු වතාවක් ඒ ප්ර ්නය පැන නැඟිලා තිශබනවා. ඒ නිසා ගරු 

ශ හාන් ශසේමන්ංහ රාජය ඇමතිතුමාත් ළක්ක මවසක් ශයොමාශගන 

කබතුමා ගිහින් ශහෝ නිලධාරාරින් කණ්ඩායමක් යවා ශහෝ ඒ ඉඩශේ 

තිශබන ප්ර ්නය ශ රා, ජල සේපාමනයත් පුළුල් වන විධියට, ඒ 

ළකම ඉංග්රීන් මාධාරය මහේ පාසලත් රැශකන විධියට යේකින් වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න මැදිහත් ශවන්න පුළුවන්ම, ගරු 

රාජය අමාතයතුමනි?  

1995 1996 

[ගරු සනත් නි ාන්ත මහතා] 
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ගරු   න ක නිශයීයාන්ත් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெனத் நிெொந்த) 

(The Hon. Sanath Nishantha) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒ ශවුවශවන් අපි අනිවාර්යශයන් මැදිහත් 

ශවන්නේ; අපි ශපමට න්ටින්නේ. ගරු ශ හාන් ශසේමන්ංහ රාජය 

ඇමතිතුමා මැන් මා ළෙ ඉන්නවා. ළතුමා කියනවා ළතැන ශපොඩි 

ගැටලුවක් තිශබනවා කියලා. ශකොශහොම නමුත්, අපි ජලශේ 

ුලණ්ාත්මකභාවය ආරක්යා කිරීම පිළිබඳව විශ ේය අවධාරානය ශයොමු 

කර තිශබනවා.  

 
 

වාලච්නච්න ධීවස වසාය  පුළුල් ිරීමම  
வொமழச்லெமன கடற்தறொழில் துமறமுகம்:  

விொிவுபடுத்தல் 
VALAICHCHENAI FISHERIES HARBOUR: WIDENING  

 
   519/2020 

5. ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ධීවර අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය- (0): 

(අ) (i) වාලා ශා න ධීවර වරාය තුළ සාමානය ශරෝලර් 
යාත්රා හැන්රවිය හැකි ්ගවත්, වි ාල ප්රමාණ්ශේ 
ශරෝලර් යාත්රා හැන්රවීම සඳහා ළහි පිවිසුම සහ 
ගැඹුර ප්රමාණ්වත් ශනොවීම ශහේතුශවන් ශද්ය ය 
ධීවරයන් ගැටලු රැසකට මුහුණ් දී ඇති බවත්;   

 (ii) ළම ධීවර වරාය පුළුල් කිරීශේ අව යතාවක් 
පවතින බවත්; 

 ළතුමා මන්ශන්ම? 

(ආ) ළම ධීවර වරාය පුළුල් කිරීම සඳහා ගුව ලබන පියවර 
කවශර්ම යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ) ශනො ළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 
 

கடற்தறொழில் அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வொமழச்லெமனயில் அமைந்துள்ள கடற்தறொழில் 

துமறமுகத்தில் ெொதொரண இழுமவப் 

படகுகமளக் மகயொளுவதற்கொன வெதிகள் 

உள்ளலபொதும், அதன் நுமழவொயில் ைற்றும் 

ஆழம் லபொதுைொனதொக இல்லொததொல் ைிகப் 

தபொிய இழுமவப் படகுகமளக் மகயொளுதல் 

பிரச்ெிமனயொன விடயதைொன்றொகி உள்ளலதொடு, 

இதன் கொரணைொக உள்நொட்டுக் 

கடற்தறொழிலொளர்கள் பல்லவறு பிரச் 

ெிமனகளுக்கு முகம்தகொடுத்துள்ளொர்கள் 

என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி கடற்தறொழில் துமறமுகத்மத 

விொிவொக்குவதன் லதமவதயொன்று உள்ளததன் 

பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) லைற்படி கடற்தறொழில் துமறமுகத்மத விொிவொக் 

குவதற்கு லைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of  Fisheries: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the local fishermen face a number of 
difficulties due to not being able to operate 
large fishing trawlers except for usual 
trawlers, as the entrance to the Valaichenai 
Fisheries Harbour is not sufficiently wide 
and deep; and 

 (ii) it is required to widen the harbour? 

(b) Will he inform this House the measures taken to 
widen aforesaid Harbour? 

(c) If not, why? 
 

ගරු කාංචන විනේන ේකස මහත්ා (විසුරරු මසුන්  මිරිදිය 
ම ක  හා ඉ න න් ඇති ිරීමම  ධීවස වසාය  ාංවර්ධාන  
බහුදින ධීවස ක යුුර හා ම ක  අපනයන සාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விலேலெகர - அலங்கொர ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இரொேொங்க அமைச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and 
Fish Exports) 
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා ළම 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශමනවා.  

(අ) (i) කේ. 

           (ii) කේ. 

(ආ) කේ. වාලා ශා න ධීවර වරාය පුළුල් කිරීශේ කටයුතු සඳහා 
Engineering Consultancy Limited ආයතනශේ 
උපශද් න සහාය ලබා ගැශනන අතර, ළම ප්රශද් ශේ ධීවර 
ප්රජාවශේ ඉල්ලීේ සලකා බලමින් වඩාත් සුලිසු ක්රමශේම 
යටශත් ධීවර වරාය පුළුල් කිරීශේ කටයුතු සඳහා අව ය 
මූලික කටයුතු න්ලි කිරීමට බලාශපොශරොත්තු ශේ.  

 ඒ අුවව ධීවර වරාශේ මැනට පවතින ප්රධාරාන ජැටිය තවත් 
මීටර් 311 කින් දීර්උ කිරීම ප්රධාරාන අව යතාවක් ව ශයන් 
හුනනාශගන ඇති අතර, ඊට අමාළ සැලසුේ සකස් කිරීමට 
කටයුතු කරුව ඇත. 

(ඇ) පැන ශනොනඟී. 

 
ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! 

உண்மையிலல, இந்தக் லகள்விக்கொன பதிமலக் ‘கபினட்’ 

அமைச்ெர் தகௌரவ டக்ளஸ் லதவொனந்தொ அவர்கள் 

வழங்குவொர் என்ற எதிர்பொர்ப்புடன்தொன் நொன் இன்று 

வந்லதன். என்னுமடய லகள்விக்கு தகௌரவ இரொேொங்க 

அமைச்ெர் அவர்கள் பதில் வழங்குவது இதுதொன் முதல் 

தடமவயொகும். அதற்கொன வொய்ப்பு அவருக்குக் 

கிமடத்திருக்கிறது. 

புதிய பொரொளுைன்றம் ததொிவுதெய்யப்பட்டது முதல் 

இன்றுவமர அதொவது, ஒரு வருடமும் இரண்டு ைொதமும் 

தகொண்ட கொலப்பகுதியில் நொன் தகௌரவ ைீன்பிடித்துமற 

அமைச்ெொிடம் 5-6 லகள்விகமளக் லகட்டிருந்லதன். 

விலெடைொக, பொல்லெமனயில் இருக்கும் ைீன்பிடித் 

1997 1998 



පාර්ලිශේන්තුව 

துமறமுகத்மதப் பற்றியும் தளவொயிலல ைீனவர்களுக்கொன ஒரு 

பொலம் அமைப்பது ததொடர்பொகவும் எங்களுமடய 

ைொவட்டத்திலல கொணப்படும் நொெிவன் தீவு என்ற 

பிரலதெத்திலல ஏற்பட்டிருக்கின்ற குடிநீர் பிரச்ெிமன 

ெம்பந்தைொகவும் லகட்டிருந்லதன். தற்தபொழுது, நீங்கள் 

குறிப்பிட்ட வொமழச்லெமன கடற்தறொழில் துமறமுகத்திற்கு 

அருகிலலதொன் நொெிவன் தீவு என்ற பிரலதெம் அமைந்துள்ளது. 

அந்தப் பகுதியிலல தற்தபொழுது குடிநீர்ப் பிரச்ெிமன 

ஏற்பட்டுள்ளது. அதற்குக் கொரணம், அங்லக ைண் அகழ்வு 

நமடதபறுகின்றது. அதொவது, வொமழச்லெமனயிலுள்ள 

துமறமுகத்மத விொிவுபடுத்துதல் என்ற தபயொில் அங்கு ைண் 

அகழ்வு தெய்யப்படுவதொல், அந்தப் பிரலதெ ைக்களுக்குக் 

குடிநீர் இல்லொைல் லபொகின்ற நிமலமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! என்னுமடய உப 

லகள்வி என்னதவன்று தெொன்னொல், நொங்கள் ததொடர்ச்ெியொக 

இந்தப் பொரொளுைன்றத்திலல எங்களுமடய ைக்கள் ெொர்ந்த 

பிரச்ெிமனகமளக் லகள்விகளொக எழுப்பி, 1 வருடமும் 2 

ைொதங்களும் கடந்துள்ள நிமலயிலும், இந்த அரெொங்கத்தின் 

முதலொவது வரவு தெலவுத்திட்டம் ெைர்ப்பிக்கப்பட்டும்கூட, ஏன் 

இதுவமர கொலமும் எந்ததவொரு லவமலத்திட்டத்திற்கும் ஒரு 

ரூபொய்கூட நிதி ஒதுக்கப்படவில்மல? என்பதுதொன்.  

அண்மையில்கூட, தகௌரவ அமைச்ெர் டக்ளஸ் 

லதவொனந்தொ அவர்கள் ைட்டக்களப்புக்கு வந்து, நல்லொட்ெி 

அரெொங்க கொலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கட்டிடத்துக்கு 

குறிப்பிட்டளவு நிதிமய ஒதுக்கி, அதற்குத் திறப்பு விழொ 

ஒன்மற நடொத்தி, நொடொ தவட்டி, ஊடக ைொநொடு ஒன்மறயும் 

நடொத்திவிட்டுச் தென்றொர். கடந்த ஒரு வருட கொலத்துக்குள் 

எங்களுமடய ைொவட்ட ைக்கள் ைீன்பிடித்துமறயினூடொன 

வொழ்வொதொரத்மத இழந்திருக்கின்றொர்கள். சுருக்குவமல 

ைீன்பிடி முமற தமடதெய்யப்பட்டமையொல், இந்த வருடம் 

முழுவதும் கமரவமல ைீன்பிடித் ததொழிலுக்குச் ெந்தர்ப்பம் 

இல்லொைல் லபொய்விட்டது. அலதலநரத்திலல, ஆழ்கடல் 

ைீன்பிடியொளர்களுக்குத் ததொழிலல இல்லொைல் லபொய்விட்டது. 

தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள, நொன் லகட்பது 

ெிறிய விடயம்! அதொவது, பொலம் ெம்பந்தைொனது.  அந்தப் 

பொலத்துக்கு 05 ைில்லியன் ரூபொய்தொன் லதமவ. எதிர்வருகின்ற 

வருடத்துக்கொன வரவு தெலவுத்திட்டத்திலொவது நீங்கள் அந்த 

நிதிமய ஒதுக்கீடு தெய்து தருவீர்களொ? அல்லது அடுத்த 

வருடம் முடிவமடயும் வமரக்கும் கபினட் அமைச்ெருக்குப் 

பதிலொக நீங்கள்தொன் பதிலளிப்பீர்களொ?  

 

ගරු කාංචන විනේන ේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விலேலெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, ළතුමා ප්ර ්නය ශයොමු කර තිබුශණ්, 

ධීවර වරාය සේබන්ධාරශයන්. ධීවර වරාය වියයය ගැසට් කරලා 

තිශබන්ශන්  රාජය අමාතයවරයා හැටියට මශේ වගකීමක් 

ව ශයන්. ළම නිසායි කබතුමා ප්ර ්නය ශයොමු කළාම ඒ සඳහා 

පිළිතුරු ලබාදීමට මම ශමය අවස්ථාව කරගත්ශත්. ළශහම නැතිව 

ධීවර කැබිනට් අමාතයවරයා ප්ර ්නශයන් මෙ හැරීමට ශනොශවයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, නඩත්තු කිරීශේ කටයුතු සඳහා අපි 

ධීවර වරාය 03ක් හුනනාශගන තිශබනවා. ඒ ශවුවශවන් අපි ඉදිරි 

වර්ය හතර සඳහා සංවර්ධාරන සැලැස්මක් සකස් කර තිශබනවා. ළම 

වර්ය හතර සඳහා තිශබන සැලැස්ම තුළට වාලා ශා න ධීවර 

වරායත් අපි ඇතුළත් කර තිශබනවා. ශේ වර්යශේ අපට ශවන් 

ශවලා තිබුණු මුමල් අුවව, අපට මූලය  තත්ත්වශේ යේකින් අඩු 

පාඩුවක් තිබුණ්ා. ඒ නිසා අපට න්යලු කටයුතු කරගන්න 

පුළුවන්කමක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා අදියර කිහිපයක් යටශත්, 

විශ ේයශයන්ම ප්රමුඛ්තා ව ශයන් හුනනා ගත් ධීවර වරායන් ශගොඩ 

නැඟීශේ කටයුතු කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

වාශේම මතක් කළ යුතු තව කාරණ්ාවක් තිශබනවා. 

විශ ේයශයන්ම ධීවර වරායන් ඉදිකිරීශේ දී තාක්යණික වාර්තා 

සැලකිල්ලට අරශගන ශනොශවයි, සමහර ධීවර වරායන් ඉදිකර 

තිශබන්ශන්. සමහර වරායන් ශද් පාලන තීන්ලි හැටියටයි ඉදිකර 

තිශබන්ශන්. වාලා ශා න ඇතුළු ධීවර වරායන් කිහිපයක් 

තිශබනවා, අපට දිගින් දිගටම වැලි කැණීේ කරන්න න්ලිවන. ඒ 

නිසා ළම ධීවර වරායන් පිළිබඳවත් ඉදිරිශේදී අපි යේකින් තීන්ලිවක් 

ගතයුතු වනවා.  

අපි තවත් කාරණ්යක් ශකශරහි අවධාරානය ශයොමු කර 

තිශබනවා. අශප් ඉදිරි සැලසුම ඇතුශළේ, තවත් ධීවර වරායන් පහක් 

ශේ රශට් ඉදිකරන්න අපි සැලසුේ කර තිශබනවා.  ඒශකන් ළක 

ධීවර වරායයි මුවණු පළාතටම ලැශබන්ශන්. බලපිටිය ධීවර වරාය 

තමයි සුලිසු ස්ථානය හැටියට අපි ශයෝජනා කර තිශබන්ශන්. ඉතුරු 

ධීවර වරායන් හතරම උතුර සහ නැ ශෙනහිර පළාත් ශක්න්ර 

කරශගන ඉදිකරන්න තමයි අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්. ඒ 

තුළින් උතුරු නැ ශෙනහිර ධීවරයන්ට මීට වඩා අවස්ථාව ලැශබයි 

කියා මම හිතනවා. ඒ වාශේම, කලුවිල් වරාය ධීවර කටයුතු සඳහා 

විවෘත කරන්න පුළුවන් ක්රමශේමයක් පිළිබඳව ශේ වන විට අපි 

ධීවර වරාය සංවර්ධාරන වියය අයත් රාජය අමාතයාං යත් ළක්ක 

සාකා කා කරමින් පවතිනවා.  ළම නිසා කලුවිල් වරායත් විවෘත 

්ගණ්ාට පසුව ඒ තමබමය අඩුශවයි.  

ඒ වාශේම, වැලි කැණීම  පිළිබඳව  කබතුමා පසුගිය කාලශේ  

දිගින් දිගටම ප්ර ්න කළා.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කැබිනට් 

මණ්ඩලය  ශේ ශවුවශවන් තීන්ලිවක් අරශගන තිශබනවා, ශේ 

ඉවත් කරන වැලි කින් ශලසකින් විකිණීශේ කටයුත්තට 

ශයොමාගන්ශන් නැතිව, ඒ වැලිවලින් තුශනන් ළකක් මුහුමට 

මමන්නත්,  ඉතිරි තුශනන් ශමක මාර්ග සංවර්ධාරන අධිකාරියට ලබා 

දීමටත්  කටයුතු කරන්න කියලා.  අපි ඒ  න්යලු ශකොන්ත්රාත් ශේ 

වන විට අවසන් කරලා තිශබනවා.   

තහනේ මැල් භාවිත කරමින් කරන කටයුතු පිළිබඳව කථා 

කරනවා නේ,  ඇත්තටම  ධීවර අමාතයාං යට ඒ වැටලීේ කටයුතු 

කරන්න වගකීම තිශබන්ශන් ශගොඩබිශේ පමණ්යි.  සාමානයශයන් 

මුහුශද් දී  අත්අඩංුලවට ගැමටේ කටයුතු කරන්ශන් නාවික හමුමාව.  

ක්ගන් ඒ කටයුතු කළාට පස්ශසේ තමයි අපට භාර ශමන්ශන්.  පසුගිය 

කාලශේ ශකොශරෝනා වසංගතයත් ළක්ක ශේ කටයුතු යේ 

ආකාරයකින් අඩාලවීේවලට ලක් ශවලා තිබුණ්ා. නමුත්  මැන් ඒ 

කටයුතු ය ඝ්ර ව ශයන් න්ද්ධාර ශවනවා. ඒ වාශේම, තහනේ මැල් 

භාවිත කරන්න කින්ම ශකශනුවට අපි ශේ වර්යය සඳහා අවසර 

ලබා දීලා නැහැ. ඉදිරි වර්යය සඳහාත් අවසර ලබා ශමන්ශන් නැහැ. 

ඒ සේබන්ධාරශයන් අපි  ප්රතිපත්ති මාලාවක්,  අලුත් මටතිරීති රාමුවක් 

සකස් කරනවා. පසුගිය සතිශේ ධීවර අමාතයතුමාශේ  අත්සනින් 

යුතුව  න්යලු පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට ඒ පිළිබඳව අපි ලිතවතව 

මන්වා යැේවා. කබතුමන්ලාශේත් අමහස් තිශබනවා නේ,ශයෝජනා 

තිශබනවා නේ, ශේ මටති රාමුව සහ ප්රතිපත්ති මාලාව සකස් 

කිරීශේ දී අපට ඒවා සැලකිල්ලට ගන්න පුළුවන්. කින්ම 

ආකාරයකින් අපි තහනේ මැල් හා මටති විශරෝධී ක්රමවලට ඉඩ 

තියන්ශන් නැහැ කියන ළකත් මතක් කරනවා.  

 
ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கலள! என்னுமடய இரண்டொவது 

உப லகள்விமயக் லகட்கின்லறன்.  

‘கபினட்’ அமைச்ெர் பதில் தெொல்வமதவிட நீங்கள் பதில் 

தெொல்வமத நொனும் விரும்புகின்லறன். ஏதனன்றொல், 

உங்கமளப்லபொல அவரொல் லவமல தெய்ய முடியொது என்பது 

1999 2000 

[ගරු යාණ්ක්කියන් රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා] 
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எனக்குத் ததொியும். அண்மையிலல நொங்கள் முல்மலத் 

தீவிலிருந்து யொழ்ப்பொணத்துக்குப்  படகின்மூலம் தென்று 

எதிர்ப்புப் லபொரொட்டதைொன்மற லைற்தகொண்டிருந் லதொம். 

அதொவது, ஆழ்கடலிலல தமடதெய்யப்பட்ட தபொிய bottom 
trawlingஇன் பயன்பொடு கொரணைொக எைது ைீன்பிடி வளங்கள் 

அழிவமடவது ததொடர்பொகத்தொன் அந்த எதிர்ப்புப் 

லபொரொட்டத்மத நொங்கள் லைற்தகொண்டிருந்லதொம். 

உண்மையிலல, 2020ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2021ஆம் ஆண்டு 

வமரயொன இந்தக் கொலப்பகுதிவமர இலங்மகயிலல 

பிடிக்கப்படுகின்ற ைீனின் அளவு குமறவமடந்திருக்கின்றது. 

எங்களுமடய வளங்கள் அழிக்கப்படுகின்றமைலய அதற்குொிய 

கொரணைொகும். இந்தப் லபொரொட்டத்மதச் தெய்தவர்களுமடய 

உருவப்படங்கமள எொிக்கலவண்டும் என்பதொக தகௌரவ 

அமைச்ெர் அவர்கள் லைொெைொகப் லபெியிருக்கிறொர். இந்த 

நொட்டிலல இருக்கும் ைீன்பிடி ெம்பந்தைொன ெட்டங்கள் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதில்மல. உண்மையிலல, அச்ெட் 

டங்கமள உொியமுமறயில் நமடமுமறப்படுத்தினொலல இந்தத் 

தமட தெய்யப்பட்ட ைீன்பிடி முமறமயத் தடுக்கலொம். 

உண்மையிலல, ைீன்பிடித் ததொழிலில் இந்தியொமவச் 

லெர்ந்தவர்கள் ைட்டுைல்லொது இலங்மகயின் வட 

ைொகொணத்மதச் லெர்ந்தவர்களும் ஈடுபடுகின்றொர்கள். 

தமடதெய்யப்பட்ட bottom trawling படகுகளின் 

பயன்பொட்மட நிறுத்தலவண்டும் என்பதுதொன் எங்களுமடய 

லநொக்கைொகும். அப்படியின்றி, இது நொட்டின்ைீதொன  

எதிர்ப்பல்ல. அந்தவமகயில், தகௌரவ அமைச்ெர் அவர்கள் 

தெய்யலவண்டிய விடயம் என்னதவன்றொல், அந்தப் 

பயன்பொட்மடத் தமடதெய்வதொகும். அமதவிடுத்து, இது 

இந்தியொவிற்கு எதிரொன ஒரு லபொரொட்டம் என்லறொ அல்லது 

இலங்மகக்தகதிரொன ஒரு லபொரொட்டம் என்லறொ தெொல்வது 

முமறயல்ல.  

தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள, தமட 

தெய்யப்பட்ட படகுகமளப் பயன்படுத்துலவொமரப் பிடிப்பது 

Sri Lanka Navyஇன் தபொறுப்பு என்று நீங்கள் 

தெொல்லியிருந்தீர்கள். இது ததொடர்பொக நொன் தபொலிெிலல 

முமறப்பொதடொன்மறயும் தெய்திருக்கிலறன். அத்லதொடு, 

தகௌரவ அமைச்ெர் ெரத் வீரலெகர அவர்களுடன் 

ததொடர்புதகொண்டு தமடதெய்யப்பட்ட ைீன்பிடியிலல 

ஈடுபடுபவர்களுமடய தபயர்கமளயும் தகொடுத்திருந்லதன். 

ஆனொல், அந்த விடயம் ததொடர்பொக இதுவமர எந்தத் 

தீர்ைொனமும் எட்டப்படவில்மல. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Hon. Member, would you please limit 
your Supplementary Questions to the ten minutes? 

 
ගරු කාංචන විනේන ේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்ென விலேலெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට භාර දී තිශබන වගකීම ඉටු 

කරන්න අව ය නිමහස ධීවර අමාතයවරයා වින්න් මට ලබා දී 

තිශබන බව ශේ අවස්ථාශේදී  විශ ේයශයන්ම මතක් කරන්න නනෑ. 

ඒ නිසා තමයි මටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න පහසුව ලැීජ 

තිශබන්ශන්. අපි ධීවර අමාතයාං ශේ න්යලු  කටයුතු ශබමා 

ගනිමින්, ළතුමා ළක්ක සාකා කා කරලා තමයි ඒ කටයුත්ත 

කරන්ශන්.  

තහනේ මැල් ක්රම පාවිා චි කිරීම ගැන කථා කිරීශේදී අපි 

මන්නවා, විශ ේයශයන්ම ඉන්දියාුව ශරෝලර් යාත්රා bottom 

trawling කියන තහනේ ක්රමය පාවිා චි කරමින් තමයි වි ාලම 

හානියක් කරන්ශන් කියලා. ඒ වාශේම, ලංකාශේ තිශබන සමහර 

යාත්රාත් ශේ තහනේ ක්රම පාවිා චි කරනවා. නමුත්, ලංකාශේ 

තිශබන ඒ තහනේ ක්රමවලට විරුද්ධාරව අපි මටතිය ක්රියාත්මක කර 

තිශබනවා. කබතුමාට මතක ඇති, පසුගිය මාසශේ තිබුණු 

උපශද් ක කාරක සභාශේදී විපක්යශේ මන්ත්රීවරශයුවම 

ඉල්ලීමක් කළා, ශේ තහනේ ක්රම පවත්වාශගන යන්න අවසර 

ලබා ශමන්න කියලා.   

නමුත්, ඒ සඳහා අවසර ලබා ශමන්න අපට කින්ශසේත්ම 

පුළුවන්කමක් නැහැ.    

ඊශේත් මන්ත්රීවරු ශමපළක් ඉදිරිපත් කළ ප්ර ්නවලට මම 

පිළිතුරු ලබා ලින්නා. විශ ේයශයන්ම bottom trawling ක්රමය 
නැවැත්වීම සඳහා අපි පියවර තුනක් අුවගමනය කර තිශබනවා. 

ළකක් තමයි, අත්අඩංුලවට ගැමටශේ කටයුතු අඛ්ණ්ඩව න්ලි කිරීම. 

ඒ සඳහා නාවික හමුමාව ඉතාම සහශයෝගශයන් සහ කැපවීශමන් 

වැඩ කරන බවත් මම ශේ ශවලාශේ මතක් කරන්න නනෑ. ශමොකම, 

ශකොවිඩ් වසංගතයත් ළක්ක ඒ අවමානමත් ඇතිව තමයි ඒ 

ශසබළුන් ඒ යාත්රාවලට ශගොඩශවලා ඒ කටයුතුවල නිරත 

ශවන්ශන්. ඒ වාශේම අපි විශ ේයශයන්ම ඉන්දියාවත් මැුවවත් කර 

තිශබනවා, ක්ගන්ශේ පනත තුළත් bottom trawling ක්රමය 

තහනේ පන්න ක්රමයක් හැටියට නේ කරන්න කියලා. ඉන්දියාව, 

ක්ගන්ශේ පනතට ඒක ඇතුළත් කශළොත් අපට ශමම කටයුත්ත 

මීටත් වඩා තව පහසු ශවයි.  

Bottom trawling ක්රමය වැළැක්වීශේ ඊළෙ ක්රමය විධියට අපි 
පැරණි බස් රථ, ඒ වාශේම ලිේරිය මැදිරි, ශබෝට්ටු වැනි ශද් මුහුලි 

තීරශේ ස්ථාන කිහිපයක ස්ථානගත කර තිශබනවා. මැනට 911ක 

පමණ් ප්රමාණ්යක් ළශලස ස්ථානගත කර තිශබනවා. ශමම 

තහනේ ක්රමය වැළැක්වීම සඳහා අපි ළවැනි පියවර කිහිපයක් 

අුවගමනය කරනවා. ශේ සේබන්ධාරශයන් නාවික හමුමාව සමෙ 

නිරන්තරශයන් අපි සාකා කා කරනවා. ශේ කටයුතු සඳහා ක්ගන් 

අපට අව ය සහශයෝගය ලබා ශමනවා. නාවික හමුමාවත් ළක්ක 

ළකතුශවලා ශේ වැඩ පිළිශවළ පුළුල් කරලා තහනේ පන්න ක්රම 

සේබන්ධාරශයන් මීට වඩා ක්රියාත්මකවීම ශවුවශවන් අපි මැදිහත් 

ශවනවාය කියන ළකත් ශේ ශවලාශේ මම මතක් කරනවා. 

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක   -543/0101- (0), ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා - 
[සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 
 

ිරණියම වාරි වාපෘතිය  නයෝජිත් ඉදිරි වැඩ    
கிணியை நீர்ப்பொெனத் திட்டம்: உத்லதெிக்கப்பட்ட 

எதிர்கொலப் பணிகள் 
 KINIYAMA IRRIGATION PROJECT: PROPOSED REMAINING 

WORK  

671/2020 

7.  ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

වාරිමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (9): 

(අ) (i) මෑතකදී ඉදිකිරීේ ආරේභ කරන ලම බිංගිරිය, 
කිණියම වාරි වයාපෘතිශේ ශයෝත ත ඉදිරි වැඩ 
ශකොටස් සඳහා වැය වන මුමල් සපයා ගුව ලබන 
ආකාරය කවශර්ම; 

 (ii) ළම ශයෝත ත ඉදිරි වැඩ ශකොටස් සඳහා වැයවන 
මුමල ශකොපමණ්ම; 

2001 2002 



පාර්ලිශේන්තුව 

 (iii) ළම ශයෝත ත ඉදිරි වැඩ ශකොටස් සඳහා ගතවන 
කාලය ශකොපමණ්ම; 

 (iv) ශමම වයාපෘතිය මඟින් ශපෝයණ්ය වන වැේ 
සංඛ්යාව ශකොපමණ්ම; 

 යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) ශනොළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 

நீர்ப்பொென  அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) அண்மையில் கட்டுைொனப் பணிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிங்கிொிய கிணியை 

நீர்ப்பொெனத் திட்டத்தின் உத்லதெிக்கப்பட்ட 

எதிர்கொலப் பணிகளுக்குச் தெலவொகும் நிதி 

எவ்வொறு திரட்டப்படும் என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி உத்லதெிக்கப்பட்ட பணிகளுக்குச் 

தெலவொகும் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி உத்லதெிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கொக 

எவ்வளவு கொலம் தெல்லும் என்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி கருத்திட்டத்தின்மூலைொக நீமரப் தபறும் 

குளங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation:    

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to how the money to be spent on the 
proposed remaining work of the Bingiriya, 
Kiniyama Irrigation Project, of which the 
construction was recently commenced, will 
be sourced;  

 (ii) the amount of money to be spent on the 
proposed remaining work components; 

 (iii) the time to be taken for the proposed 
remaining work components; and 

 (iv) the number of tanks to be revived by the 
said project?  

(b) If not, why?  
 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා (වාරිමාර්ග අමාත්  සාජ 
ආසක්ෂක හා ආපදා කළමනාකසණ සාජ අමාත්  හ 
 නවන ශයීය ක යුුර සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொேபக்ஷ - நீர்ப்பொென அமைச்ெரும் அரெ 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொேொங்க 

அமைச்ெரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொேொங்க அமைச்ெரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of  National Security and  Disaster Management 
and State Minister of  Home Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i)  මැලිරු කය වයාපෘතිය මඟින් ලැශබන ප්රතිපාමන 
යටශත්, මැලිරු කය වේ ඇශළේ න්ට ශබලි වැව මක්වා 
ශබලිේ ඇළ අංක ශමශකහි ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා 
ශබලි වැව න්ට කිණියම ශපෝෂිත ඇළ මක්වා 
ඇශළහි ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා මුමල් සපයා ගුව 
ලබනවා. 

  ඒකාබද්ධාර ජල ඵලමායිතාව වැඩිදියුණු කිරීශේ 
වයාපෘතිය - IWPIP - මඟින් ලැශබන ප්රතිපාමන 
යටශත්, මංශගොල්ලාගම න්ට කිණියම වැව මක්වා 
කිණියම ශපෝෂිත ඇශළහි වැඩිදියුණු කිරීශේ 
කටයුතු සඳහා මුමල් සපයා ගුව ලබනවා. 

 (ii)  මැලිරු කය වේ ඇශළේ න්ට ශබලි වැව මක්වා ශබලිේ 
ඇළ අංක ශමශකහි ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා - මළ 
ව ශයන් රුපියල් මිලියන  1යි. 

  ශබලි වැව න්ට කිණියම ශපෝෂිත ඇළ මක්වා 
ඇශළහි ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා - මළ ව ශයන් 
රුපියල් මිලියන  යි. 

  මංශගොල්ලාගම න්ට කිණියම වැව මක්වා කිණියම 
ශපෝෂිත ඇශළහි වැඩිදියුණු කිරීශේ කටයුතු සඳහා 
(1+111 න්ට 91+511) - මළ ව ශයන් රුපියල් 
මිලියන 409යි. 

 (iii) ප්රතිපාමන ශවන්වීශමන් අනතුරුව වසර ශමකක 
පමණ් කාලයක් ඇතුළත. 

 (iv) වැේ 90කි. 

  (කළුආරා චියාගම වැව, ශබලි වැව, ඉහළ මාඋල්ල 
වැව, ඉහළගම වැව, කිරිමැටියාගම වැව, පාළු වැව, 
ශකොස්ගහශගොඩ වැව, මාශනශලේබුව වැව, 
තලශකොටුව වැව, කරුවලගස් වැව, අේබලපත් 
වැව, කිණියම වැව) 

(ආ) ඉහත පිළිතුරට අුවව අමාළ ශනොශේ. 

 

ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථානායකතුමනි, මම නිශයෝජනය කරන බිංගිරිය 

ආසනයට අමාළ ශමම වයාපෘතිය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීම 

ගැන ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අශප් පාලන 

කාලශේදීත් ශමහි වැඩ කටයුතු ආරේභ කළා. මම ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් ඉතාම ආමරශයන් ඉල්ලා න්ටිනවා, ශමම 

වයාපෘතිශේ වැඩ කටයුතු කඩිනේ කරන්න කියලා.  

විශ ේයශයන්ම අපි මන්නවා, ශේ වනවිට අශප් මහා වාරි 

වයාපෘති ගණ්නාවක ජලය මුමා හැර තිශබන බව. 

 මම ඊශේ ශපශර්මා ගරු කිංස් ශනල්සන් මන්ත්රීතුමාත් ළක්ක 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ අශප් සමඟි ශගොවි බලශේගය 

පිහිටුවීශේ කටයුතුවලට ගියාම මැක්කා, මාලිරුකය වයාපාරය, 

ක්ගඩුල්ල, මින්ශන්රිය, පරාක්රම සමුරය, හුරුළු වැව, ඇලහැර, 

ශමොරගහකන්ම ඇතුළු ඒ හැම තැනකම ජලය මුමා හැර තිශබන 

බව. මම අම උශද්ත් අශප් සමඟි ශගොවි බලශේගශේ නිලධාරාරින්ට 

කථා කරලා බැලුවාම මට මැනගන්න ලැබුණ්ා, දිඹුලාගල, 

වැලිකන්ම, තඹලගමුව, ඇලහැර, හිඟුරක්ශගොඩ, මින්ශන්රිය, 

ලංකාපුර,  මැදිරිගිරිය, ඒ හැම තැනකම ශගොවීන්ශගන් න්යයට 

 5ක්ම තවමත් වගා කටයුතු -ුවඹුරු වැඩ- පටන් අරශගන නැති 

බව, ගරු ඇමතිතුමනි. හරි විධියට නේ, ගිය සතිශේ ුවඹුරු වැඩ 

පටන් ගන්න නනෑ. නමුත් මඩ වැඩ පටන් අරශගන නැහැ. ඒ නිසා 

අපට බරපතළ ප්ර ්නයක් තිශබනවා, අශප් ුවඹුරුවල පාවිා චියට 

ශනොශගන ඒ ජලය ඉවතට ගලාශගන යන ළක ගැන. වාරිමාර්ග 

ශමපාර්තශේන්තුව  ශගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජලය මුමා හරිනවා 

නේ, ශගොවීන් ළක්ක යේ කින් ළකෙතාවකට ඇවිල්ලා ජලය මුමා 

හරින්න නනෑ. අපි මන්නවා, ශගොවීන් කිහිපශමශනක් වගා කටයුතු 

කරන බව. කිහිපශමශනක් ළෙ ගිය කන්නශේ ඉතිරි ්ගණු 

ශපොශහොර තිශබනවා; කිහිපශමශනක් ළෙ රුපියල් 8,111ට, 

රුපියල්  ,111ට ගත්ත යූරියා ඇතුළු ශපොශහොර ටික තිශබනවා. ඒ 

2003 2004 

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] 
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අය වගා කරනවා. හැබැයි, ශගොවි බිේ න්යල්ලක්ම වගා කරනවා 

කියන බලාශපොශරොත්තුව ඇතිව තමයි කබතුමන්ලා මහා වාරි 

වයාපෘතිවලට ජලය මුමා හැරලා තිශබන්ශන්. නමුත්, ඒ ශද් 

ශවන්ශන් නැහැ. ශේ ශවලාශේ අශප් වැේ ටික පිරිලා ඉතිරිලා 

යනවා. ඒක හරි. නමුත්, ශගොවීන් ළක්ක ළකෙතාවකින් ශතොරව 

ජලය මුමා හැරීම නිසා ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය කබතුමා 

මකින්ශන් ශකොශහොමම? ඒ සඳහා කබතුමා ලබාශමන විසුනම 

ශමොකක්ම ගරු වාරිමාර්ග ඇමතිතුමනි? 
 

 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ශගොවි සංවිධාරාන කිහිපයක් තිශබනවා. ශපොශළොන්නරුශේ නේ 

ඒ දිසාපතිතුමාශේ ප්රධාරානත්වශයන් පැවැති කන්න රැස්වීශේදී ළම 

ශගොවි සංවිධාරානවල ළකෙතාව ඇතිව අපි දින ඉස්සරහට ගත්තා. 

ශමොකම, වර්යාව නිසා. ඒ ජලය අපශත් යන නිසා කඩිනමින් වැඩ 

කරන්න අව යයි. වි ාල පිරිසක් වැඩ පටන් අරශගන තිශබනවා. 

කබතුමා කිේවා වාශේ සමඟි ශගොවි බලශේගශේ අය ශගොවිතැන් 

ශනොකශළොත් ඒක ශබොශහොම කනගාටුයි. ශේක ශනොශවයි ප්ර ්නය 

ශවන්න නනෑ. අපි ශගොවිතැන් කරලා බලන්න නනෑ. ඒක නිසා 

කබතුමන්ලාශේ පක්යශේ ශගොවි සංවිධාරානවලින් ශවන්න පුළුවන්, 

අශප් පක්යශේ ශවන්න පුළුවන්, න්යලු ශගොවි මහත්වරුන්ශගන් අපි 

ඉතාම ්ගවමනාශවන් ඉල්ලා න්ටිනවා, න්යලුශමනාම ළකතුශවලා 

රශට් අව යතාව අුවව කටයුතු කරන්න කියලා. ප්ර ්න තිශබනවා 

නේ අපි සාකා කා කරමු. ශේක හරියයිම, වරදියිම කියලා අපි 

අත්හමා බලන්නත්  ළපායැ. ඒ නිසා න්යලුශමනාම ළකතුශවලා 

ශමවර ශගොවිතැන් කටයුතු ආරේභ කරන්නය කියන ඉල්ලීම  

කරනවා. 

 
 

ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ශගොවි සංවිධාරානවල ්ගවමනාවට 

ශනොශවයි, ක්ගන් ළක්ක සාකා කා කරලා ශනොශවයි, වාරිමාර්ග 

ශමපාර්තශේන්තුශේ නිලධාරාරින්ශේ හිතු මතයට තමයි වතුර දීලා 

තිශබන්ශන්. අපි ඒක ඇහුවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශමතැන තිශබන 

ප්ර ්නය සමඟි ජන බලශේගශේ ශගොවි සංවිධාරානම, ශවනත් ශගොවි 

සංවිධාරානම කියන ළක ශනොශවයි. සමස්ත රශට් ශගොවියාශගන් 

අතිබහුතරයක් මහ කන්නය වගා ශනොකරන තැනට පත් ශවලා 

තිශබනවා. ඒකට ශහේතුවක් තිශබනවා. කබතුමා වතුර ලින්නාට 

වැඩක් නැහැ, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා, කාබනික ශපොශහොර 

නිය්පාමන, ප්රවර්ධාරන සහ සැපයුේ නියාමන රාජය ඇමතිතුමා, ශේ 

ආණ්ඩුව ශපොශහොර ටික ශමන්ශන් නැත්නේ.  ගරු ඇමතිතුමනි, 

කබතුමාත් ශගොවිශයක්. ශේ විධියට ශපොශහොර ශනොදීම හරහා 

න්යයට න්යයක් සාර්ථකව වගා කරන්න බැරි බව මට වඩා ශහොඳට 

කබතුමා මන්නවා. ඒ නිසා රජයක් විධියට කබතුමන්ලා ශේ 

කාරණ්යට, මහ කන්නය වගා කිරීම සේබන්ධාර කාරණ්යට මැදිහත් 

්ගශණ් නැත්නේ ශලොුව ගැටලුවක් මතු ශවනවා. ශමොකම, ගිය 

සතිය වනශකොට ුවඹුරුවල මඩ වැඩ ප ටන් ගත්ශත් නැත්නේ, 

ශගොවියා අව ය ශවලාවට කන්නය වගා කරන්න පටන් ගත්ශත් 

නැත්නේ, වතුර ලැබුණ්ාට වැඩක් නැහැ. ළතශකොට බරපතළ 

තත්ත්වයක් ඇති ශවනවා. න්යයට අනූපහ පැත්තකින් තියලා අපි 

කියමු, න්යයට පනහක් වගා කශළේ නැහැ කියලා.  අම අපි 

ස්වයංශපෝෂිත ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, වගා කරන අයට අව ය 

ශපොශහොර සහ අශනුවත් අව ය ශද්වල් නැති වීම හරහා ශේ 

කන්නශේදී න්යයට පනහක් වගා කශළේ නැත්නේ, න්ලි වන 

නිය්පාමනය අඩුවීම, අස්වැන්න අඩුවීම හරහා 0100දී අපට බරපතළ 

ආහාර හිෙයකට මුහුණ් ශමන්න න්ලි ශවනවා. ළම නිසා ගරු 

ඇමතිතුමනි, අයියා විධියට, වැඩිමලා විධියට කබතුමාවත් ශේ  

කාරණ්ය  ජනාධිපතිතුමාට කියන්න. අපි මන්නවා, කබතුමාශේ 

පියා ශහොඳ ශගොවිශයක් බව. ළතුමා මඩ ශහෝමාශගන තමයි නාම 

ශයෝජනා පත්රයට අත්සන් කරන්න ආශේ කියන ළක ශබොශහොම 

ප්රන්ද්ධාර කාරණ්යක්. හැබැයි, ළතුමාශේ ශමටු පුතාට -අශප් 

ජනාධිපතිතුමාට- ශේ කාරණ්ය ශනොශත්රීම හරහා අම 

ශගොවිබිේවල බරපතළ කඩා වැටීමක් න්ලි ශවලා තිශබනවා. ඒ 

නිසා කබතුමාවත් ශේ ප්ර ්නයට ඍජුව මැදිහත් ශවන්න. අයියා 

තමන්ශේ මල්ලිට ශමන මඬුවමක් විධියට ශේ වැල අතට අරශගන 

තරවටු කරලා, වහාම ශපොශහොර ටික ලබා ශමන්න කටයුතු 

කරන්න. කබතුමා මැදිහත් ්ගශණ්ාාත් මිසක් ශේ ප්ර ්නය ශවන 

ශකශනුවට විසඳන්න බැහැ කියන ළක තමයි අපට නේ මැන් 

ශත්රිලා තිශබන්ශන්. 

 
 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

කබතුමාශේ උපශමස් ඉතාම ඉහළින් පිළිගන්නේ. 

සද්භාවශයන් කරන ශේ කටයුත්තට න්යලුශමනාම සහශයෝගය 

මක්වන ශලස මා ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 
 
ගරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු චමල් රාජපක්ය ඇමතිතුමා සභාශේ න්ටින නිසා මට 

විනාඩියක කාලයක් ශමන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ශේ 

ශවලාශේ ශේ වර්යාවත් ළක්ක බරපතළ තත්ත්වයක් උද්ගත 

ශවලා තිශබනවා. පුත්තලම බල ප්රශද් ය පාරවල් ළක්ක අඩි 

හතරක් විතර සේපූර්ණ්ශයන්ම ජලශයන් යට ශවලා තිශබනවා. 

ඇත්තටම කියනවා නේ, ඊශේ හවස කර්මාන්ත ාලාවල -

ගාමන්ට්වල- වැඩ කරන ළමයි ආපු බස් ළක අම උශද් ශවනකල් 

මහ පාශර් තිබුශණ්; ඒ ළමයි ටික ඇතුශළේ. ඒ ළමයින්ට කින්ම 

ශමයක් කර ගන්න විධියක් නැහැ; ළළියට බහින්නවත් විධියක් 

නැහැ. 

ඊළෙට, පාසල් න්යල්ලම වතුරට යට ශවලා; ආගමික ස්ථාන 

ටිකත් යට ශවලා. ශවනම කෑේප් ළකක්වත් ගහන්න තැනක් 

නැහැ. ඒ වාශේම තමයි, ඒ ජනතාවට කෑම ටිකක්වත් උයා ගන්න 

ගෑස් නැහැ. ශේ ශවලාශේ මර ලිප්වල උයන්න බැහැ. ඒ නිසා  ඒ 

ජනතාවට ශපොලිශේ කෑම උයන්න යන කණ්ඩායේවලටවත් ඒක 

කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ශේ පිළිබඳව ශසොයා බලා විශ ේය වැඩ 

පිළිශවළක් සකස් කරන්න කියලා මම කබතුමාශගන් විශ ේය 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ ගැන උඩින් ගිහිල්ලා තමයි බලන්න 

ශවන්ශන්. යටින් යන්න බැහැ, පාර යට ශවලා. ඒ නිසා උඩින් 

ගිහිල්ලා ශහෝ බලලා ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කරන්න කියලා 

මම කබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලනවා. ශමොකම, ජනතාව ඒ 

තරේ අසීරුතාවට පත් ශවලා තිශබනවා. 

 
 
ගරු චමල් සාජපක්ෂ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைல் ரொேபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊශේ වන විට පුත්තලම දිස්්රික්කශේ ප්ගල් 

89 ක් ශේ අයහපත් කාලුලණ් තත්ත්වය ශහේතුශවන් බලපෑමට 

ලක් ශවලා තිශබන බව වාර්තා ශවලා තිශබනවා. බලපෑමට ලක්වූ 

පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 3,053යි. මැනට මිය යෑේ 19ක් වාර්තා ශවලා 

තිශබනවා. ආපමා කළමනාකරණ් මධාරයස්ථානයත්, වාරිමාර්ග 

ශමපාර්තශේන්තුවත් ඒ න්යලු ශද් පිළිබඳව ඉක්මනින්ම ශසොයා 

බලනවා. කබතුමා විශ ේයශයන් කියපු කාරණ්ා ගැනත් ශසොයා 

බලන්නේ. 

2005 2006 



පාර්ලිශේන්තුව 

නපොනළොන්නරුව දි නත්රික්කනේ අලි-මිනි න ගැම්ම  
වි නත්ස   

தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் யொமன-ைனித 

லைொதல்: விபரம்  
HUMAN-ELEPHANT CONFLICT IN POLONNARUWA DISTRICT: 

DETAILS 

     757/2020 

8. ගරු අමසකීර්ති අුරනකෝසළ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
වනජීවී හා වන සංරක්යණ් අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - 

(2): 

(අ) ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ - 

 (i) වන අලින්ශේ සංචරණ් ක්රියාවලිය සේබන්ධාරශයන් 
අධාරයයනයක් න්ලි කර තිශ ම;  

 (ii) වන අලින් වැඩි ව ශයන් සංචරණ්ය කරන ජාතික 
වශනෝමයාන හා රක්ෂිත වනාන්තර ශවන් ශවන් 
ව ශයන් කවශර්ම; 

 (iii) අලි ශකොරිශඩෝ තිශ  නේ, ඒවා පිහිටි ස්ථාන 
කවශර්ම; 

 (iv) අලි ශකො රිශඩෝ හරස්වන ආකාරයට ගේමාන ශහෝ 
ජනතාව පදිංචි ස්ථාන තිශ  නේ, ඒවා කවශර්ම; 

 යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) වර්ය 0195 න්ට 0101 සැප්තැේබර් මක්වා දිස්්රික්කශේ අලි - 
මිනිස් ගැටුශමන් - 

 (i) මියගිය පුද්ගලයන් හා වන අලින් සංඛ්යාව 
ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකොට්සාසය අුවව; 

 (ii) හානි වී ඇති නිවාස සංඛ්යාව ළක් ළක් වර්යය 
අුවව; 

 (iii)  මියගිය හා ශද්පළ අහිමිවූවන්ට ශගවා ඇති වන්දි 
මුමල ළක් ළක් පුද්ගලයා අුවව; 

 ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපමණ්ම යන්නත් ළතුමා ශමම 
සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ)  දිස්්රික්කශේ අලි-මිනිස් ගැටුම පාලනය කිරීමට ගත් නව 
ක්රියා මාර්ග කවශර්ම යන්න තවලිරටත් ළතුමා ශමම සභාවට 
මන්වන්ශන්ම? 

(ඈ) ශනොළශසේ නේ,  ඒ මන්ම? 

 

வனெீவரொெிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்ெமரக் 

லகட்ட வினொ: 

(அ) தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் - 

 (i) கொட்டு யொமனகளின் நடைொட்டம் ததொடர்பொக 

ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) கொட்டு யொமனகள் அதிகளவில் நடைொடும் லதெிய 

வனப் பூங்கொக்கள் ைற்றும் வன ஒதுக்கங்கள் 

தவவ்லவறொக யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) யொமனக் தகொொிலடொக்கள் இருப்பின், அமவ 

அமைந்துள்ள இடங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) யொமனக் தகொொிலடொக்களுக்குக் குறுக்லக 

கிரொைங்கள் அல்லது ைக்கள் குடியிருப்புப் 

பகுதிகள் இருப்பின், அமவ யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2020ஆம் ஆண்டு 

தெப்தடம்பர் வமர இம்ைொவட்டத்தில் யொமன - ைனித 

லைொதல் கொரணைொக - 

 (i) உயிொிழந்த ஆட்கள் ைற்றும் யொமனகளின் 

எண்ணிக்மக பிரலதெ தெயலகப் பிொிவுவொொியொக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) லெதைமடந்துள்ள வீடுகளின் எண்ணிக் 

மகயொனது வருடவொொியொக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (iii) உயிொிழந்த ைற்றும் தெொத்துக்கமள இழந்தவர் 

களுக்குச் தெலுத்தப்பட்டுு்ள்ள இழப்பீட்டுத் 

ததொமக ஒவ்தவொரு நபர் அடிப்பமடயில் 

தவவ்லவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் தவவ்லவறொக இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) ைொவட்டத்தில் யொமன-ைனித லைொதமலக் 

கட்டுப்படுத்துவதற்கு லைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள புதிய 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமத லைலும் அவர் 

இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Wildlife and Forest 

Conservation: 

(a) Will he inform this House, in respect of the 
Polonnaruwa District - 

 (i) whether a study has been conducted with 
regard to the movements of wild elephants; 

 (ii) separately, the national parks and the forest 
reserves where wild elephants frequently 
move; 

 (iii) the locations of the elephant corridors, if 
there is any; and 

 (iv) the villages or human dwellings that block 
the elephant corridors? 

(b) Will he also inform this House, separately- 

 (i) as per the Divisional Secretaries' Divisions, 
the number of people and elephants who 
have died; 

 (ii) as per each year, the number of houses 
damaged; and 

 (iii) as per individuals, compensation granted for 
the deaths and to the people who lost 
properties by reason of human-elephant 
conflicts from 2015 to September, 2020? 

(c) Will he further inform this House of the new 
measures that have been taken to control the 
human-elephant conflict in the district? 

(d) If not, why? 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු කථානායකතුමනි, ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i)  කේ. 

2007 2008 
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 (ii)  ජාතික වශනෝමයාන 

  මින්ශන්රිය ජාතික වශනෝමයානය 

  ක්ගඩුල්ල ජාතික වශනෝමයානය 

  ශසෝමාවතිය ජාතික වශනෝමයානය 

  වස්ගමුව ජාතික වශනෝමයානය 

  සංරක්ෂිත / රක්ෂිත වනාන්තර 

  හුරුළු සංරක්ෂිත වනාන්තරය 

  ගල්කය රක්ෂිත වනාන්තරය 

  රත්මශල් රක්ෂිත වනාන්තරය 

  ඇලහැර රක්ෂිත වනාන්තරය 

  ආනවිලුන්මාව රක්ෂිත වනාන්තරය 

  කන්ශද්ගම රක්ෂිත වනාන්තරය 

  රක්ෂිත හා අභය මිමි 

  මින්ශන්රිය ගිරිතශල් ස්ව ාාභාවික රක්ෂිතය 

  ඇලහැර අභය මිමිය 

 (iii) වනඅලින් ළක් රක්ෂිතයක න්ට තවත් රක්ෂිතයක් 
ශවත ගමන් කිරීමට භාවිත කරන රක්ෂිත ශනොවන 
ශකොරිශඩෝ (අලි සංක්රමණික මාර්ග) 

 

 (iv) කේ. කිතුල්උතුව. 

 (ආ)  (i)  ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ වනඅලි-මිනිස් 
ගැටුශමන් න්ලි වූ මිනිස් මරණ් 0195 න්ට 
0101.90.95 දින මක්වා 

 

අලි 

සංක්රමණික 

මාර්ගශේ 

නම 

පිහිටි දිස්්රික්කය සේබන්ධාර වන 

රක්ෂිතය 

ඉඩේ 

අයිතිය 

 හුංගමාලකය  ශපොශළොන්නරුව මාලිරුකය ජාතික 

උමයානය හා 

ජලගැලුේ නිේන 

ජාතික උමයානය 

 මහවැලි 

අධිකාරිය 

 මහවැව ශපොශළොන්නරුව මාලිරුකය ජාතික 

උමයානය හා 

ශසෝමාවතිය 

ජාතික උමයානය 

අතර පවතින 

ප්රශද් ය 

 මහවැලි 

අධිකාරිය 

ප්රා.ශල්. 

ශකොට්සාසය 

වාර්ෂිකව න්ලි වූ මිනිස් මරණ් 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020.12.15 

මක්වා 

හිඟුරක්ශගොඩ 1 3 0 1 1 0 

දිඹුලාගල 3 8 6 5 12 7 

වැලිකන්ම 1 3 2 7 4 5 

මැදිරිගිරිය 0 2 1 0 1 4 

ඇලහැර 1 2 2 3 1 1 

ලංකාපුර 1 1 0 0 1 1 

තමන්කඩුව 1 3 1 2 2 0 

ළකතුව 8 22 12 18 22 18 

  ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ වනඅලි-මිනිස් 
ගැටුශමන් න්ලි වූ වනඅලි මරණ් 0195 න්ට 
0101.90.95 දින මක්වා  

 

 (ii)  හානි වී ඇති නිවාස සංඛ්යාව ළක් ළක් වර්යය අුවව 

 

  (iii)  

  

(ඇ) කේ. 

01. වනජීවී හා වන රක්ෂිත මායිේ කස්ශසේ විලිලි වැට 
ඉදිකිරීම. 

 ශේ වන විට විලිලි වැට කිශලෝමීටර 9,081ක 
ප්රමාණ්යක් වනජීවී සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුව 
වින්න් ඉදිකර පවත්වාශගන යුව ලබයි. තවම, විලිලි 
වැට ප්රමාණ්ය ෛමනිකව නඩත්තු කිරීම, අව ය 
පරිදි අලුත්වැඩියා කිරීම හා අවස්ථාශවෝචිතව වැට 
මාර්ගය සංශ ෝධාරනය කිරීම න්ලි කරමින් 
පවත්වාශගන යුව ලබයි. ළම කාර්යයන් සඳහා 
න්විල් ආරක්යක ශමපාර්තශේන්තුශේ භට පිරිස් 
ශයොමා ඇත. 

 වන අලින් පලවා හැරීම සඳහා වන ජීවී නිලධාරාරින් 
සීමිත ප්රමාණ්යක් න්ටින නිසා, ඒ නිලධාරාරින් 
ශයොමවා ඇත. 

02. වන අලින් පලවා හැරීම සඳහා වනජීවී නිලධාරාරින් 
ශයමවීම. 

 ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කය තුළ ගේ වදින වන 
අලින් වින්න් න්ලි කරන හානි වැළැක්වීම සඳහා ළම 
සතුන් පලවා හැරීමට ෛමනිකව සීමිත වනජීවී 
නිලධාරාරින් වින්න් කටයුතු කරුව ලැශ . 

ප්රා.ශල්. 

ශකොට්සාසය 

වාර්ෂිකව න්ලි ්ග වනඅලි මරණ් 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020.12.15 

මක්වා 

හිඟුරක්ශගොඩ 6 7 5 7 11 9 

දිඹුලාගල 12 7 16 16 19 7 

වැලිකන්ම 5 14 9 25 21 11 

මැදිරිගිරිය 1 8 6 8 22 5 

ඇලහැර 1 2 2 2 4 2 

ලංකාපුර 2 1 0 1 2   

තමන්කඩුව 3 5 3 11 5 7 

මනේපිටිය 0 0 0 0 0   

ළකතුව 30 44 41 70 84 41 

වර්යය ශද්පළ හානි සංඛ්යාව 

(නිවාස හානි) 

2015 226 

2016 340 

2017 344 

2018 379 

2019 466 

2020.11.30 355 

වර්යය ශද්පළ හානි සඳහා 

ශගවීේ  (රුපියල් 

මිලියන) 

ජීවිත හානි සඳහා 

ශගවීේ (රුපියල් 

මිලියන) 

2015   3.35 0.90 

2016   3.68 1.60 

2017   9.33 2.54 

2018   8.89 5.19 

2019  19.97 7.50 

2020.11.30  11.20 4.55 

2009 2010 



පාර්ලිශේන්තුව 

03. විලිලි වැට ආරක්යා කිරීම, නඩත්තු කිරීම සහ වනඅලි 
පලවා හැරීම සඳහා න්විල් ආරක්යක 
ශමපාර්තශේන්තුශේ සහාය ලබා ගැමටම. 

 ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කය තුළ වනජීවී 
සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුව වින්න් ඉදිකර ඇති 
විලිලි වැටවල් නඩත්තු කිරීම හා අරක්යා කිරීම සඳහා 
න්විල් ආරක්යක භටයන් 4   ශමශනුව ශයොමවා 
ඇත. මීට අමතරව කිශලෝමීටර ළකකට ළක බැගින් 
සෑම විලිලි වැටකටම ශයදීම සඳහා න්විල් ආරක්යක 
භටයන්  91 ශමශනුව අලුතින් ලබා ශමන ශලස 
න්විල් ආරක්යක ශමපාර්තශේන්තුශවන් ඉල්ලීේ කර 
ඇත. 

04. අලිශවඩි ශබමා හැරීම. 

 වනඅලි පලවා හැරීම සඳහා ක්යණිකව ක්රියා කිරීමට 
හැකි වන පරිදි අලිශවඩි 95 ,111 පමණ් ප්රමාණ්යක් 
වාර්ෂිකව ජනතාව අතර ශබමා හරිුව ලැශ . 

05. ජනාවාස තුළදී වනඅලි - මිනිස් ගැටුමින් ආරක්යා වී 
න්ටීමට හැකි වන පරිදි ජනතාව මැුවවත් කිරීම සඳහා 
වැඩසටහන් පැවැත්වීම. 

 වනඅලි - මිනිස් ගැටුම පිළිබඳව වාර්ෂිකව ජනතාව 
මැුවවත් කරුව ලැශ . 0101 වර්යශේදී 
ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කය තුළ වැඩසටහන් 90ක් 
පවත්වන ලදී. ළහිදී වනජීවී සංරක්යණ් 
ශමපාර්තශේන්තුව අශනුවත් පාර් ව්කාර ආයතන 
හා මහ ජනතාවශේ සහභාගිත්වශයන් ළකී 
මැුවවත්කිරීේ න්ලි කරන ලම අතර, ගේමාන තුළ වන 
අලින්ශගන් ආරක්යා වීම සඳහා මෙ ශමපස 
ළළිශපශහළි කිරීම, වීදි පහන් ශයදීම ශහෝ 
අලුත්වැඩියාව වැනි කාර්යයන් සඳහා ශ්රමමාන ම 
පවත්වන ලදී. 

 තවම, විලිලි වැට නඩත්තුව සඳහා න්විල් ආරක්යක 
භටයන්ට පුහුණු වැඩසටහන් 5ක් ම 0101 වර්යශේදී 
පවත්වන ලදී.  

06.  වනඅලි ගැටලු උග්රව පවතින ප්රශද් වල වනඅලි 
ශමශහයුේ ක්රියාත්මක කර පවත්වාශගන යෑම. 

     ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ වනඅලි ගැටලු උග්රව 
පවතින ප්රශද් වල අලි ශමශහයුේ මඟින් වනඅලි 
පලවා හැරීමට කටයුතු කර ඇත. 

07.  පීඩාකාරී වනඅලි අල්ලා ප්රතියස්ාපනය කිරීම හා 
ශර්ඩිශයෝ ශකොලර් පැලඳවීම මඟින් ග්රාමීය ජනතාව 
තුළ පූර්ව මැුවවත්වීශේ හැකියාව වැඩි කිරීම. 

(ඈ) ඉහත මක්වන ක්රියාමාර්ග සේබන්ධාර ප්රගතිය වාර්ෂිකව 
වි ශ්ල්යණ්ය කිරීශමන් අනතුරුව, අමාළ සැලසුේ 
අවස්ථාශවෝචිත පරිදි ක්රියාත්මක කර වනඅලි - මිනිස් ගැටුම 
කළමනාකරණ්ය කිරීම සඳහා පියවර ශගන ඇත. නවීන 
තාක්යණ්යට අුවව වූ වැඩ පිළි ශවළක් ඉදිරිශේදී ක්රියාත්මක 
වුව ඇත. 

 
ගරු අමසකීර්ති අුරනකෝසළ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ වනඅලි ගහනය සේබන්ධාර 

ගැටලුවලට පිළියමක් ව ශයන් අලි වැටවල් ටික ලබා දීලා 

කබතුමා වි ාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කර තිශබනවා. දිස්්රික්කශේ 

ප්රාශද්ය ය ශල්කේ ශකොට්සාස   තුළම වාශේ අලි වැශටන් ශමහා 

පැත්ශත් ගේ වැදිලා ඉන්න අලි වි ාල ප්රමාණ්යක් ඉන්නවා, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ශමය ප්රශද් වාසීන්ට බරපතළ ගැටලුවක්. ශමොකම, ඒ 

අයශේ වගාවලට හානි කළාට ඒවාට වන්දි ශගවීශේ ක්රමවත්, 

විධිමත් වැඩ පිළිශවළක් ශනොමැති නිසා ඒවා ශගොවීන්ට ලැශබන 

ළක ප්රමාමයි. ඒ පිළිබඳව කබතුමා ගන්න ක්රියාමාර්ග ශමොනවාම 

කියා මා මැනගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ළම අලි අල්ලාශගන ශවනත් රක්ෂිත සඳහා ශගනයෑමට අව ය 

කටයුතු කරන්න මැන් ූ මානේ ශවනවා. නිලධාරාරින්ශේ හිෙය තමයි 

අපට මැන් තදින් බලපාන්ශන්. ළම නිසා ශගොවීන්ශේ සහ අශනුවත් 

ආරක්යක අං වල ළකතුවක් සේබන්ධාර කරශගන ළම කටයුත්ත 

ක්රියාත්මක කරන්න උපශමස් දීලා තිශබනවා. අශනුවත් අං ත් 

ළකතු කරශගන, ඒ අව ය වැටලීේ කරමින් ළම කටයුත්ත 

ක්රියාත්මක කරන්න අව ය පසුබිම සකස් කරනවා. ඒ අලි 

ශසෝමාවතිශයන් ළහා පැත්තට යවන්න තමයි ූ මානේ කර 

තිශබන්ශන්. 

 
ගරු අමසකීර්ති අුරනකෝසළ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுலகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මශේ ශමවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

විශ ේයශයන්ම ඇලහැර, කිරිකය, ශපොල්අතුවාඩිය අසල අලි 

ගමන් ගන්නා මාර්ගය -අලි ශකොරිශඩෝ ළක- ආශ්රිතව ප්ගල් 90ක් 

පදිංචි ශවලා න්ටිනවා. ළතැන මුරුවටි ශමකක් ඉදිකරන්න මැන් 

අ්ගරුද්මක් තිස්ශසේ ප්රතිපාමන ශවන් කර දීලා තිශබනවා. නමුත්, 

ප්රශද් වාසීන්ට තවම ඒ අමාළ වන්දි මුමල් ශගවා නැහැ. තක්ශසේරු 

කරන්න යැේවා කියනවා.   

මැන් අ්ගරුද්මක් තිස්ශසේ ඒ කටයුතු ප්රමාම නිසා ශේ මුර ුවටි 

ශමක ඉදිකිරීමත් නතරශවලා තිශබනවා. ඒ ප්ගල් 90ට කඩිනමින් 

වන්දි ශගවලා, ක්ගන් ළතැනින් ඉවත් කරන්න කටයුතු කර ශමන්න 

කියා මම ඉල්ලා න්ටිනවා.  

ඊළෙට ගරු ඇමතිතුමනි, බකමූණ් ශපොලීන්ය පවා අයිති 

ශවන්ශන් වනජීවී සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුවට අයත් කලාපයට. 

ශේ තුළින් නගර සංවර්ධාරන කටයුත්ත අඩාළ ශවලා තිශබනවා. 

බකමූණ් ආශ්රිතව ඉඩේ කප්පු 9,134ක් බැහැර කළත්, ඒ කප්පු ටික 

වනජීවී සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුශවන් තවම අපට නිමහස් කර 

දීලා නැහැ. ළයට කඩිනමින් විසුනමක් ලබා ශමන්න කියලා ගරු 

අමාතයතුමාශගන් ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමවැනි නගර තව තිශබනවා. උමාහරණ්යක් 

හැටියට අේපාර නගරය වනජීවී කලාපයට අයිති නගරයක් ශලස 

හුනනාශගන තිශබනවා. අේබලන්ශගොඩ ගත්ශතොත්, ඒත් ළශහමයි. 

ඒ නගරයත් වනජීවී කලාපයට අයිති නගරයක්. ළහි තිශබන 

පාසල, bus stand ළක, නගරය ශේ න්යල්ලම වනජීවී කලාපයට 

අයිතියි. මැනට ගැසට් ප්රිකාවක් මඟින් ඒවා වනජීවී කලාපශයන් 

බැහැර කරන්නත්, ඒ සඳහා අව ය මටති, ශරුලලාන්, අණ් පනත් 

හමලා ක්රියාත්මක කරන්නත් ූ මානේ වනවා වාශේම, ජනාවාස 

මිමිවලටත් ඒ අවස්ථාව සලසා ශමන්න ූ මානේ ශවනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මා විශ ේයශයන් ප්රකා  කරන්න              

නනෑ, ශේ උත්තරීතර සභාවටත් කියන්න නනෑ, අශප් 

ශමපාර්තශේන්තුවල රාජකාරි කරන්න අලුත් තාක්යණ්යත් තිශබන 

බව. SMS මඟින්, ෆැක්ස් මඟින් ඒ කටයුතු කරනවා. ළශහම 

නැත්නේ, ළක ශේසයක න්ට අනික් ශේසයට පණි්ගඩයක් ශගන 

යන්න සති ශමකක්, තුනක් පමණ් යනවා. ඒ වාශේම, ශකොළඹ 

2011 2012 

[ගරු සී.ීජ. රත්නායක මහතා] 
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කාර්යාලශේ න්ටින නිලධාරාරින්ට ළහි න්ට ශපොශළොන්නරුවට 

පිළිතුරක් යවන්න මා හිතන හැටියට මාස ශමකක් ශහෝ මාස තුනක් 

ගතශවනවා. ශේ කාරණ්ය තමයි අපට තිශබන වි ාලම ප්ර ්නය. 

අපි කාර්යක්යමව යේකින් ශමයක් ක්රියාත්මක කරන්න ූ මානේ 

ශවනවා. නමුත් ඇතැේ ස්ථානවලට අරක්ගත් ුවේභාණ්ඩශයෝ 

වැනි මිනිසුන් ඉන්නවා. ක්ගන් ඒවා ක්රියාත්මක කරන්ශන් නැහැ. ඒ 

නිසාම මන්මගාමී තත්ත්වයක් තිශබනවා. ඒ කටයුතු කාර්යක්යම 

කරන්න 0100දී වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කරනවා. 

කබතුමන්ලාශේ උමේව මට ශමන්න. මා ළය ක්රියාත්මක කරන්න 

ූ මානේ. 

 
 

ිරලි/වට් ක්කච්ික මධා මහා විදාලය  ඳහා 
නයෝජිත් ශ්රවණාගාසය  අසමුදල් නිදහ න ිරීමම 

கிளி/வட்டக்கச்ெி ைத்திய ைகொ வித்தியொலய உத்லதெ 

லகட்லபொர்கூடம்: நிதி விடுவிப்பு  
PROPOSED AUDITORIUM FOR KILI/WATTAKKACHCHI 

CENTRAL COLLEGE: RELEASE OF FUNDS 
                                                                                                                                                                                                                           

   803/2020 

9.  ගරු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

අධාරයාපන අමාතයතුමාශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (9): 

(අ) (i) කිලිශනොා චි දිස්්රික්කශේ කරා චි ප්රාශද්ය ය 
ශල්කේ ශකොට්සාසශේ කිලි / වට්ටක්කා චි මධාරය 
මහා විමයාලය නමින් පාසලක් පිහිටා ඇති බවත්; 

 (ii)   ළම පාසල සඳහා නව ශ්රවණ්ාගාරයක් ඉදිකිරීමට 
019  වර්යශේදී මුල්ගල තැූ  බවත්; 

 (iii) ශවන් කරන ලම ප්රතිපාමන, මුමා ශනොහැරීම 
ශහේතුශවන් ශ්රවණ්ාගාරය ඉදිකිරීම ශේ වනවිට 
නවතා ඇති බවත්; 

 ළතුමා මන්ශන්ම? 
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ශ්රවණ්ාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 

ප්රතිපාමන ශවන් කරන ලම අමාතයාං ය කවශර්ම; 

 (ii) ළම ප්රතිපාමන, මුමා ශනොහැරීමට ශහේතු කවශර්ම; 

 යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ) (i)  ඉහත සඳහන් ශ්රවණ්ාගාරය සේපූර්ණ්ශයන්ම 
ඉදිකර අවසන් කිරීම සඳහා අව ය මුමල 
ශකොපමණ්ම; 

 (ii)  ඒ සඳහා ප්රතිපාමන ශවන් කරුව ලබන දිනය 
කවශර්ම; 

 (iii) ළහි ඉදිකිරීේ සේපූර්ණ් කර න්සුන්ශේ භාවිතය 
සඳහා ලබා දීමට ගත වන කාලය ශකොපමණ්ම; 

 යන්නත් ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඈ) ශනො ළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

 

கல்வி அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தின் கரச்ெிப் பிரலதெ 

தெயலொளர் பிொிவில் கிளி/வட்டக்கச்ெி ைத்திய 

ைகொ வித்தியொலயம் என்ற தபயொில் ஒரு 

பொடெொமல உள்ளததன்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி பொடெொமலயின் தபொருட்டு புதிய 

லகட்லபொர்கூடதைொன்மற நிர்ைொணிப்பதற்கொக 

2017ஆம் ஆண்டில் அடிக்கல் நொட்டப்பட்டது 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பொடுகள் விடுவிக்கப் 

படொமை கொரணைொக லகட்லபொர்கூடத்மத 

நிர்ைொணிக்கும் பணிகள் இன்றளவில் நிறுத்தப் 

பட்டுள்ளன என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) லைற்படி லகட்லபொர்கூடத்மத நிர்ைொணிப்பதற் 

கொக நிதி ஏற்பொடுகமள ஒதுக்கிய அமைச்சு யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii) லைற்படி நிதி ஏற்பொடுகள் விடுவிக்கப் 

படொமைக்கொன கொரணங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ?  

(இ) (i) லைற்படி லகட்லபொர்கூடத்மத முழுமையொக 

நிர்ைொணிப்பதற்குத் லதமவயொன ததொமக 

எவ்வளவு; 

 (ii) அதற்தகன நிதி ஏற்பொடுகள் ஒதுக்கப்படும் திகதி 

யொது; 

 (iii) லைற்படி நிர்ைொணப் பணிகள் பூர்த்திதெய் 

யப்பட்டு ைொணவர்களின் பயன்பொட்டுக்கொக 

அதமன வழங்க எடுக்கும் கொலம் யொது; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்லறல், ஏன்?  

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there is a school by the name of Kili/ 
Wattakkachchi Central College in 
Karachchi Divisional Secretary's Division 
of the District of Kilinochchi; 

 (ii) the foundation stone has been laid to 
construct a new auditorium for the above 
school in 2017; and 

 (iii) the construction activities of the auditorium 
have been suspended due to not releasing 
the funds allocated for this purpose? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the Ministry which has allocated funds for 
the construction of the above-mentioned 
auditorium; and 

 (ii) the reasons for not releasing the funds 
allocated for the same? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the amount of money needed to complete 
the construction of the above-mentioned 
auditorium; 

 (ii) the date on which allocations will be made 
for this purpose; and 

 (iii) the time needed to complete the 
construction of the said auditorium and to 
provide it for the use of the students? 

(d) If not, why? 

2013 2014 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු ිළයල් නිශයීයාන්ත් ද සල්වා මහත්ා (කාන්ත්ා හා ළමා 
 ාංවර්ධාන  නපස පා ල් හා ප්රාථමික අධාාපන  පා ල් 
යටිත්ල පහසුකම් හා අධාාපන න ේවා සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த ெில்வொ - ைகளிர் ைற்றும் ெிறுவர் 

அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி ைற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, 

பொடெொமலகள் உட்கட்டமைப்பு வெதிகள் ைற்றும் கல்விச் 

லெமவகள் இரொேொங்க அமைச்ெர்)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva - State Minister of 
Women and Child Development, Preschools and Primary 
Education, School Infrastructure and Education Services)   
ගරු කථානායකතුමනි, අධාරයාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමනවා.  

(අ) (i) කේ. කිලිශනොා චි දිස්්රික්කශේ කරා චි ප්රාශද්ය ය 
ශල්කේ ශකොට්සාසශේ කිලි/වට්ටක්කා චි මධාරය 
මහා විමයාලය නමින් පාසලක් පිහිටා ඇත. 

 (ii) ළම පාසල සඳහා නව ශ්රවණ්ාගාරයක් ඉදිකිරීමට 
019  වර්ය ශේදී මුල්ගල තබා ඇත.  

 (iii) කේ. 

  කුනකරශේ නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්රජා 
සංවර්ධාරන අමාතයාං ය යටශත් පැවැති ශමම වියය 
පථය, ප්රජා සවිබල ගැන්වීශේ හා වතු යටිතල 
පහසුකේ සංවර්ධාරන අමාතයාං ය  යටතට පත්වීම 
හා ශකොවිඩ්-9  වසංගත තත්ත්වය ශහේතුශවන් 
ප්රතිපාමන ලබා දීම ප්රමාම වී තිීජම නිසා ශමම 
ශ්රවණ්ාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා අව ය ඉතිරි 
ප්රතිපාමන නිමහස් කිරීශේ ඉල්ලීම  අග්රාමාතය 
කාර්යාලය වින්න් මුමල් අමාතයාං ය ශවත 
ඉදිරිපත් කර ඇත. 

(ආ) (i)   කුනකරශේ නව ගේමාන, යටිතල පහසුකේ හා ප්රජා 
සංවර්ධාරන අමාතයාං ය ශවත මූලික ප්රතිපාමන 
නිමහස් කර ඇති අතර, 019  වර්යශේදී න්ලි වූ 
අමාතයාං  ශවනස් වීම ශහේතුශවන් ශමම වියය 
පථය අයත් නව අමාතයාං ය වන ප්රජා සවිබල 
ගැන්වීශේ හා වතු යටිතල පහසුකේ සංවර්ධාරන 
අමාතයාං ය ශවත අය වැය ශවන් කිරීේ යටශත් 
ඉතිරි ප්රතිපාමන ලබා දීමට  නියමිතය. 

 (ii)   කේ. 

  අග්රාමාතය කාර්යාලය වින්න් මුමල් අමාතයාං ය 
ශවත ශයොමු කරන ලම PMO/TTSP1/7/Fin හා 
0101.90.39 දිනැති ලිපිය අුවව 019  වර්යශේදී 
පැවැති රජය ශවනස් වී නව රජයක් 
 පත්වීමත්, ශකොවිඩ්-9  වසංගත තත්ත්වයත් 
ශහේතුශවන් ප්රතිපත්තිමය තීරණ් ශගන කටයුතු 
කිරීමට කල් ගත වීම නිසා ඉතිරි ප්රතිපාමන මුමා 
හැරීම ප්රමාම වී ඇත. අමාළ ලිපිය ඇමුණුම ශලස 
ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ළය  වාගත්* කරමි. 

(ඇ) (i) කිලි/වට්ටක්කා චි මධාරය මහා විමයාලශේ 
ශ්රවණ්ාගාරශේ ඉදිකිරීේ කටයුතු නිම කිරීම සඳහා 
කිලිශනොා චිහි වාරිමාර්ග නිශයෝජය අධාරයක්ය, 
කිලිශනොා චි දිස්්රික් ශල්කේ ශවත 019 දී ඉදිරිපත් 
කරන ලම සංශ ෝධිත ඇස්තශේන්තුවට අුවව 
තවත් රුපියල් මිලියන 31ක අරමුමලක් අව ය ශේ. 

 (ii) ශමම පාසශල් ශ්රවණ්ාගාරය ඉදිකිරීමට අව ය 
ඉතිරි මුමල් නිමහස් කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීම 
අග්රාමාතය කාර්යාලය වින්න් මුමල් අමාතයාං යට 

ශයොමු කර ඇති අතර, ළම ප්රතිපාමන නිමහස් 
කිරීමට ශමශතක් අුවමැතිය ලබා දී ශනොමැත. 

  ශමම වයාපෘතිය සඳහා අය වැය ප්රතිපාමන සමෙ 
ප්රතිපාමන නිමහස් කිරීම සඳහා වන කැබිනට් 
අුවමැතිශයන් පසුව ප්රතිපාමන ලබා දිය හැක. 

 (iii) ශමම ඉදිකිරීමට අව ය අරමුමල් නිමහස් කිරීම 
සඳහා මුමල් අමාතයාං ය වින්න් අව ය පියවර ගත් 
පසු සහ ශවන් කළ අරමුමල ලැීජශමන් පසු ලංසු 
තැීජශේ ක්රියා පටිපාටිය මඟින් ඉදිකිරීේ ශේගවත් 
වන අතර, ඉදිකිරීේ අවසන් වූ පසු ළය මරුවන්ශේ 
භාවිතය සඳහා භාර ශමුව ලැශ . 

(ඈ) අමාළ ශනොශේ. 

 
ගරු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! வட்டக்கச்ெி 

ைத்திய ைகொவித்தியொலயைொனது கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்திலல 

தபயர்லபொன முதன்மைப் பொடெொமலகளில் ஒன்று.  

இப்பொடெொமலயில் auditorium - லகட்லபொர்கூடம் அமைக் 

கின்ற விடயைொனது பல கடுமையொன முயற்ெிகளுக்கு 

ைத்தியில் லைற்தகொள்ளப்பட்டது. தகௌரவ ேீவன் 

ததொண்டைொன் அவர்களுமடய இரொேொங்க அமைச்சுக்குக் 

கீழ்த்தொன் இதற்கொன பண ஒதுக்கீடு உள்ளதொ? 

அப்படியொனொல்,  இதற்கொன நிதிமய விடுவித்து, இந்தக் 

லகட்லபொர்கூடத்தின் நிர்ைொண லவமலகமளப் 

பூர்த்திதெய்வதற்கு இன்னும் எவ்வளவு கொலம் எடுக்கும் 

என்பமதத் தயவுதெய்து உங்களொல் தெொல்ல முடியுைொ?    

 
ගරු ිළයල් නිශයීයාන්ත් ද සල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த ெில்வொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම ශ්රවණ්ාගාරයක අතයව යතාව 

තිශබනවා වාශේම ඒ පාසල ඉතා ප්රන්ද්ධාර,  මැුවශමන්, 

ුවසලතාවලින් සහ ශහොඳ ආකල්පවලින් පිරුණු මරු පරපුරක් 

නිර්මාණ්ය කරන පාසලක්. ශේ අව යතාව පිළිබඳව අපි වැඩි 

අවධාරානයක් ශයොමු කර තිශබනවා. ප්රතිපාමන ශවන් කරන ලද්ශද් 

ුවමන අමාතයාං යට ම කියන ළකට වඩා,  අමාළ අමාතයාං  

ශමකම ළකතුශවලා ශහෝ ඉතා ඉක්මනින් ශේ කටයුත්ත අවසන් 

කිරීමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

  
ගරු සවඥානම් ශ්රීත්සන් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெிவஞொனம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! என்னுமடய 

இரண்டொவது லைலதிகக் லகள்விமயக் லகட்கின்லறன்.  

அறிவு, திறன், ைனப்பொங்கு என்பவற்றுடன்கூடிய கல்வி 

அபிவிருத்தியிலல பொடெொமலகளுக்கிமடயிலல நமட 

தபறுகின்ற புறக்கிருத்தியச் தெயற்பொடுகளில்,  கமலயுணர் 

வுகமள தவளிப்படுத்துகின்ற விடயங்களில் ைொணவர்கள் 

ஈடுபடுவதற்குக் கிளிதநொச்ெி ைொவட்டத்தில் இதுவமர ஒரு 

பொடெொமலயில்கூட இவ்வொறொன ஒரு லகட்லபொர்கூடம் 

இல்மல. அந்தவமகயில்தொன் முன்னொள் அமைச்ெர் தகௌரவ 

திகொம்பரம் அவர்களுமடய தபருமுயற்ெியினொல் அவருமடய 

அமைச்சுக்கூடொக இந்தக் லகட்லபொர்கூடம் அமைக்கப்பட்டு, 

அது அமரக் கட்டத்மதத் தொண்டியிருக்கின்றது.  

இப்தபொழுது நீங்கள் இங்லக குறிப்பிட்டதுலபொல, அதற்கு 

இன்னும் 30 ைில்லியன் ரூபொய் லதமவப்படுகின்றது. 5 

ஆண்டுகமள இது கடந்துவிட்டது. இவ்வொறொன ஒரு 

2015 2016 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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லகட்லபொர்கூடத்மதப் பூர்த்திதெய்தொல், அது கிளிதநொச்ெி 

ைொவட்டத்திலிருக்கின்ற ைொணவர்களுமடய கமலத் 

திறன்கமள தவளிக்தகொண்டு வருவதற்கு உதவுவலதொடு, 

ைொவட்டத்தினுமடய கமலத்துமறயிலும் ைொற்றங்கமளத் தரும். 

உங்களிடத்தில்கூட அந்த நல்ல எண்ணைிருக்கின்றது. நீங்கள் 

குறிப்பிடுகின்ற பிள்மளகளுக்கொன அறிவு, திறன், ைனப்பொங்கு 

என்பவற்லறொடுகூடிய ஆளுமைமய விருத்தி தெய்வதிலல இது 

ைிக முக்கியைொன ஒரு பங்மக வகிக்கின்றது. ெிறு பிரொயத்திலல 

லைமடலயறிப் லபெிப் பழகினொல்தொன் ைொணவர்களுமடய 

ஆளுமையும் திறன்களும் விருத்தியமடயுதைன்ற லநொக்லகொடு, 

இப்தபொழுது பொடெொமல ைண்டபத்தில் அவர்களுக்கொக ஒரு 

லைமட அமைக்கின்றொர்கள். அந்தவமகயிலல, ஆளுமைச் 

தெயற்பொட்டில் முக்கியத்துவம் தபறுகின்ற இந்தக் 

லகட்லபொர்கூடத்துக்கு 2022ஆம் ஆண்டில் ஒரு விடிவு கிமடக்க 

நீங்கள் வழி தெய்வீர்கள் என்ற உத்தரவொதத்மத இங்கு 

தரமுடியுைொ?   

 
ගරු ිළයල් නිශයීයාන්ත් ද සල්වා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு பியல் நிஷொந்த த ெில்வொ)  
(The Hon. Piyal Nishantha De Silva)   

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කබතුමා කියනවා වාශේම මරුවන්ට ඉතාම 
වැමගත්, ඒ ශ්රවණ්ාගාරය. විශ ේයශයන්ම ශලෝක ළමා දින 
සැමරුමට අමාළව කිළිශනොා චිය දිස්්රික්කශේ පවත්වුව ලැූ  
වැඩසටහන් මාලාවකට අපි සේබන්ධාර ්ගණ්ා. ඒ ශවලාශේ, දිස්්රික් 
ශල්කේ කාර්යාලශේ නිලධාරාරින්, ප්රාශද්ය ය ශල්කේතුමන්ලා සහ 
අධාරයාපන බලධාරාරින් සමෙත් අපි සාකා කා කළා, ඒ පාසල්වල 
තිශබන අඩු පාඩු සේබන්ධාරව. මශේ අමාතය ගරු දිශන්ය් 
ුලණ්වර්ධාරන ඇමතිතුමා මට උපශමස් ලබා ලින්නා, ශේ 
සේබන්ධාරශයන් වැඩි අවධාරානයක් ශයොමු කරන්න කියලා. 
මරුවන්ශේ ළම ගැටලුව විසඳීශේ කටයුත්ත කබතුමාශේ ශේ 
ඉල්ලීමත් ළක්ක තවත් ඉක්මන් කරලා ඉතාම ශකටි කාලයක් 
ඇතුළත ක්රියාත්මක කරන්න අපි ලැහැස්තියි.  
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මානව  ම්ප ක  හ බ නසථ ඇණි 
திருலகொணைமல ைொவட்ட இ.லபொ.ெ. டிப்லபொக்கள்: 

ைனித வளம் ைற்றும் லபருந்துத் ததொகுதிகள் 
SLTB DEPOTS IN TRINCOMALEE DISTRICT: HUMAN 

RESOURCES AND BUS FLEETS   

     871/2020 
10.  ගරු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 

(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

ප්රවාහන අමාතයතුමියශගන් ඇූ  ප්ර ්නය - (9): 

(අ) (i) ්රිුවණ්ාමලය දිස්්රික්කශේ ඇති ශ්රී ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ඩිශපෝ සංඛ්යාව 
ශකොපමණ්ම; 

 (ii) ළම ඩිශපෝවල නේ කවශර්ම;  

 (iii) ළම ළක් ළක් ඩිශපෝව සතු ශේ වනවිට ධාරාවනශේ 
ශයමවීමට සුලිසු තත්ත්වශේ පවතින බස්රථ 
සංඛ්යාව ශකොපමණ්ම;  

 (iv) ශේ වනවිට ළම ළක් ළක් ඩිශපෝශේ පවතින ශසේවක 
පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ශකොපමණ්ම; 

 යන්න ළතුමිය ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ආ) ්රිුවණ්ාමලය දිස්්රික්කශේ ඇති ඩිශපෝවල ශසේවය කරුව 
ලබන මානව සේපත සංවර්ධාරනය කිරීම සඳහා හා ළම 
ඩිශපෝවල පවතින බස්රථ ඇණි වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
අමාතයාං ය වින්න් ගුව ලබන පියවර කවශර්ම යන්නත් 
ළතුමිය ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ) ශනො ළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 

லபொக்குவரத்து அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) (i) திருலகொணைமல ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

இலங்மகப் லபொக்குவரத்துச் ெமபக்குச் 

தெொந்தைொன டிப்லபொக்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) லைற்படி ஒவ்தவொரு டிப்லபொவிலும் தற்லபொது 

லபொக்குவரத்தில் ஈடுபடுத்தக்கூடிய 

நிமலயிலுள்ள லபருந்துகளின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iv) லைற்படி ஒவ்தவொரு டிப்லபொவிலும் தற்லபொது 

நிலவும் ஊழியர் தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) திருலகொணைமல ைொவட்டத்திலுள்ள டிப்லபொக்களின் 

ைனித வளம் ைற்றும் அந்த டிப்லபொக்களில் 

கொணப்படும் லபருந்துத் ததொகுதிகள் என்பவற்மற 

அபிவிருத்தி தெய்வதற்கு அமைச்சு லைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும் அவர் 

இச்ெமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Will she inform this House-  

 (i) the number of Sri Lanka Transport Board 
depots located in Trincomalee District; 

 (ii) the names of those depots; 

 (iii) the number of currently available buses that 
are suitable for operation in each of the 
aforesaid depots; and 

 (iv) the number of vacancies that are currently 
existing in each of the aforesaid depots? 

(b) Will she also inform this House of the steps that 
will be taken by the Ministry to develop the 
human resources of the aforesaid depots in 
Trincomalee District and to improve existing fleets 
of buses in those depots? 

(c) If not, why? 
 

ගරු දිලුම් අමුුගම මහත්ා (වාහන නියාමනය  බ න සථ 
ප්රවාහන න ේවා හා ුමම්රිය මැදිරි හා නමෝ ර් සථ කර්මාන්ත් 
සාජ අමාත්  හ ප්රජා නපොලි න න ේවා සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை - வொகன ஒழுங்குறுத்துமக, 

லபருந்துப் லபொக்குவரத்துச் லெமவகள் ைற்றும் புமகயிரதப் 

தபட்டிகள் ைற்றும் லைொட்டொர் வொகன மகத்ததொழில் 

இரொேொங்க அமைச்ெரும் ெமூகப் தபொலிஸ் லெமவகள் 

இரொேொங்க அமைச்ெரும்)  

(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)  

ගරු කථානායකතුමනි, ප්රවාහන අමාතයතුමිය ශවුවශවන් මා 

ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශමනවා. 

(අ) (i) ඩිශපෝ  13යි.  

  උප ඩිශපෝ  19යි. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (ii) ්රිුවණ්ාමලය ඩිශපෝව 

  මුතූර් ඩිශපෝව 

  කන්තශල් ඩිශපෝව 

  කින්නියා උප ඩිශපෝව 

 (iii) ්රිුවණ්ාමලය ඩිශපෝව -  බස් රථ 33 

  මුතූර් ඩිශපෝව  -  බස් රථ 9  

  කන්තශල් ඩිශපෝව  -  බස් රථ 35 

  කින්නියා උප ඩිශපෝව  -  බස් රථ 1  

 (iv)  

 

 

(ආ) ශ්රී ලංගම ප්රධාරාන කාර්යාලශේ පුහුණු අං ය මඟින් කාර්ය 
මණ්ඩලය සඳහාත්, ඉහළ කළමනාකාරිත්වය සඳහාත්, 
රියැලිරු-ශකොන්ශමොස්තර මහතුන් සඳහාත්, විවිධාර පුහුණු 
වැඩමුළු පවත්වුව ලබයි. 

 ශේ වන විට ශ්රී ලංගම නව ශසේවක සංයුතියක් සකස් කර 
අුවමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, කාර්මික අං ය 
සඳහා ලංකා ජර්මාුව තාක්යණික පුහුණු ආයතනශේ 
පුහුණුව ලත් පුද්ගලයන් බඳවා ගැමටමට කටයුතු කරුව 
ලබයි.   

 ධාරාවනශයන් නැවතී ඇති බස් රථ කඩිනමින් අලුත්වැඩියා 
කර ධාරාවනයට ලබා දීමට කටයුතු කරමින් පවතී. 

 

(ඇ) අමාළ ශනොශේ. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පිළිතුර සමෙ ඇති පසුබිේ වාර්තාවත් මා 

කියවන්නේ.  

ශ්රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලශේ නැ  ශෙනහිර ප්රාශද්ිතකශේ 

්රිුවණ්ාමලය, අේපාර සහ මඩකලපුව දිස්්රික්ක තුළ ඩිශපෝ 91ක් 

හා උප ඩිශපෝ 15ක් ක්රියාත්මක ශේ. ශමම ප්රාශද්ිතකය තුළ දිනකට 

බස් රථ 311කට ආසන්න ප්රමාණ්යක් ධාරාවනය ශේ.  

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශමය මවන්න් මවස සුළු ව ශයන් -කීපයක්- 

ශවනස් ශවන්න පුළුවන්.   

්රිුවණ්ාමලය දිස්්රික්කය තුළ ඩිශපෝ 13ක් සහ උප ඩිශපෝ 19ක් 

පවතින අතර දිනකට බස් රථ  1ක් පමණ් ධාරාවනශේ ශයශද්. 

්රිුවණ්ාමලය දිස්්රික්කය තුළ ක්රියාත්මක ඩිශපෝ වන්ශන් 

්රිුවණ්ාමලය, කන්තශල් සහ මුතූර් ඩිශපෝ සහ කින්නියා උප 

ඩිශපෝවයි. 

  රියැලිරු 

පුරප්පාඩු 
ශකොන්ශමොස්තර 

පුරප්පාඩු 

්රිුවණ්ාමලය ඩිශපෝව 04 15 

මුතූර් ඩිශපෝව 06 13 

කන්තශල් ඩිශපෝව 01 12 

කින්නියා උප ඩිශපෝව 01 09 

ළක් ළක් ඩිශපෝවල පවතින පුරප්පාඩු: 

 

ශ්රී ලංගම ප්රතිවයුහගත කිරීශේ අරමුණින් 019 /019  වර්යවල 

කාර්යාල ශසේවකයන් 3,  1ක ප්රමාණ්යක් වන්දි ලබා දී 

ස්ශේා කාශවන් විශ්රාම ගන්වා ඇත. ළශහත් ළම ප්රතිවයුහගත 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක ශනොවීය. ඒ ශහේතුශවන් පුරප්පාඩු වූ 

කාර්යාල ශසේවකයන්ට අමාළ තනතුරුවල කාර්යයන් 

පවත්වාශගන යෑම සඳහා රියැලිරු ශකොන්ශමොස්තර මහතුන්ශේ 

සහාය ලබා ගැමටමට න්ලිව ඇත. 

මැනට ශ්රී ලංගම නව ශසේවක සංයුතියක් සකස් කර අුවමැතිය 

සඳහා මුමල් අමාතයාං ශේ කළමනාකරණ් ශසේවා 

ශමපාර්තශේන්තුව ශවත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ළය අුවමත වූ 

පසු පිළිගත් ක්රමශේමයන්ට අුවව න්යලු පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු 

කරුව ලැශ .  

 
ගරු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! 

திருலகொணைமல ைொவட்டத்திலுள்ள இலங்மகப் லபொக் 

குவரத்துச் ெமபக்குச் தெொந்தைொன டிப்லபொக்கள் ெம்பந்தைொன 

எனது லகள்விகளுக்கு விமடயளித்தமைக்கு உங்களுக்கு 

நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்லறன்.  

நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற திருலகொணைமல 

ைொவட்டத்திலல குறிப்பொக, கிண்ணியொப் பிரலதெத்திலல 

கொணப்படுகின்ற இந்த subdepotஆனது டிப்லபொவொகத் 

தரமுயர்த்தப்பட லவண்டும். கிழக்கு ைொகொணத்திலல அதிகளவு 

ைக்கள் வொழுகின்ற பிரலதெங்களிலல கிண்ணியொப் பிரலதெம் 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த ஒரு பிரலதெைொகக் கொணப்படுகின்றது. 

இந்தப் பிரலதெத்திலல இதுவமர கொலமும் subdepot 

ஒன்றுதொன் இயங்கி வருகின்றது. என்னுமடய தந்மதயொன 

ைர்ஹும் எம்.ஈ.எச். ைஹ்ரூப் அவர்களினொல் 1994.07.27ஆம் 

திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த subdepotஆனது, சுைொர் 27 

வருடங்களொக அப்படிலயதொன் இன்னும் இயங்கி வருகின்றது. 

இது கிழக்கு ைொகொணத்திலல ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலொவது 

subdepot ஆகும். இதற்குப் பிறகு ஆரம்பிக்கப்பட்ட 

கொத்தொன்குடி, களுவொஞ்ெிக்குடி ஆகிய பிரலதெங்களிலுள்ள 

subdepots இன்று டிப்லபொக்களொகத் தரமுயர்த்தப் 

பட்டிருக்கின்றன. ஆமகயொல், கிண்ணியொப் பிரலதெத்திலல 

கொணப்படுகின்ற இந்த subdepotஆனது டிப்லபொவொகத் 

தரமுயர்த்தப்படுவதற்கொன வொய்ப்பு உங்களுமடய அரெொங்க 

கொலத்தில் இருக்குைொ? எனக் லகட்கின்லறன். 
 

ගරු දිලුම් අමුුගම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලංගම සතුව තිශබන උප ඩිශපෝ 

ශබොශහොමයක් වහන්න අපි ශේ වන විට කටයුතු කර තිශබනවා. 

පෝනපෝව රියැුමරු 
පුසප්පාඩු 

නකොන්නදො නත්ස 
පුසප්පාඩු 

කාර්මික නවන ක 

්රිුවණ්ාමලය 

ඩිශපෝව 

10 09 11 03 

මුතූර් ඩිශපෝව 05 07 04 08 

කන්තශල් 

ඩිශපෝව 

04 08 06 04 

කින්නියා උප 

ඩිශපෝව 

05 02 03 03 

එකුරව 24 26 24 18 

2019 2020 

[ගරු දිලුේ අමුණුගම මහතා] 
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ඒකට ශහේතුව තමයි, හුෙක් තැන්වල ප්රධාරාන ඩිශපෝශේ ඉඳලා 

කිශලෝමීටර 01ක්, කිශලෝමීටර 05ක් ඇතුළත උප ඩිශපෝ ළකක් 

පිහිටුවා තිීජම. ළහි කින්ම ප්රතිඵලයක් නැහැ. ඒශකන් ශවන්ශන් 

වියමම වැඩි වන ළකයි; අපට office staff ළක වැඩිශයන් අව ය 

වන ළකයි. ඒ නිසා අපි ප්රතිපත්තියක් හැටියට උප ඩිශපෝ වහශගන 

යනවා. අපි ඩිශපෝ තබා ගන්නවා. හැබැයි, කින්නියා උප ඩිශපෝව 

ගත්තාම, කින්නියා උප ඩිශපෝශේ ඉඳලා අශනක් ඩිශපෝ ළකට 

ශගොඩක් ලිර තිශබනවා. ඒ නිසා අපි අනිවාර්ශයන්ම කින්නියා උප 

ඩිශපෝ ළක ඩිශපෝ ළකක් බවට පත් කරනවා. හැබැයි, අශනුවත් 

උප ඩිශපෝ වහන්න අපි ශේ වන ශකොට කටයුතු කරශගන යනවා.  

 
ගරු ඉම්සාන් මහරූෆන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 

நன்றி, தகௌரவ இரொேொங்க அமைச்ெர் அவர்கலள! எனது 

இரண்டொவது லைலதிகக் லகள்விமயக் லகட்கின்லறன்.  

கிண்ணியொவிலுள்ள இந்த subdepotஇன்கீழ் பத்து பஸ்கள் 

கொணப்படுகின்றன. அவற்றில், நொன்கு பஸ்கள் 

தகொழும்பிலிருந்து திருலகொணைமலக்கும் இன்னும் நொன்கு 

பஸ்கள் திருலகொணைமலயிலிருந்து தகொழும்புக்கும் 

பயணிக்கின்றன. இந்த subdepotஇலல டீெல் நிரப்புவதற்கொன 

வெதி இல்லொமையினொல் பல கஷ்டங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

குறிப்பொக, அந்த உப டிப்லபொ நட்டத்தில் இயங்குவதற்கொன 

பிரதொன கொரணங்களில் இதுவும் ஒன்றொகும். ஆமகயொல், 

அங்கு எொிதபொருள் நிரப்பு நிமலயதைொன்மற 

ஏற்படுத்துவதற்கொன வொய்ப்புக்கள் இருக்கின்றதொ? எனக் 

லகட்கின்லறன். 
 
ගරු දිලුම් අමුුගම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, උප ඩිශපෝවක් කිේවාම ඒක නිකේ bus park 

ළකකට සමානයි. ඒවාට fuel stations නැහැ. හැබැයි, අපි ඒක 

ඩිශපෝ ළකක් බවට පත් කළාම ඒකට fuel station ළකක් 

ලැශබනවා. ඊට අමතරව අශප් ඩිශපෝ 91  සඳහාම, ජනතාවට 

service ළක ලබා ශමන fuel stations, Ceylon Petroleum 

Corporation ළශකන් අුවමත කර තිශබනවා. කින්නියා උප 

ඩිශපෝව ඩිශපෝවක් ්ගණ්ාම කබතුමා කියන ප්ර ්න ටික විස  ශඳනවා. 

කබතුමාශේ ප්ර ්නයට උත්තරය ඒකයි.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශමවන වටය.      

      

පළා ක  වා ය න ක ඝන අපද්රව කළමනාකසණය  
ආයත්න  නථාිළත් ිරීමම 

ைொகொண ெமப களின் கீழொன திண்ைக் கழிவு 

முகொமைத்துவம்: நிறுவனங்கமள அமைத்தல்   
SOLID WASTE MANAGEMENT UNDER PROVINCIAL 

COUNCILS: ESTABLISHMENT OF INSTITUTIONS 

67/2020 

1. ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා (ගරු නහේෂා විත්ානනප මහත්ා 
නවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு லஹெொ விதொனலக  

ெொர்பொக )  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage)  
රාජය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් 

ඇූ  ප්ර ්නය - (9): 

(අ) ශ්රී ලංකා  ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශේ ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථාශේ මහතුන්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධාරනයට අුවව අපරවය කළමනාකරණ්ය යන 
වියයය, පළාත් සභා යටතට ගැශනන වියයයක් බව  ළතුමා 
මන්ශන්ම? 

(ආ) (i) ළශසේ නේ, පළාත් සභා ක්රමය ආරේභශේ න්ට ශේ 
වනශතක් උන අපරවය කළමනාකරණ්ය සඳහා 
ශවනම ආයතන ස්ථාපිත කර ඇති පළාත් සභාවල 
නේ කවශර්ම; 

 (ii) ළවැනි විශ ේෂිත ආයතනයක් ස්ථාපනය කර 
ශනොමැති පළාත් සභාවල නේ කවශර්ම; 

 (iii) ළවැනි ආයතනයක් ස්ථාපනය කර ශනොමැති 
පළාත් සභා සඳහා සුවිශ ේෂී ආයතනයක් 
ස්ථාපනය කිරීම සේබන්ධාරශයන් අමාතයාං ය ගුව 
ලබන පියවර කවශර්ම; 

 යන්න ළතුමා ශමම සභාවට මන්වන්ශන්ම? 

(ඇ)  ශනො ළශසේ නේ, ඒ මන්ම? 
 

அரெொங்க லெமவகள், ைொகொண ெமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி அமைச்ெமரக் லகட்ட வினொ: 

(அ) இலங்மகச் ெனநொயக லெொெலிெக் குடியரெின் 

அரெியலமைப்புக்கொன 13ஆவது திருத்தத்திற்கமைய 

கழிவு முகொமைத்துவம் எனும் விடயம் ைொகொண 

ெமபகளின் கீழ் வருகின்றததன்பமத அவர் 

அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) அவ்வொறொயின், ைொகொண ெமப முமற 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் இதுவமர திண்ைக் 

கழிவுப் தபொருள் முகொமைத்துவத்திற்தகனப் 

பிரத்திலயகைொன நிறுவனங்கமள அமைத்துள்ள 

ைொகொண ெமபகளின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறொன விலெட நிறுவனம் அமைக்கப்படொத 

ைொகொண ெமபகளின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) அவ்வொறொன நிறுவனம் அமைக்கப்படொத 

ைொகொண ெமபகளுக்தகன விலெட நிறுவனத்மத 

அமைப்பது ததொடர்பில் அமைச்சு எடுக்கும் 

நடவடிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்லறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

(a) Is he aware that the subject of garbage 
management comes under the purview of 
Provincial Councils as per the Thirteenth  
Amendment to the Constitution of the Democratic 
Socialist Republic of Sri Lanka? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) if so, the names of the Provincial Councils 
which have established separate institutions 
for solid waste management from the 
commencement of the Provincial Council 
system to date;  

 (ii) the names of the Provincial Councils which 
have not established a specific institution 
for the above purpose; and  
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පාර්ලිශේන්තුව 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
with pertinence to the establishment of a 
specific institution in the Provincial 
Councils where such specific entities have 
not yet been established? 

(c) If not why? 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, රාජය ශසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා ළම ප්ර ්නයට පිළිතුර  වාගත්* 
කරනවා. 
 

*  වානම් ය මත් ත්බන ලද ිළිතුරස  
* ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  "අපරවය කළමනාකරණ්ය" යුවශවන් වියයක් පළාත් සභා 
ලැයිත්තුවට අන්තර්ගත කර නැත. මහ නගර සභා ආඥා පනශත් 90 , 
931 හා 939 වගන්ති අුවව ම, නගර සභා ආඥා පනශත් 99  සහ 901 
වගන්ති අුවව ම, ප්රාශද්ය ය සභා පනශත්  3 වන වගන්තිශේ "ආ" සහ 
"ඇ" වගන්ති අුවව ම කසල ළකතු කිරීම, බැහැර කිරීම සහ ඊට අව ය 
අශනුවත් විධිවිධාරාන ශයදීම සඳහා බලතල පළාත් පාලන ආයතන 
ශවත ලබා දී ඇත. මහතුන්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධාරනශේ 
නවවන උපශල්ඛ්නශේ 9 වන ලැයිසත්ුශේ (පළාත් සභා ලැයිසත්ුශේ) 
4:0 ශේමය යටශත් ළම පළාත් පාලන ආයතනවල පරිපාලනය 
අධීක්යණ්ය කිරීශේ බලය පළාත් සභා ශවත පැවැරී ඇත. 

(ආ)  (i)  බසන්ාහිර පළාත් සභාව. 

 (ii) 1.  වයඹ පළාත් සභාව 

  2.  මධාරයම පළාත් සභාව 

  3.  සබරගමුව පළාත් සභාව 

  4.  ඌව පළාත් සභාව 

  5.  මුවණු පළාත් සභාව 

  6.  උතුරු මැම පළාත් සභාව 

  7.  උතුරු පළාත් සභාව 

  8.  නැ ශෙනහිර පළාත් සභාව 

 (iii)  කේ.  

 ශවනත් ආයතනයක් සථ්ාපිත කිරීමක් න්ලි ශනොවූව ම, අමාළ පළාත් 
සභාවන්හි මග ශපන්වීම මත, ඒ ඒ පළාත් පාලන ආයතන වින්න් 
අපරවය කළමනාකරණ්ය න්ලි කරුව ලබන අතර, ළම කටයුතු නින් 
ක්රමශේමයන්ට අුවව න්ලි කිරීම සඳහා අව ය කරන්නා වූ තාක්යණික, 
මූලය හා ශවනත් සහායන් ශමම අමාතයාං ය මගින් සපයුව ලැශ . ඒ 
සඳහා ශමම අමාතයාං ය යටශත් ජාතික උන අපරවය කළමනාකරණ් 
සහායක මධාරයසථ්ානය සථ්ාපිත ශකොට ඇත. 

 (ඇ) අමාළ ශනොශේ.  
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක   -543/0101- (0), ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා. 
 

ගරු  මන්ප්රිය නහේස ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெைன்பிொிய லஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ළම ප්ර න්ය අහනවා. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ළම ප්ර ්නයට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා 

මම සති ශමකක කාලයක් ඉල්ලා න්ටිනවා. 
 

ප්රශයීයනනය මුර දිනකදී ඉදිරිප ක ිරීමම  නිනයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் ெைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර නිශයෝග 0 (0) යටශත් ප්ර ්නය, ගරු සත ත් ශප්රේමමාස 

මහතා. 

 
නපෞ ගලිකව දැනුම් දීනමන් ඇසූ ප්රශයීයනනය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ස ායනික නපොනහොස ත්හනම නි ා මුරව ඇති 

ගැ ලු 
இரெொயன உர தமடயினொல் ஏற்பட்டுள்ள 

பிரச்ெிமனகள் 
ISSUES ARISEN DUE TO BAN ON CHEMICAL FERTILIZER  

ගරු  ජි ක නප්රේමදා  මහත්ා (විරු ධා පාර්ශයීයනවනේ 
නායකුරමා)  
(ைொண்புைிகு ெேித் பிலரைதொஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 0 (0) යටශත් මම 

පහත සඳහන් ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කරනවා. 

ශමරට සේපූර්ණ් ශ්රම බලකාශයන් න්යයට 05ක් පමණ් 

පිරිසකශේ ප්රධාරාන ජීවශනෝපාය ශමන්ම, මළ ශද්ය ය නිය්පාදිතයට 

න්යයට  ක මායකත්වයක් මක්වුව ලබන්ශන් ම කෘෂිකර්මාන්තයයි. 

රශට් සමස්ත ඉඩේ ප්රමාණ්ශයන් ශහක්ශටයාර මිලියන 0.4ක් 

පමණ් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා භාවිත කළ අතර, ඒ අුවව 0191 

වර්යය වන විට රට සහලින් ස්වයංශපෝෂිත කිරීමට ශගොවි පරපුර 

සමත්ව තිබුණ්ා. ශේ සඳහා ශගොවීන් පමණ්ක් ශනොව කෘෂි 

විමයාඥයන්, කෘෂි පර්ශේයකයන් මඟින් ලැබුණු මායකත්වය 

අතිමහත්ය. ක්ගන්ශේ ළම කැපවීශේ ප්රතිඵලයක් ව ශයන් 019  

වසශර්දී ශලෝක ආහාර සුරක්ෂිතතා මර් කශේ    වැනි ස්ථානය 

ශමරටට හිමිවිය. නමුත්, වත්මන් ආණ්ඩුව කෘෂිකර්මාන්තය 

ශවුවශවන් භාවිත කළ රසායනික ශපොශහොර ක්යණිකව තහනේ 

කිරීම ශහේතුශවන් වැවිලි ශභෝග ඇතුළු සමස්ත කෘෂිකර්මාන්තය ම 

ශේ වන විට බරපතළ අර්බුමයකට ලක් ශකොට ඇත. 

විශ ේයශයන්ම රටක් වසංගත තත්ත්වශයන් මිදීශමන් 

අනතුරුව සාගතයක් ඇති ශනොවීමට නේ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව 

සේබන්ධාරශයන් ප්රධාරාන අවධාරානයක් ශයොමු කිරීම අනිවාර්ය 

තත්ත්වයකි. ඒ ශකශසේ ශවතත්, රටක් කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව 

ශමවැනි බරපතළ තීරණ්යකට ශයොමුවීමට ප්රථමශයන් ඒ පිළිබඳව 

විශ ේයඥ උපශමස්, පූර්වාමර්  සහ ප්රමාණ්වත් පර්ශේයණ් න්ලිවී ම 

යන්න පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලිය යුතු ශේ. ළය විමයාත්මක 

කරුණු මත පමනේ වූ තීරණ්යක් මිස හුලි ශද් පාලන තීන්ලිවක් 

ශලස න්ලි ශනොවිය යුතුයි. මන්ම, රජය ුවමන තීරණ්යකට ළළඹුණ් 

ම ළහි ප්රතිඵල රශට් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ශකශරහි අහිතකර 

බලපෑමක් ඇති ශනොකළ යුතුය. 

රසායනික ශපොශහොර භාවිතය සේබන්ධාරශයන් ගත් ශමම 

අවිමයාත්මක මිතයමෘය්ටික හා අත්තශනෝමතික තීරණ්ය රශට් 

තීරණ්ාත්මක ක්ශයේත්ර කිහිපයක් ශකශරහි බරපතළ ශලස බලපෑේ 

ඇති කර තිශ . වැඩිවන ජනගහනයට සාශප්ක්යව අවම ව ශයන් 

න්යයට ළකක ආහාර නිය්පාමනශේ වාර්ෂික වර්ධාරනයක් ශ්රී ලංකාව 

තුළ න්ලිවිය යුතුයි. ශකශසේ ශවතත්, බතශල්ශගොඩ වී පර්ශේයණ් 

ආයතනය න්යලු තාක්යණික ප්රමිතිවලට යටත්ව න්ලි කරුව ලැූ  

කාබනික වගාශේ දී අස්වැන්න න්යයට 09 - 31ත් අතර ප්රමාණ්යක් 

අඩුවන බව ශපන්වා දී ඇත. ළය ළශසේ වන්ශන් නේ, වගාව 

සේපූර්ණ්ශයන් ම කාබනික ශපොශහොර මත පමණ්ක් න්ලි කිරීම 

2023 2024 
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යන්න ඉදිරිශේ ළළශඹන අති ය භයංකාර ආහාර හිෙයක ශපර 

නිමිත්තක් ශේ. 

ශමවැනි කරුණ් වුවශේ, වී වගාවට අමතරව ශත්, රබර්, ශපොල් 

වගාව, ළළවලු සහ පලතුරු ශමන්ම ශවනත් ක්ශයේත්ර ශබෝග 

වගාවල අස්වැන්න හා ප්රමිතිය අඩුවීශේ අවමානමක් ඇති වීමයි. ළහි 

ප්රතිඵලයක් ශලස වසර න්ය ගණ්නක් තිස්ශසේ රැකගත්, “Ceylon 

Tea” නාමය ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළන් ඉවත්ව යෑමත්, ුවරුුන 

ඇතුළු අශනුවත් අපනයන ශබෝග සඳහා ඇති කීර්තිනාමය විනා  

වී යෑමත් න්ලිවීම ශනොවැළැක්විය හැකි වුව ඇත. 

ගරු කථානායකතුමනි, තව ම අඩුවන අස්වැන්න නිසා වී 

ශමෝල්හිමියන්, කර්මාන්තකරුවන්, සැපයුේකරුවන් ඇතුළු 

අශනුවත් කෘෂිකර්මාන්තය හා බැඳි වයාපාර ක්ශයේත්ර රැසක් ම 

අනතුශර් වැටී තිශ . අවසානශේ ශමම න්යලු බර පාරිශභෝගිකයා 

මත පැටශවන අතර, ළය ශබොශහෝ විට අතමිට මුමල් තිබුණ් ම 

සලාක ක්රමයකට ආහාර ශසොයා යෑමක් මක්වා වර්ධාරනය විය 

හැකියි. 

ළශමන්ම, ශද්ය යව ප්රමාණ්වත් ආහාර සැපයුමක් ශනොමැති වූ 

විට සහල් හා ළළවලු ඇතුළු අශනුවත් ශබොශහෝ රවය  විශද්ය ය 

රටවලින් ආනයනය කිරීමට න්ලි වුව ඇත. ළහි දී ආනයනික ආහාර 

රවයවල ුලණ්ාත්මකභාවය සේබන්ධාරශයන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් 

මතු විය හැකි අතර, ළය උග්ර විශද්  විනිමය අර්බුමයකට ම මුල 

පිරීමක් වුව ඇත. 

ශමම න්යලු කරුණුවලට අමතරව, රජශේ ශමම අමශනෝඥ 

තීරණ්ය නිසා තවත් වඩාත් භයානක අනතුරු ශමකකට ශමරට 

මුහුණ් ශමමින් න්ටී. ළනේ, න්යලු ප්රසේපාමන ක්රියාවලි අවභාවිත 

කරමින් කාබනික උන්මාමය හරහා නව වයාපාර පැළැන්තියක් 

බිහිකර ළමඟින් ශකොමිස් ලබා ගැමටම සඳහා විය ශපොශහොර සහ 

නින් පර්ශේයණ් ප්රතිඵල මඟින් සහතික ශනොකරන ලම නැශනෝ 

නයිරජන් ශපොශහොර ශගන්වීම ආරේභ වීමයි. 

ෛජව විවිධාරත්වශයන් අනූන අප ුවඩා දිවයින බාහිර ෛජව 

ආක්රමණ්වලින් ආරක්යා කිරීමට ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන පනත - 

National Plant Quarantine Act - ක්රියාත්මක විය. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශමම ප්රමිතීන්ශගන් ශමවරක් ම ප්රතික්ශයේප වූ 

කාබනික ශපොශහොර යැයි හුනන්වා ගත් නැේ ශේ වන විට ලංකාව 

වටා සැරිසරමින් ශකශසේ ශහෝ ශමම අහිතකර යැයි හුනනාගත් 

ශපොශහොර අප මාතෘ මිමියට බැහැර කිරීශේ උත්සාහයක නිරත 

ශවමින් න්ටී. 

ශමම තත්ත්වය වඩා සංකීර්ණ් කරමින්, ප්රමාණ්වත් තරශේ 

ප්රමිතිගත පරීක්යණ්යක් ශද්ය යව ශහෝ විශද්ය යව න්ලි ශනෝගණු 

නැශනෝ නයිරජන් ශපොශහොර ලීටර මිලියන ගණ්නක් ශගොවිබිේ 

සඳහා ශයොමවා අශප් කෘෂි මිමිය මහා පරිමාණ් පරීක්යණ් මිමියක් 

බවට පත් කිරීමට කටයුතු කර තිශබනවා. ශමම අහිතකර අපරවය 

හා විය රවය මිමියට ශහීමශේ විපාක කෘෂි විමයාඥයන්, පාං  

විමයාඥයන් හා ශබෝග විශ ේයඥයන් - ඊනියා ෛවමය කෘෂි 

විශ ේයඥයන් පවා - දිගින් දිගටම ශපන්වා ශමමින් තිශබනවා. 

නමුත්, ඒ කින්වකට ඇහුේකන් ශනොදී ආණ්ඩුව ජනතාවශේ ආහාර 

සුරක්ෂිතතාව ශමන්ම මතු පරපුර ශවුවශවන් සුරැකිය යුතු සමස්ත 

මිමියම දූෂිත කිරීශේ වැඩ පිළිශවළ අඛ්ණ්ඩව ක්රියාත්මක කරුව 

ලබනවා. 

අශනක් භයානක කරුණ් වන්ශන් ස්වයංශපෝෂිත කෘෂිකාර්මික 

ආර්ිකකයකට හිමිකේ කියුව ලබන අප ශගොවි ජනතාව, 

ක්රමාුවූලලව කෘෂිකර්මාන්තශයන් ඉවත් කිරීශේ ූ මානමයි; 

උත්සාහයයි. පළමුව ප්රමාණ්වත් පරිදි නිය්පාමන සාධාරක ලබා ශනොදී 

කෘෂිකර්මාන්තශේ නියැලීම අෛධාරර්යවත් කරයි. ශමවුවව, 

ක්ගන්ශේ සශ්රීක ඉඩේ විය ශපොශහොර ශයොමා මුඩු ඉඩේ බවට පත් 

කරයි.  

ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂි ඉඩේ පාලුවට යෑශමන් අනතුරුව 

ඒවා මුඩු ඉඩේ ව ශයන් හුනන්වා බහුජාතික සමාගේවලට ුවණු 

ශකොල්ලයට විකිණීම සඳහා අව ය පමනම ශමමගින් රජය සකස් 

කර ගුව ලබන බවට බරපතළ සැකයක් උපදිනවා. 

ඒ අුවව, ශමය ජාතික වැමගත්කමකින් යුතු ගැටලුවක් 

ව ශයන් සලකා පහත සඳහන් ප්ර ්නවලට නි ්චිත පිළිතුරු හා 

පැහැදිලි කිරීේ රජශයන් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

01. බතශල්ශගොඩ වී පර්ශේයණ් ආයතනය වින්න් ශපන්වා දී 
ඇති පරිදි කාබනික ශගොවිතැන නිසා වී අස්වැන්ශන් 
අඩුවීමක් න්ලිවන බව රජය පිළිගන්ශන් ම? ළශසේ නේ, 
ප්රමාණ්වත් සහල් සැපයුමක් ශවශළඳ ශපොළට න්ලිවන බවට 
සහතිකවීමට රජය ගුව ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර් ම? 

ගරු කථානායකතුමාශේ අවසරය පරිදි 10 වැනි ප්ර ්නයට 

කරුණු කිහිපයක් ළකතු කිරීමට මම බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, කාබනික ශපොශහොර මගින් 

කෘෂිකර්මාන්තයටත්, ෛජව විවිධාරත්වයටත්, පරිසරයටත් අහිතකර 

බලපෑේ ඇති කළ හැකි ආගන්තුක හා ආක්රමණ්ය ලි ජීවින් රට 

තුළට ඇතුළු වීශේ මැඩි අවමානමක් ඇති බැවින්, සාමානයශයන් 

කාබනික ශපොශහොර මැඩි ශලස නියාමනයකට ලක් කර තිශබනවා.   

1999 අංක 35 මරන  ාක ආරක්යක පනත සහ ළහි 

ශරුලලාන්වල අංක 19 මරන වගන්තියට අුවව කාබනික ශපොශහොර 

ඇතුළුව  ාක සේභවයක් ඇති කින්ලි රවයයක් කෘෂි අධාරයක්ය 

ජනරාල්වරයාශේ බලතල අුවව ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවය 

වින්න් නිුවත් කරුව ලබන ආනයන බලපත්රයක් ශනොමැතිව ශ්රී 

ලංකාවට ආනයනය ශනොකළ යුතුයි. ඒ වාශේම, ශ්රී ලංකා ප්රමිති 

ආයතනශේ SLS 1704:2021 ප්රමිතිවලට අුවව ශ්රී ලංකාවට 

ආනයනය කළ හැක්ශක් ජීවාුවහරිත උන කාබනික ශපොශහොර 

පමණ්යි. 

ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවය වින්න් නිුවත් කරුව ලැූ  

ආනයනික බලපත්ර 0ක් යටශත් අවස්ථා ශමකකදී ීනනශයන් 

ආනයනය කරන ලම උන කාබනික ශපොශහොර සාේපල ශමකම 

ජීවාුවහරිත ශනොවන බව ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවය වින්න් 

න්ලි කරන ලම රසායනාගාර පරීක්යණ්වලින් ශහළිශවලා 

තිශබනවා. ඒ අුවව, ක්ගන් ළම නිගමනවලට ප්රශේ ශවලා 

තිශබනවා. තවම, ශකොළඹ වි ්වවිමයාලය සහ කාර්මික තාක්යණික 

ආයතනය කරන ලම පරීක්යණ්වලදී ශමම ශපොශහොර සාේපල 

ජීවාුවහරිත ශනොවන බව නිගමනය කර තිශබනවා. ළශසේ නේ, 

ජීවාුවහරිත ශනොවන කින්ලි උන කාබනික ශපොශහොරක් SLS 

1704:2021 ප්රමිතිවලට අුවව ආනයන බලපත්රයක් ශනොමැතිව හා 

 ාක ස්වස්ථතා ශකොන්ශද්න්වලට අුවව රටට ඇතුළු කිරීම මටති 

විශරෝධී ක්රියාවක්. Phytosanitary requirements කියලා තමයි 

 ාක ස්වස්ථතා ශකොන්ශද්න්වලට කියන්ශන්. ජීවාුවහරිත ශනොවන 

කින්ලි උන කාබනික ශපොශහොරක් SLS 1704:2021 ප්රමිතිවලට 

අුවව ආනයනික බලපත්රයක් ශනොමැතිව හා  ාක ස්වස්ථතා 

ශකොන්ශද්න්වලට අුවව රටට ඇතුළු කිරීම මටති විශරෝධී ශේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඒක ශමවතාවක්ම කිේශේ, ශේ 

සභාව ළය ශහොඳින්ම මැනගත යුතු නිසායි.  

ඒ වාශේම, අමාළ සාේපලවලින් නිගමනයකට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා, Erwinia carotovora, ඒ වාශේම Erwinia 

chrysanthemi යන වයාධිජනක, ඒ කියන්ශන් pathogens, 

ශබෝගවල මෘලි ුවණුවීම - soft rot - සඳහා ඉවහල් වන බවත්, ඒ 

වාශේම අංගධාරාර ශරෝග තත්ත්ව ඇති කරන බවටත්. ශමම 

වයාධිජනක බැක්ටීරියා විශ ේය ශමක ශ්රී ලංකාශේ නියාමනය කළ 

2025 2026 



පාර්ලිශේන්තුව 

පළිශබෝධාර ලැයිස්තුවට ඇතුළු වී ඇති බැවින්, ළම පළිශබෝධාර කින්ලි 

ආකාරයකින් රටට ඇතුළු ශනොවිය යුතුයි. 

ීනන කාබනික ශපොශහොර ශතොගය ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන 

ශසේවශේ බලපත්රයක් අුවව ශනොශවයි ආනයනය කර තිශබන්ශන්. 

ආනයනික බලපත්ර අධිකාරි බලය ශනොමැතිව රටට ශගන්වන ළම 

ශපොශහොර ශතොගය මටති විශරෝධී භාණ්ඩ හැටියටයි හුනන්වන්ශන්. 

ළවන් භාණ්ඩ ආනයනික නිය්කාසන ක්රියාවලිශේ නිරතවීමට  ාක 

නිශරෝධාරායන ශසේවශේ නිලධාරාරින්ට කින්ම ෛනතික බලයක් ශහෝ 

අධිකාරි බලයක් නැහැ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අන්තර්ජාතික  ාක ආරක්යණ් 

සේමුතිය - International Plant Protection Convention - සහ ශ්රී 

ලාංකික  ාක නිශරෝධාරායන මටති අුවව කින්ම ආකාරයකින් 

තුන්වන පාර් ්වයකට දීලා ඒවා පරීක්යා කර ළහි නිගමන හරහා 

ඉදිරියට කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වාශේම මම 

ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, අප න්යලුශමනා ජාතික 

 ාක නිශරෝධාරායන ශසේවය කරන ශසේවාව අගය කරන්න නනෑ බව. 

තුන්වන පාර් ්වයකට ශමය ශයොමු ්ගශණ්ොත්, ඇත්ත ව ශයන්ම 

තවත් ප්ර ්න රාිතයකට මුහුණ් ශමන්න අපට න්ද්ධාර ශවනවා. අන්න 

ඒ කාරණ්ාව පමනේ කරශගන මශේ ශමවැනි ප්ර ්නය අහනවා. 

02. 9    අංක 35 මරන  ාක නිශරෝධාරායන පනත උල්ලංඋනය 
කරමින් ශතවන පාර් ව්යක නිර්ශද්  මත කාබනික 
ශපොශහොර යැයි ශල්බල් කළ ශපොශහොර ශගන්වීමට රජය 
අවසර ශමන්ශන්ම? ශමය පූර්වාමර් යක් කර ගනිමින් 
පසුගිය කාල සීමාව තුළදී ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවය 
මඟින් ප්රතික්ශයේප කරන ලම ආනයන හා අපනයන රවය 
නනෑම තුන්වන පාර් ව්යක නිර්ශද්  සමෙ නැවත 
ශගන්වීමට ළකී සමාගේ වින්න් ඉදිරිශේදී ඉල්ලුේ 
කළශහොත්, ඒ සඳහාත් අවස්ථාව ලබා ශමන්ශන්ම? 

03.  නැශනෝ නයිරජන් ශපොශහොර මඟින් මිනිසාශේ  රීර 
ශසෞඛ්යයට කින්ලි අහිතකර බලපෑමක් ඇති ශනොවන 
බවටත්, පරිසර හිතකාමී බටවත් ඇති වාර්තා ශමොනවාම? 
ළම වාර්තා සභාගත කිරීමට කටයුතු කරන්ශන්ම? 
ආනයනය කරුව ලබන නැශනෝ නයිරජන් ශපොශහොර 
ශගන්වන ලද්ශද් ක්ශයේත්ර මට්ටමින් ශද්ය යව න්ලි කරන ලම 
පරීක්යණ් මත පමනේවම? ළශසේ නේ, ළම පර්ශේයණ් 
ප්රිකා ශමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ශන්ම? ශනොළශසේ නේ, 
ඒ මන්ම? 

04.  රසායනික ශපොශහොර තහනම නිසා වී, ශත්, රබර්, ශපොල් 
වගාව සහ ළළවලු, පලතුරු ශමන්ම ශවනත් ක්ශයේත්ර ශභෝග 
වගාවල අස්වුව අඩුවීම ශවුවශවන් අසරණ් වන ශගොවීන්ට 
රජය ලබා ශමන්ශන් යැයි පැවූ  වන්දි ලබා දීශේ වැඩ 
පිළිශවළ -ක්රමශේමය- ුවමක්ම? ළම අස්වැන්ශන් අඩුවීම 
ශකොපමණ්ම යන්න ගණ්නය කිරීම සඳහා පමනේ කරගුව 
ලබන මත්ත ශමොනවාම? 

05.  ශගොවීන්ට ශමම වන්දි ලබා දීම සඳහා අව ය ප්රතිපාමන 
සලසා දීම සඳහා ුවමන ආකාරශේ ක්රියා මාර්ගයක් රජය 
අුවගමනය කරන්ශන්ම?   

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා (කෘෂිකර්ම 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக - கைத்ததொழில் 

அமைச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු කථානායකතුමනි, පරිසර හිතකාමී කෘෂි කර්මාන්තයකට 

ශයොමු වීම සේබන්ධාරශයන් රජය ගත් ක්රියා මාර්ගය පිළිබඳව ගරු 

විපක්ය නායකතුමාශේ අවධාරානය ශයොමු ශවලා තිශබනවා. ස්ථාවර 

නිශයෝග 0 (0) යටශත් ළතුමා ඇූ  ප්ර ්නයට මම පිළිතුරු ලබා 

ශමන්නේ. ඊට ශපර, මා මුලින්ම විපක්ය නායකතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා, කබතුමාට ලබා ශමන ශේ ශතොරතුරු ගැන 

නැවත වාරයක් ශසොයා බලන්න කියලා. කබතුමා ශේ ශතොරතුරු 

නැවත කියවනවා නේ ශහොඳයි. ශමොකම, කබතුමා පාර්ලිශේන්තුශේ 

විපක්ය නායකවරයා නිසා. කබතුමා ඊශේ-ශපශර්මා කිේවා මා 

මැක්කා, මහජන බැංුවව "ජාතිශේ මහා පහන් ටැඹ" කියලා. අඩු 

ගණ්ශන් හිටපු අගමැතිතුමාවත් විපක්ය නායකතුමාශේ උපශද් ක 

තනතුරට පත් කර ගත්තා නේ ශහොඳයි. ශේ ශතොරතුරු ලබා 

ගන්නශකොට හරි ක්රමශේමයක් තිශබන්න නනෑ. අඩු ගණ්ශන් 

තලත්තෑනි, ශේ පිළිබඳ මැුවමක් තිශබන ශකශනුවශගන් උපශමස් 

ගන්න. ශමොකම, මහජන බැංුවව ශනොශවයි, "ජාතිශේ මහා පහන් 

ටැඹ". අශප් වික්රමන්ංහ හිටපු අගමැතිතුමාශගන් ඇහුවා නේ 

කියාවි, "ලංකා බැංුවව" කියලා. ඒක ළතුමා මන්නවා.  
 

ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඒක ඇඩ් ළක.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරි, ඉන්න ශකෝ. [බාධාරා කිරීමක්]  හා, ශහොඳයි. ඇඩ් ළක 
තමයි. ඒශක් කියන්ශන් ශවන ළකක්. [බාධාරා කිරීමක්]  
 

ගරු මන්ත්රීවසනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ළතුමා ඇඩ් ළක ්ගණ්ා ශන්, රන්ජන් රාමනායකශේ- [බාධාරා 

කිරීමක්]  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තමුන්නාන්ශසේලා 'ඇඩ්' ළක හරි 'ලැට්' ළක හරි හමා ගන්න. 

කමක් නැහැ. මා ශේ කියන්ශන්, ශේ ශතොරතුරු පිළිබඳ වැඩි 

අවධාරානයක් ශයොමු කරන්න කියලායි. කබතුමා අශප් රනිල් 

වික්රමන්ංහ හිටපු අගමැතිතුමා වැනි පරිණ්ත ශද් පාලනඥශයක් 

උපශද් කශයුව හැටියට තියා ගන්නවා නේ ශහොඳයි කියලා මා 

වි ්වාස කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, රජය, පරිසර හිතකාමී කෘෂි 

කර්මාන්තයත් උශමසා ශේ තීන්ලිව ගත් බව මා මුලින්ම කියන්න 

නනෑ. නමුත්, ශේ තීන්ලිව ආපස්සට හැරවීම සඳහා රසායනික 

ශපොශහොර ආනයනකරුවන් සහ රසායනික ශපොශහොර 

නිය්පාමකයන් වි ාල උත්සාහයක් මරනවා. ඒ පිළිබඳ න්යලු 

ශතොරතුරු ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ සභාගත කරන්න අපට මාසයක 

වාශේ කාලයක් ශමන්න. බැංුව ගිණුේවලට ළන සල්ලි, ලිරකථන 

සංවාම න්යල්ල පිළිබඳව ශතොරතුරු කියන්නේ, අපට ශපොඩි 

කාලයක් ශමන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, රසායනික ශපො ශහොර කියන්ශන්  

ශලෝකශේ ශමවැනි මාෆියාව බව අපි මන්නවා. පළමුවැනි මාෆියාව, 

මත් රවය සහ අවි ආයුධාර. ශමශතක් කල් රසායනික ශපොශහොර 

සඳහා අශප් රජය කළ ආශයෝජනය රුපියල් බිලියන 911ක්. අපි 

රුපියල් බිලියන 911ක ආශයෝජනයක් ආපස්සට හරවන්න 

යන්ශන්. අපි කබතුමන්ලාට මතක් කරන්න නනෑ, පරිසර හිතකාමී 

කෘෂි කර්මාන්තය කරන ශලෝකශේ ළකම රට ලංකා ව ශනොශවයි 

කියලා. ශලෝකශේ දියුණු රටවල් අම පරිසර හිතකාමී කාබනික 

කෘෂි කර්මාන්තශේ නියැශලමින් ඉන්නවා. අපි ළය න්යයට 911ක් 

සාර්ථක කර ගන්න කටයුතු කරන අතශර්, අශප් රට වාශේ 

2027 2028 

[ගරු සත ත් ශප්රේමමාස මහතා] 



2021 ශනොවැේබර් 1  

වපසරියක් තිශබන ප්රාන්ත ඒ ආකාරශයන් කටයුතු කරශගන 

යනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශේ කටයුත්ශත්දී අශප් රශට් කෘෂි 

කර්මාන්තය කඩාශගන වැශටන තත්ත්වයකට ශගන යන්න අපි 

ලැහැස්ති නැහැ. අපි මන්නවා, අශප් ආණ්ඩුව බලයට පත් කර 

ගන්න උමේ කශළේ ශගොවි ජනතාව බව. ඒ නිසා කින්ශසේත් ශේ රශට් 

ආහාර සුරක්ෂිතභාවයට ප්ර ්නයක් පැන නඟින, ඒ වාශේම ශේ 

රශට් ශගොවීන්ට, ආර්ිකකයට ප්ර ්නයක් පැන නඟින ආකාරශයන් 

අපි කටයුතු කරලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ය 

නායකතුමාශේ අවධාරානය ශයොමු කරවමින්, 0109/00 වර්යය සඳහා 

වී වගා කිරීශේ මුළු ප්රගතිය සඳහන් ශේ ශල්ඛ්නය මා  වාගත්* 
කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අම මහ කන්නය සඳහා ශහක්ශටයාර 

ලක්ය අටක් වගා කරන්න නනෑ. අම වනශකොට ශහක්ශටයාර 

පන්ලක්ය වින්ළක්මහසක් වගා කරලා තිශබනවා. කිලිශනොා චිය 

දිස්්රික්කශේ න්යයට 911යි. මුලතිේ දිස්්රික්කශේ න්යයට   යි. 

මන්නාරම දිස්්රික්කශේ න්යයට 33යි. 

යාපනය න්යයට   යි. ව්ගනියාව න්යයට  0යි. මඩකළපුව 

න්යයට 83යි. ්රිුවණ්ාමලය න්යයට 44යි. අේපාර න්යයට 48යි. 

කෑගල්ල න්යයට 80යි. අම වනවිට දිස්්රික් මට්ටමින් ශගොවියා 

ශගොවි බිමට ගිහින් තිශබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශගොවියා 

උද්ශඋෝයණ්ය කරනවා. කේ. ශගොවියා කැමති රසායනික 

ශපොශහොරවලට. මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ ශගොල්ලන් ඒකට 

කැමතියි. ඒක පහසුයි. ශමොකම, කාබනික කෘෂි කර්මාන්තයට කැප 

කිරීමක් කරන්න නනෑ. කබතුමා ඒක මන්නවා. අශප් හිටපු 

කථානායකතුමාත් ඒ පිළිබඳ කියයි. ඒ සඳහා ශපොඩි කැප කිරීමක් 

කරන්න නනෑ. මැන් අශප් ශගොවියා යාන්ත්රීකරණ්ය ශවලා 

තිශබන්ශන්. අශප් ශගොවියා කැමති පහසු ශමයට. ශේකට ශපොඩි 

කැප කිරීමක් කරන්න නනෑ. ඒ නිසා ශගොවියා උත්සාහ කළා, 

ශේක නැවත පරිවර්තනය කරන්න. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, 

අම වනවිට ශගොවියා ශගොවි බිමට ගිහින් තිශබනවා. ශගොවියා ශගොවි 

බිමට ගිහින් අම ශවනශකොට ශහක්ශටයාර 505,111ක් වගා කරලා 

තිශබනවා. මම විපක්ය නායකතුමාට කියනවා, කබතුමන්ලා 

උද්ශඋෝයණ්වලට නායකත්වය ශමනවා කියලා. ශමොකම, 

කබතුමන්ලා කන්ම පැරදිලා, යන ළන මං නැති ශවලා ඉන්න 

ශේලාශේ ශගොවීන්ශේ ඇශේ ළල්ලිලා ශහෝ ශද් පාලනය කරන 

ළක ගැන අපි පුලිම ශවන්ශන් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අශප් ආණ්ඩුශේ න්ටින සමහර පක්ය, 

ශපොශළොන්නරුව දිස්්රික්කශේ යන ළන මං නැතිව ඉන්න මිනිස්සු 

අම  ාඛ්ාව ගහගන්ශන් ශගොවිශයෝ ටික ශගන්නලා. ශගොවි 

උද්ශඋෝයණ් තියලා හවස  ාඛ්ාව ගහනවා. ළශහම ශන්ම, ශරොයාන් 

රණ්න්ංහ රාජය ඇමතිතුමා? ළශහම තිශබනවා. ඒ නිසා  සමහර අය 

ශේශකන්  හරි ශගොඩ යන්න උත්සාහ කරනවා. අපි ඒක 

අවතක්ශසේරුවට ලක් කරන්ශන් නැහැ. අපට ඒ පිළිබඳ 

විශරෝධාරතාවයුවත් නැහැ. හැබැයි, ශගොවියා පිළිබඳ රජයට 

තිශබනවා වගකීමක්. අශප් රශට් කෘෂි කර්මාන්තය කඩා 

වැශටන්න ශමන්න බැහැ. අපි ළශහම කරන්ශන් නැහැ. ශගොවියා 

ඉල්ලුවා ශපොශහොර.  ගරු කථානායකතුමනි, ශගොවියා පාරට 

බැස්ශසේ ශපොශහොර ශමන්න කියලා. මැන් අපි ශපොශහොර ටික ලින්නා. 

මැන් ශගොවියා ශපොශහොර ටික අරශගන ශගොවි බිමට ගිහින් 

තිශබනවා. මැන් රසායනික ශපොශහොර ශමන්න කියලා අලුත් 

උද්ශඋෝයණ්යක් ශගනයනවා. මම විපක්ය නායකතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා.  

කබතුමාශේ ප්ර ්න ටිකට මම උත්තර ශමන්නේ.  උමාහරණ්යක් 

ගත්ශතොත් ගරු කථානායකතුමනි,  0101 යල සහ මහ කන්නවල 

අපි ශහක්ශටයාර ලක්ය 93ක වී වගා කරලා තිශබනවා. 

ශහක්ශටයාර ලක්ය 93ක වී වගා කරලා ශහක්ශටයාර ළකකින් වී 

ශමට්රික්ශටොන් 4.5ක් නිය්පාමනය කශළොත්,  අපි ගිය අ්ගරුද්ශද් වී 

ශමට්රික්ශටොන් මිලියන 5.4ක් නිය්පාමනය කරලා තිශබනවා. ඒවා  

හාල් බවට පරිවර්තනය කළාම,  ඒ වී ප්රමාණ්ය 9. න් ශබලිවාම  

හාල් ශමට්රික්ශටොන් 3.4ක්, 3.5ක් විතර නිය්පාමනය කරලා 

තිශබනවා. අශප් රශට් මාන්ක ජාතික සහල් අව යතාව ශමට්රික් 

ශටොන් 9 5,111යි. ගරු කථානායකතුමනි, අපට අ්ගරුද්මකට  නනෑ 

හාල් ශමට්රික්ශටොන් මිලියන 0.3යි. ගිය අ්ගරුද්ශද් මහ කන්නශේ 

ශමට්රික්ශටොන් මිලියන 9.3ක හාල් අතිරික්තයක් තිශබනවා. 

ශගොවිශයෝ  බිශේ වගා කරලා තිශබනවා; හාල් තිශබනවා.   

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ළතශකොට, තුන්ලක්යයක් ශගනාශේ?  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කබතුමා ඉතුරු කුවලත් කඩා ගන්ශන් නැතිව ශපොඩ්ඩක් 

ඉන්නවාම?  මැන් කබතුමා අඩු ගණ්ශන් ළක කුවශලන් හරි යනවා 

ශන්. ඉතින් කය තිශයන ළකවත් ශ රා ගන්නශකෝ. නක ඉතුරු 

්ගශණ්ත් මහින්ම මහත්මයාට පින් න්ද්ධාර ශවන්න ශන්. මහින්ම 

මහත්මයා තමයි කබතුමාට ඒ ශවලාශේ උමේ කශළේ. ඒ ශගෞරවය 

තියා ගන්නශකෝ. කබතුමා රෑට යනවා, රනිල් වික්රමන්ංහ 

මහත්මයාශේ ශගමරට. මවල්ට යනවා සත ත් ශප්රේමමාස 

මහත්මයාශේ ශගමරට. ඉස්ශසල්ලා ළක ශගමරක ඉන්න ශකෝ. 

ශගවල් ශමකකට යන්ශන් ශමොකම? ළක නායකශයක් තියා 

ගන්නශකෝ. ළක්ශකෝ රනිල් වික්රමන්ංහ මහත්මයාත් ළක්ක ඉන්න. 

ළශහම නැත්නේ සත ත් ශප්රේමමාස මහත්මයාත් ළක්ක ඉන්න.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මැන් ශගොවි බිමට ශපොශහොර ටික 

යවලා තිශබනවා කියලා මම වගකීශමන් කියනවා. අපි ශපොශහොර 

ටික යැේවාම,  මැන් ඒ ශගශනන ශපොශහොර පිළිබඳ  ූ තශයක් 

මවනවා. මැන් විපක්ය නායකතුමා කිේවා ීනන ශපොශහොර පිළිබඳව. 

ඒ පිළිබඳව කබතුමාට ශමා චර කථා කරන්න ශමයක් නැහැ. අපි 

අව ය පියවර අරශගන ඉවරයි. ගරු කථානායකතුමනි, මම 

පැහැදිලිව කිේවා අපි ජාතයන්තරව ලංසු කැ ශඳේවා කියලා.  ඒකට 

සමාගේ 00ක් ආවා. ඒක හතරට බැස්සා. ශතෝරා ගත්ත සමාගමට 

අපි ලින්න specification ළකට අුවව ශපොශහොර ආශේ නැහැ. ශේ 

ශපොශහොරවල කබතුමා කියන අර්වීනියා කියන බැක්ටීරියාව 

තිබුණ්ා. ඒ නිසා අපි ඒක නැවැත්තුවා. අපි ඒක ගත්ශත් නැහැ. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. අපි ඒවාට මුමල් යවන ළකත් නැවැත්තුවා. ඒ 

නිසා කබතුමා කියන්න අව ය නැහැ. මම අව ය පියවර අරශගන 

ඉවරයි. මට කබතුමාශේ උපශමස් නනෑ නැහැ. කෘෂිකර්ම 

ඇමතිවරයා හැටියට මට කියන්න පුළුවන්. අශප් රශට්  ාක 

නිශරෝධාරායන පනතට ළහා යන්ශන් නැහැ කියන ස්ථාවරශේ මම 

පැහැදිලිව දිගින් දිගටම හිටියා. මම ඒ ස්ථාවරශේ හිටියා. ගරු 

කථානායකතුමනි, ඒ ශපොශහොර පිළිබඳ අපි පැහැදිලි තීන්ලිවක 

ඉන්නවා. අපි ඊශේත් ීනන තානාපතිතුමා හමු්ගණ්ා. ශේක ීනන 

රජයත් ළක්ක තිශබන ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. අපට ප්ර ්නය 

තිශබන්ශන් shipment ළකත් ළක්කයි. ශේ ඇවිත් තිශබන 

shipment ළකත් ළක්කයි ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. අපි ඒ අයට කිේවා, 

" නැවත  ශේක   ීනනයට ශගනියලා අපට අව ය පරිදි specification 

ළකට හමලා  ලින්ශනොත් අපි ගන්නේ" කියලා. ඒ නිසා අපි වැරැදි 

කින්ම ශමයක් කරලා නැහැ. අපි ළශහම ශවන්න ඉ ඩ ශමන්ශන් 

නැහැ. කබතුමා ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවශේ අධාරයක්ය 

2029 2030 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

ජනරාල්ට කථා කරලා ස්තුති කරනවා. කබතුමා කථා කරලා 

ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන ශසේවයට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. කය 

කාටවත් ස්තුති කරලා හරියන්ශන් නැහැ, මහින්මානන්ම 

අලුත්ගමශේ ශකළින් හිටිශේ නැත්නේ. මහින්මානන්ම 

අලුත්ගමශේ ශකළින් හිටිය නිසා තමයි ඒ නැවට ළන්න බැරි 

්ගශණ්. ඒක ශහොඳට මතක තියා ගන්න. තමුන්නාන්ශසේ ශහොඳට 

මතක තියා ගන්න. ළමා කබතුමා නිවාස ඇමති. රනිල් වික්රමන්ංහ 

මැතිතුමා අගමැති.  

කබතුමන්ලාශේ පාලන කාලශේත් ශේ රටට ශපොශහොර 

ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඇවිල්ලා තිශබන න්යලු ශපොශහොර ප්රමිතිශයන් 

යුක්ත නැති ශපොශහොර කියලා රසායනාගාර වාර්තාවලින් කප්පු 

ශවලා තිශබනවා. 0101 වර්යශේ විගණ්කාධිපති වාර්තාව අරශගන 

බලන්න. ශමොකක්ම ළමා කශළේ? ළමා හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමති 

ශපොශහොර සේබන්ධාර වාර්තා ටික කාර්යාලයට ශගන්වලා ඒ වාර්තා 

ටික ශවනස් කළා. තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුව කාලශේ 

ශපොශහොර ශමට්රික්ශටොන් 89,111ක් ළළියට මැේමා. 

මහින්මානන්මටත් ඒ නයායම කරන්න තිබුණ්ා. මහින්මානන්මට 

තිබුණ්ා, lab report ළක ශගන්වලා ශවනස් කරලා මාලා ශේ ීනන 

ශපොශහොර ටික ගන්න. අපි ළතැනට ගිශේ නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා 

වාශේ තුට්ටු ශමකට අපි වැටුශණ් නැහැ. අපි ශපොශහොර 

සමාගේවලට යට ්ගශණ් නැහැ. අපි ශපොශහොර සමාගේවලින් 

ශකොමිස් ගත්ශත් නැහැ. අපි සීජතාශේ බිල්ඩින් ගත්ශතත් නැහැ. 

සීජතාශේ බිල්ඩින් අරශගන මාන්කව ශකෝටි ගණ්න් මුමල් 

ලින්ශනත් නැහැ. මම ඇමති ්ගණ්ාට පස්ශසේ ඉස්ශසල්ලාම කශළේ 

ශේ ශපොශහොරවලින් ශහොරකේ කරපු නිලධාරාරින් ටික ශගමර යවපු 

ළක. හිටපු ඇමතිශේ සේබන්ධීකරණ් ශල්කේ ළක්කම ශගමර 

යැේවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, තමුන්නාන්ශසේලාශේ හැරිසන් ඇමති 

වී අශලවි මණ්ඩලශයන් රුපියල් බිලියන ගණ්නක් ශහොරකේ 

කළා. ළමා කැබිනට් මණ්ඩලශේදී අගමැතිතුමාට ශේවා  ගැන 

කිේවා. Action ගත්ශත් නැහැ. අපි ඒවාට විරුද්ධාරව කටයුතු කරලා 

වී අශලවි මණ්ඩලශේ  ශමශනක් ශගමර යැේවා. ඒ නිසා අපි 

කබතුමාට කියනවා, ශගෝසාභය රාජපක්ය මහත්මයා බලයට පත් 

කශළේ ශහොරකේ කරන්න ශනොශවයි කියලා. ළතුමාට කන්මය 

ලින්ශන්, ජනවරම ලින්ශන් ඒකට ශනොශවයි. ඒ නිසා මම කබතුමාට 

වගකීමකින් කියනවා, මම වියය භාර ඇමතිවරයා හැටියට 

කෘෂිකර්ම අමාතයාං ය ඇතුශළේ ඒ කින්වක් කරන්න අපි ඉඩ 

ශමන්ශන් නැහැ කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි,  මම  ශේ කථාව කරලා අම CID ළකට 

යනවා, පාසලී චේපික රණ්වක මන්ත්රීතුමාට විරුද්ධාරව 

පැමිණිල්ලක් මමන්න. ළතුමා කියලා තිබුණ්ා, නැ ශනෝ නයිරජන් 

ශපොශහොර ලංකාවට ශගන්වපු ළශකන්  ෂීන්ර රාජපක්යටයි, 

මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේටයි බිලියන 8ක ශකොමියන් තිශබනවා 

කියලා. මම ශේ කථාව කරලා අම යනවා CID ළකට. පාසලී 

චේපික රණ්වක මහත්මයා ගිහිල්ලා කටඋත්තර ශමන්න නනෑ, 

මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේටයි,  ෂීන්ර රාජපක්යටයි සල්ලි හේබ 

්ගශණ් ශකොශහොමම කියලා. ළශහම නැත්නේ, චේපික රණ්වක 

මහත්මයාත් බලා ගන්න නනෑ ළතුමාට ශමොකක්ම ශවන්ශන් 

කියලා. කබතුමන්ලා ශේක ශහොඳට මතක තියා ගන්න. ඉන්දියාශේ 

ශේ රාජය සමාගමට අයිති website ළක බලන්න. චේපික රණ්වක 

මහත්මයා බලලා තිශබන්ශන් නැශනෝ යූරියාවල price ළක. අපි 

ශගන්වන්ශන් නැශනෝ යූරියා ශනොශවයි මහත්තශයෝ; අපි 

ශගන්වන්ශන් නැශනෝ නයිරජන්. ශේ ශවලා තිශබන්ශන් විපක්ය 

නායකතුමාශේ පහන් ටැශේ අනිත් ළක. ඒ, ඊළෙට ජනාධිපති 

ශවන්න ඉන්න මහත්මයා. මැන් චේපික රණ්වක මහත්මයා ශවනම 

makeup මානවා රමණී ගාවට ගිහිල්ලා. නැශනෝ යූරියාවල price 

ළක බලලා නැශනෝ නයිරජන් ගැන කථා කරනවා. අපි නැශනෝ 

යූරියා ශේන්ශන් නැහැ. ශේ website ළශක් තිශබන්ශන් නැශනෝ 

යූරියා price ළක. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශේක ඉන්දියාශේ 

සහනාධාරාර price ළක. ඒ නිසා ශතොරතුරු මන්ශන් නැතිව මඩ 

ගහන්න ළපා. තමුන්නාන්ශසේලා වැරදි විධියට ශේ ගැන රශට් 

සමාජ මතයක් ඇති කරන්න හමනවා. විපක්ය නායකතුමා 

කියනවා, ශේ ශපොශහොර ආනයනය අස්ශසේ ශහොරකේ කරන්න, 

ශකොමිස් ගහන්න හමනවා කියලා. විපක්ය නායකතුමනි, කෘෂිකර්ම 

අමාතයාං ය ඇතු ශළේ ශකොමිස් ගහන ක්ගරු හරි නිලධාරාරිශයක් 

ඉන්නවා නේ ඒ ගැන මට කියන්න. මම බලාගන්නේ. ශහට උශද් 

ශවනශකොට මම ඒ නිලධාරාරියා ශගමර යවනවා. ළවැනි ශමයක් 

තිශබනවා නේ කබතුමන්ලා ඒ ශතොරතුරු අපට ශමන්න. අශප් 

අමාතයාං ය ඇතුශළේ නනෑම ශකශනක් වැරැද්මක් කරලා 

තිශබනවා නේ, කබතුමා ඒ  ශතොරතුරු මට ශමන්න; මම ළා් 

තීන්ලිව ගන්නවා. තමුන්නාන්ශසේලා   මතයක් සමාජගත කරලා, 

තමුන්නාන්ශසේලා රටින් ළන ශපොශහොර ගැන මිතශයක් මවලා 

ශගොවියා භය කරනවා. තමුන්නාන්ශසේලා ළශහම කරනශකොට 

රශට් මිනිස්සු හිතාවි, රසායනික ශපොශහොර සමාගේ 

තමුන්නාන්ශසේලාටත් ශකොමිස් ශගවනවා කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේලා ගැනත් ජනතාව වැරදි විධියට හිතයි.  

මම කියන්ශන් ශේක අමාරුයි. ශේක අභිශයෝගයක්. මම 

කියන්ශන් නැහැ ශේක බන්ශද්න්යක මාලා ශමන්න පුළුවන් ශමයක් 

කියලා. පරිසර හිතකාමී කෘෂි කර්මාන්තය කියන ළක 

බන්ශද්න්ශේ මාලා ශමන්න කියලා මම කියන්ශන් නැහැ. මැන් ශත් 

කර්මාන්තය සේබන්ධාරශයන් අශප් වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා 

කැබිනට් මණ්ඩලයට ශයෝජනාවක් කළා. ඒ සේබන්ධාරශයන් ගත 

යුතු පියවර අපි ගත්තා. ඒක මන්ශන්ත් නැතිව විපක්ය නායකතුමා 

කියනවා, "Ceylon Tea නාමය ඉවරයි. ශත් ශකොළ ඉවරයි" 

කියලා. අඩු ගණ්ශන් ආණ්ඩුව ගත්ත තීරණ්ය ගැනවත් විපක්ය 

නායකතුමා මන්ශන් නැහැ. මම ඒකයි කිේශේ කබතුමාට උපශමස් 

ගන්න ක්ගරු හරි ශහොයා ගන්න කියලා. ළශහම නැත්නේ අඩු 

ගණ්ශන් හවසට ගිහිල්ලා හිටපු අගමැතිතුමා හේබශවලා බුලත් 

අතක් දීලා, කළ පේ සමාශවන්න කියලා අගමැතිතුමාශගන් 

උපශමස් ටිකක් අරශගන, advice ටිකක් අරශගන ඊට පස්ශසේ 

ශේවාට උත්තර ශමන්න. කබතුමා  ශේ කියන ශද්වල් වැරැදියි. ඒ 

නිසා අම ශත් කර්මාන්තයට අව ය ශපොශහො ර ශේන්න අපි ඉඩ 

ලින්නා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, අපි ශේ තීන්ලිව ගත්තාට, ශේශක් යේ 

යේ ප්ර ්න ්ගණ්ාම ආපහු පස්සට ඇවිල්ලා අපි  ඒ ගැන නැවත 

හිතුවා. බඩඉරිඟු ශගොවියාට ප්ර න් තිබුණ්ා. අපි ඒ ගැන ශසොයා 

බැලුවා. ඒ සේබන්ධාර අශප් ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ ප්ර ්නය අපි 

විසුනවා. මැන් අක්කර 88,111ක් බඩඉරිඟු වගා කරලා තිශබනවා. 

ක්ගරුවත් ශේවා කථා කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණ්ාකර වැරදි 

මත සමාජගත කරන්න ළපා. ශමවි හාමුලිරුවශන්! කබතුමන්ලා 

කැමති නැද්ම ශලෝකශේ පළමුවැනි කාබනික ශගවත්ත බවට ශ්රී 

ලංකාව පත් ශවනවා මකින්න? කබතුමා කියනවා, අශප් රශට් කෘෂි 

කර්මාන්තශේ මිලියන 0.4ක් ඉන්නවා කියලා. නැහැ. ගරු විපක්ය 

නායකතුමනි, අශප් රශට් වගා කරන්ශන් මිලියන 9. යි. ගිය 

අ්ගරුද්ශද්  වී, ශපොල් කක්ශකෝම ගත්තාට පස්ශසේ මිලියන 9. ක 

ශගොවි ජනතාවක් තමයි වගා කරලා තිශබන්ශන්. ගරු 

කථානායකතුමනි, අපට ශගොවීන් ලක්ය 9 කටයි ශපොශහොර 

ශමන්න තිශබන්ශන්. ශගොවීන් ලක්ය 9 කට අව ය 

පලිශබෝධාරනා ක තමයි අපට ශමන්න තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මම 

අහන්ශන් ශමයයි. ශලෝකශේ පළමුවැනි කාබනික ශගවත්ත අපි 

්ගශණ්ොත්, ඒශක් ශගෞරවය අපට ශනොශවයිම? ශේ රටට 

සංචාරකශයෝ ළනශකොට,- ගරු හිටපු අගමැතිතුමනි, අපට රටවල් 

9 කින් කථා කරලා තිශබනවා ශේ වයාපෘතියට ආධාරාර ශමන්න; 

ශේ වයාපෘතියට සහශයෝගය ශමන්න කථා කරලා තිශබනවා. 

ශේක අමාරු ශවන්න පුළුවන්. ශේශකන් නිය්පාමනය න්යයට 91ක් 

අඩු ශවන්න පුළුවන්. ශමවි හාමුරුවශන්! මිනිසුන්ට වහ ශමන ළක 

නවත්වලා මිනිසුන්ට ශහොඳ ආහාර ශේලක් ශමනශකොට 

කබතුමන්ලා විරුද්ධාර  ඇයි? 
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[ගරු මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ මහතා] 
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කබතුමන්ලාම කියන්න, අපි ගමකට ගියාම ශකොශහොමම? මම 
ගරු ළස්.ළේ. චන්රශසේන ඇමතිතුමාශේ අුවරාධාරපුශර් ශගමර ගියා. 

ඇමතිතුමාශේ ශනෝනා ශකශසල් ශගඩි ටිකක් ශගනත් දීලා 

කියනවා, "ශේවාට යූරියා ගහලා නැහැ. කාබනික ශපොශහොරවලින් 

හමපුවා, කන්න" කියලා. ළශහම තමයි ගේවලට ගියාම මිනිස්සු 

කියන්ශන්. ශකොළඹ වි ාල මිල ගණ්න්වලට ළළවලු විුවණ්න කඩ  

තිශබනවා. ඇයි? ඒවාට යූරියා ගහලා නැහැ, කාබනික ශපොශහොර 

මාලා හමලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒවාට ශවනම මිලක් තිශබනවා.  

රසායනික ශපොශහොර සහ වල් නා ක නිසා න්ලි වන විනා ය 

පිළිබඳව ශලෝක ශසෞඛ්ය සංවිධාරානය ලංකාශේ අ්ගරුලි හතරක් 

පර්ශේයණ් කරලා තිශබනවා. ඇශමරිකාශේ ේලයිශෆොශසට් 

පාවිා චි  කිරීම නිසා ශගොවිශයෝ උසාවියට ගිහින් බිලියන 0ක් වන්දි 

අරශගන තිශබනවා. ජනාධිපතිතුමා ගත්ත ශේ තීන්ලිව අමිහිරි 

ශවන්න පුළුවන්. ජනතාව, අතිගරු ශගෝසාභය රාජපක්ය මැතිතුමා 

ජනාධිපති ශකශරේශේ ඇයි? සාේප්රමායික ශද් පාලනශයන් මිදිලා 

ප්රතිපත්තිගරුක ශද් පාලනයකට යන්නයි. ළතුමා ගන්න තීන්ලි 

මූලිකව අමිහිරි ශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, කබතුමන්ලා හිතනවා 

ඇති ශගොවිශයෝ ළළියට මාපුවාම හරි කියලා. හැබැයි, මහත්තශයෝ 

කන්මයට තව අ්ගරුලි තුනක් තිශබනවා. කන්මයට තව අ්ගරුලි තුනක් 

තිශබනවා, මතක තියාගන්න. කබතුමන්ලා ශමොකක්ම ශේ මෙලන 

මැෙලිල්ල. අපි ශගොවිශයෝ ශවුවශවන් කථා කරන්න නනෑ.  අපිත් 

අශප් දිස්්රික්කශේ මන්ත්රීවරුත් ශගොවිශයෝ ශවුවශවන්  ශපමට 

න්ටිනවා.  කැබිනට් රැස්වීශේදී ශේ පිළිබඳව ඇමතිවරු දීර්උව 

සාකා කා කරනවා. ශේක අපි මන්ශන් නැති ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. 

ළම නිසා අපි කබතුමන්ලාට කියනවා ශේ පිළිබඳව අනියත බියක් 

ඇති කර ගන්න ළපා කියලා.  

අපි යුද්ධාරය කරන ශවලාශේ කබතුමන්ලා, ගරු ලක්ය්මන් 

කිරිඇල්ල මන්ත්රීතුමන්ලා කිේවා, "කිලිශනොා චියට යනවා කියලා 

මැමවා චියට යනවා" කියලා.  ළශහම තමයි කිේශේ. කිරිඇල්ල 

මැතිතුමා කිේවා, "නනෑ ශගොශනුවට යුද්ධාර කරන්න පුළුවන්" 

කියලා. නමුත් ඒ යුද්ධාරය අපි අවසන් කළා.  ඒවා අමතක කරන්න 

ළපා. කබතුමන්ලාට ඒවා මතක නැහැ. [බාධාරා කිරීමක්] ශකොශහොමම 

ශර්න්ේ ශරෝවර් ළක ශගනාශේ කියලා අහගන්න ලු. අපි ඒවා 

කියන්න නනෑ නැහැ. මැන් ළතුමාශේ අවසාන කාලය, තරහ කර 

ගන්න ළපා; පේ.  

අපි කබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. දිස්්රික්කවල 

කබතුමන්ලා  ශද් පාලනය කරන්න, කමක් නැහැ. ශගොවීන්ට 

නායකත්වය ශමන්න. මම මැක්කා හිටපු ජනාධිපති ගරු ෛමත්රීපාල 

න්රිශසේන මැතිතුමා කියලා තිශබනවා, "කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා 

නියරකවත් ගිහින් නැහැ" කියලා. අශප් න්රිශසේන ජනාධිපතිතුමාට 

වඩා මම නියශර්, ශවශළේ ගිය මිනිශහක්. මශේ තාත්තා 

ශගොවිශයක්. මම ුවඹුරු ශකොටලා තිශබනවා, ශගොයේ හිටවලා 

තිශබනවා. මම ුවඹුශර් වැඩ කරලා තිශබනවා, මශේ ගශේ 

ගල්පාය ුවඹුශර් සහ බරන්මර ුවඹුශර්. මම ුවඹුශර් වැඩ කළ 

මිනිශහක්. මම නියර, ශවල ගැන ශහොඳට මන්නවා.  

හැබැයි, හිටපු ජනාධිපති ගරු ෛමත්රීපාල න්රිශසේන මැතිතුමා 

ගැන කථා කරනවා නේ, මට උත්තර ශමන්න පුළුවන් ශද්වල් 

ශගොඩක් තිශබනවා. ළක ශගමරයි ජනාධිපතිට තිශබන්ශන්; ශගවල් 

තුනක් ළකට තියලා හමා ගත්ශත් නැහැ. මට කියන්න ශගොඩක් 

ශද්වල් තිශබනවා. කථා කරනවා නේ, ළතුමාට උත්තර ශමනවා 

නේ ශගොඩක් ශද්වල් ගැන කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම ඒ ගැන 

කථා කරන්ශන් නැහැ. [බාධාරා කිරීමක්] අපට කථා කරන්න 

ශගොඩක් ශද්වල් තිශබනවා. [බාධාරා කිරීමක්] කියන්න, කියන්න! 

ඇයි කබතුමන්ලා ඒ කාලශේ කට වහශගන ළතුමා ළක්ක හිටිශේ? 

ඒ කාලශේ, "Good Morning, Sir" කියාශගන ෛමත්රීපාල 

න්රිශසේන ජනාධිපතිතුමා ළක්ක හිටිශේ. [බාධාරා කිරීමක්] රෑට 

ෛමත්රීපාල න්රිශසේන ජනාධිපතිතුමාත් ළක්ක විස්කි ගැහුවා. 

ෛමත්රීපාල න්රිශසේන ජනාධිපතිතුමා හේබ ශවලා ඇමතිකේ 

ශවනස් කරන්න කථා කළා. ඒවා කක්ශකොම කරනශකොට 

ෛමත්රීපාල න්රිශසේන මැතිතුමා ශහොඳයි. මැන් අපි ශමොනවා හරි 

කියනශකොට, "බණින්න, බණින්න" කියනවා. අපි කයි කය ලණු! 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කබතුමාශේ පිළිතුර ශකටි කරන්න. මැන් 

ශවලාව ශපරවරු 99.3 යි. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ඉක්මනින් කියන්නේ, ගරු කථානායකතුමනි. 

ශමතුමන්ලා කියන ඒවාට ශපොඩ්ඩක් ලුණු ඇඹුල් ඇතුව කිේශේ 

නැත්නේ ශහොඳ නැහැ. විපක්ය නායකතුමාට ඒවා කියනශකොට 

බලන්න රනිල් වික්රමන්ංහ මැතිතුමාශේ මුහුශණ් තිශබන හිනාව.  

[බාධාරා කිරීේ]  

ස්ථාවර නිශයෝග 0 (0) යටශත් ගරු විපක්ය නායකතුමා වින්න් 

අසන ලම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

01. නැත. 
 ඒක තමයි ගරු විපක්ය නායකතුමනි, මම කබතුමාට 

කිේශේ. ශේ කන්නශේ  ශගොවිශයෝ ශහක්ශටයාර ලක්ය 8ම 
වගා කරනවා. අම ශවනශකොට ශගොවිශයෝ ශහක්ශටයාර 
505,111ක් වගා කරලා තිශබනවා. ශගොවිශයෝ ශගොවි බිශේ 
ශේ න්යල්ල වගා කශළොත් ආහාර සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ 
ගැටලුවක් පැන නඟින්ශන් නැහැ. 

02. නැත. 
 

 ඒ ප්ර න්ශේ ශමවැනි ශකොටසට උත්තරය 'නැත"  කියන 
ළකයි.  

03. මම කබතුමාට බලා ගන්නට නැශනෝ නයිරජන්  පිළිබඳව 
පර්ශේයණ් වාර්තා සහ "වී වගාශේ අන්තර් කාලීන 
ශපොශහොර මාර්ශගෝපශද් ය, 0109/00 මහ කන්නය" 
කියන වාර්තා  වාගත්* කරනවා.  

මම කබතුමාට අව ය න්යලු ශද් ශමන්නේ. අපි නැශනෝ 

නයිරජන් භාවිත කිරීශේදී අුවගමනය කරුව ලබන ක්රමශේමය, 

මාර්ශගෝපශද් , gloves, masks  මාන විධිය, ඒ න්යල්ල පිළිබඳව 

අපි ශගොවීන් මැුවවත් කරලා තිශබනවා. අපි කබතුමන්ලාට ශේශක් 

තිශබන විශ ේයත්වය කියන්නට නනෑ. අපි ශමශතක් කල් 

ශපොශහොර භාවිත කළා. ඒ ශපොශහොරවලින් න්යයට  1ක් විතර 

ජලයට සහ වාතයට මුසු ශවනවා. අලුත් තාක්යණික ශපොශහොර 

තනිකරම  ාකයට උරා ගන්නවා. අපි ශේ න්යල්ල සේබන්ධාරශයන් 

උපශමස් දීලා තිශබනවා, ගරු විපක්ය නායකතුමනි. අව ය 

මාර්ශගෝපශද්  කක්ශකොම අපි දීලා තිශබනවා. 

නැශනෝ නයිරජන් ශපොශහොර පිළිබඳව ඉන්දියාශේ 

පර්ශේයණ්ාගාර 09ක පර්ශේයණ් කරලා ශගොවීන්  9,111ක් මැනට 

ඒවා භාවිත කරනවා. ශගොවි ප්ගල් ළක්මහස් ගණ්නකට සමාන 

ප්රමාණ්යක් පර්ශේයණ්වලට සේබන්ධාර කරශගන, තාක්යණ්ය 

හමාශගන තමයි ශේ කටයුත්ත කරලා තිශබන්ශන්.  ශද්ය යව න්ලි 

කරන ලම පරීක්යණ් පමනේ ශනෝගණ්ත්, ඉන්දියාශේ න්ලි කරන ලම 

පරීක්යණ් මත  සාර්ථක ප්රතිඵල ශපන්වා ඇති බැවින් ආනයනය 

කරන ලදී.  

2033 2034 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

අපි පිළිගන්නවා, නැශනෝ නයිරජන් ශපොශහොර පිළිබඳව 

ලංකාශේ research ළකක් කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි ඉන්දියාශේ 

කරන න්යල්ල සැලකිල්ලට අරශගන තමයි, කෘෂිකර්ම අධාරයක්ය 

ජනරාල්තුමාශේ ප්රධාරානත්වශයන් අපි ශේ කටයුත්ත කශළේ. ඒ  

ක්ශයේත්රශේ, මිමිශේ කරපු න්යල්ල අධාරයයනය කරලා තමයි,  අපි 

ශේ කටයුත්ත කශළේ.  

04.   ගරු විපක්ය නායකතුමනි, අපි කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන 
රක්යණ් මණ්ඩලයත්, ශගොවිජන ශසේවා ශකොමසාරිස්තුමාත් 
සේබන්ධාර කරශගන වන්දි ලබා දීශේ ක්රමශේමයක් හමලා 
තිශබනවා. ඒ සඳහා  මැනට අපි චක්රශල්ඛ් යවනවා. ඒ අුවව 
ශගොවියාශේ නියප්ාමනශේ යේ අඩුවක් ්ගශණ්ොත් අපි 
ළයටත් වන්දියක් ශගවනවා. අපි හිතමු, ශහක්ශටයාරයකින් 
ශමට්රික් ශටොන් 4.5යි, නියප්ාමනය ශවන්ශන් කියලා. ශේක 
ශමට්රික් ශටොන් 4.05ක් ්ගශණ්ොත්, ඒ පාඩු ශවන ප්රමාණ්යට 
වන්දිය ශගවන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ළම නිසා 
ශගොවීන්ට වන්දි ලබා ශමනවා කියන සහතිකය අපි ලබා දී  
තිශබනවා.  

05.  ළම ප්රතිපාමන ශවන් කිරීමට අව ය කටයුතු අපි කරනවා. ඒ 
පිළිබඳව ගැටලුවක් නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමස්ත 
ලංකා ශගොවිජන සේශේලනය කැඳවලා කිේවා, "ශේ සඳහා 
වන්දි ලබාශමනවා" කියලා. ගරු විපක්ය නායකතුමනි, ළම 
නිසා මට අවසාන ව ශයන් කබතුමාට කියන්න 
තිශබන්ශන්- [බාධාරා කිරීේ] 

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු ඇමතිතුමනි, වගා වන්දි- [බාධාරා කිරීේ] 

 
ගරු මන්ත්රීවසනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
අශන්! කබතුමා මන්න වගාව. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගේපහ දිස්්රික්කශේ වගා වන්දි ශමොනවාටම, ගරු මන්ත්රීතුමා? 

[බාධාරා කිරීමක්] ගේපහ දිස්්රික්කශේ ශමොන වගා වන්දිම?[බාධාරා 
කිරීමක්]  මම අහන්ශන් ගේපහ දිස්්රික්කශේ වන්දිය ශමොකක්ම 
කියායි. [බාධාරා කිරීමක්]  

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

වන්දි හේබ ්ගශණ් නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට කබතුමා කියන්න, ගේපහ දිස්්රික්කශේ ශමොන ප්රාශද්ය ය 

ශල්කේ ශකොට්සාසශේ ශමොන ශගොවියාටම වන්දිය හේබ ්ගශණ් 

නැත්ශත් කියලා. මැන් නම කියන්න.   

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

නැහැ. [බාධාරා කිරීමක්]  ලැබිලා නැහැ.   

ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මා හිතවත් ගරු මන්ත්රීතුමනි, කෘෂිකාර්මික හා ශගොවිජන 

රක්යණ් මණ්ඩලශයන් වන්දි ලැබිලා නැත්නේ ගේපහ දිස්්රික්- 

[බාධාරා කිරීමක්]   

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ශමශමශනුව කිේවා, ලැබිලා  නැහැ කියලා.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරි. හරි. මම කියන ළක අහන්නශකෝ. ඒ අයට වන්දි ලැබිලා 

නැත්නේ කබතුමා ඒ ශල්ඛ්නය මට ශමන්න. මම ඒ වන්දි ටික 

කඩිනමින් ලබා ශමන්න කටයුතු කරන්නේ. 

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අපි ඇහුවා. භාණ්ඩාගාරශයන්  ළවලා නැහැ කිේවා. සල්ලි 

නැහැ කිේවා ලු.    

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කබතුමා ශන්, ළශහම කියන්ශන්. 

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මම ශනොශවයි, භාණ්ඩාගාරශයන් කියන්ශන්.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භාණ්ඩාගාරශේ ක්ගම කබතුමාට කිේශේ? 

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

නම කියන්න නනෑ නැහැ ශන්.   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශපොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. කබතුමාට භාණ්ඩාගාරශයන් කියපු 

ශමය වැඩක් නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, කබතුමා මට ඒ ශල්ඛ්නය 

ශමන්න.  වන්දි ශගවලා නැත්නේ මම ඒ වන්දි ටික ශමන්නේ. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, කබතුමා කලබල ශවන්න ළපා. මා කබතුමන්ලාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. රශට් ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව රජය 

හැටියට අශප් අවධාරානය ශයොමු ශවලා තිශබනවා. ළහිදී යේ 

ප්ර ්නයක් පැන නැඟුශණ්ොත්, ඒකට පිළියේ අපි සාකා කා කර 

තිශබනවා. ශගොවීන් ශපොශහොර ටික තමයි ඉල්ලුශේ. අපි ශපොශහොර 

ටික ශගනැල්ලා තිශබනවා. මැන් ශගොවිජන ශසේවා 

මධාරයස්ථානවලට ශපොශහොර ශබමමින් ඉන්නවා. ඒ ලබා ශමන 

ශපොශහොර පිළිබඳ වගකීම රජය සහතික කර තිශබනවා. ශේ 

ශපොශහොර භාවිත කරලා වගාවලට යේ  හානියක් න්ලි ්ගශණ්ොත්, 

ඒකටත් වන්දි ශගවන වගකීම රජය භාරශගන තිශබනවා. ප්ර ්නය 

ශවලා තිශබන්ශන් ශේකයි.  
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ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය යල කන්නශේ ශගොවිශයෝ 
පාරට  බැස්සා, ශපොශහොර නැහැ කියලා. හැබැයි පසුගිය යල 
කන්නශේ ශපොශහොර තිබුණ්ා. ඒ රසායනික ශපොශහොර සමාගේවල 
න්යලු ශතොරතුරු ටික මම ශමන්නේ. කබතුමන්ලා කලබල නැතුව 
ඉන්න. ශේ සල්ලි ශමන අයශේ කක්ශකොම ශතොරතුරු ටික අපි 
ශමන්නේ. කමක් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන්ශේ වයාපාරය ශවුවශවන් 
හිට ගත්තාශමන්. හැබැයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශේ තීන්ලිව 
ගත්ශත් රශට් මිනිස්සු ජීවත්කරවීශේ බලාශපොරාත්තුශවන්. 
කාබනික ප්රතිපත්තිය ළතුමා තීන්ලි කශළේ මිනිසුන්ශේ ජීවත්වීශේ 
අයිති තහ්ගරු කරන්නයි. ළම නිසා ශේක ශහොඳ ශා තනාවකින් 
කරපු ශමයක්. කබතුමන්ලා අනියත බියක් ඇති කර ගන්න නනෑ 
නැහැ. අපි ශගොවීන්ශේ ආර්ිකකය කඩා වැශටන්න ශමන්ශන් නැහැ. 
රශට් ආහාර සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ප්ර ්නයක් පැන නඟින්න අපි 
ඉඩ ශමන්ශන් නැහැ. ළම නිසා ශමම කටයුත්ශත්දී අශප් අඩුපාඩුකේ 
තිශබනවා නේ විපක්යය හැටියට කබතුමන්ලා අපිට ඒවා කියන්න. 
අපි ඒවා නිවැරදි කර ගන්න කැමැතියි. අශප් අමාතයාං ය ඇතුළත 
යේ වැරදි තීන්ලි ගන්නවා නේ, ශහොරකේ කරනවා නේ අපිට 
කියන්න. අපි ඒ අයව පැය 04න් ළළියට මමන්න ලැහැස්තියි. අශප් 
නනෑම වැරැද්මක්, අඩු පාඩුවක් තිශබනවා නේ කබතුමන්ලා අපට 
කියන්න. අපි ඒවා නිවැරදි කරගන්න ලැහැස්තියි. කබතුමන්ලාව 
ශගමර යැේශේ, අපිව බලයට  ශගනාශේ කබතුමන්ලා කරපු වැරදි   
කරන්න ශනොශවයි. ළම නිසා අශප් අමාතයාං වල යේ අඩුපාඩුවක්, 
වැරැද්මක් තිශබනවා නේ කබතුමන්ලා නනෑ ශවලාවක අපිට 
කියන්න. විපක්යශේ මන්ත්රීවරු ගණ්නාවක්  ඇවිල්ලා අපට ප්ර ්න 
කියනවා. මම නේ සඳහන් කරන්න කැමති  නැහැ. අපි කවමාවත් 
ශද් පාලනය කරලා  වම ශමන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලා 
ශවුවශවන් අපි යමක් ශනොකර ඉන්ශන්  නැහැ. නනෑම මහජන 
නි ශයෝත තයුවට උමේ කරන්න අපි කැමැතියි. ඒ නිසා අශප් 
පැත්ශත් අඩු පාඩු, වැරැදි තිශබනවා නේ කියන්න. අපි 
තමුන්නාන්ශසේලා ශවුවශවන් උමේ කරන්න කැමැතියි.  

ස්තුතියි. 
  

ගරු  ජි ක නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெேித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ය නායකතුමනි, කබතුමාට ඇති තරේ කාලය ලින්නා 

ශන්. මැන් අපි විනාඩි 45ක් ප්රමාම ශවලායි තිශබන්ශන්. [බාධාරා 

කිරීමක්] ශහොඳයි, ඉක්මනට කියන්න. 

 

ගරු  ජි ක නප්රේමදා  මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெேித் பிலரைதொஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කබතුමාශගන් අහන්න කැමැතියි, නිවැරැදි 

ප්රසේපාමන ක්රියාවලියක් අුවගමනය කළා නේ,  ාක නි ශරෝධාරායන 

ශසේවය මඟින් ආනයනික බලපත්රයක් ලබා ශනොදී, බලපත්රයක් 

ශනොමැතිව ශඩොලර් ලක්ය 81ත් -  1ත් අතර ප්රමාණ්යක ශපොශහොර 

ශගන්වන්න ණ්යවර ලිපි නිුවත් කශළේ ශකොශහොමම කියලා. 

ආනයනික බලපත්රයක් නැතිව ශේ කටයුතු ක්රියාත්මක කශළේ 

ශකොශහොමම?  

ඊළෙට කබතුමා කිේවා, ලිරකථන සංවාම සභාගත කරනවාය 

කියලා. කබතුමා හැන්සාඩ් වාර්තාව ශහොඳට බලන්න. කබතුමා 

ලිරකථන සංවාම සභාගත කරන්ශන් ශකො ශහොමම? ඒ කියන්ශන්, 

ලිරකථන සංවාම ශකොශහේ ශහෝ පටිගත ශවනවාම? ඒ කාරණ්යත් 

ශපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, කබතුමා කිේවා, නැශනෝ නයිරජන් 

පිළිබඳව ඉන්දියාශේ පරීක්යණ් කර තිශබනවාය කියලා. 

ඉන්දියාශේ කෘෂි කර්මාන්තය කරන ඉඩකඩේවල තිශබන පස හා 

අශප් රශට් තිශබන පස ළක හා සමානම? ඒ රශට් කළ පරීක්යණ් 

ඍජුවම අශප් රටට බලපානවාම?  ඒ කියපු කථාව නිවැරැදිම? 

කරුණ්ාකර ශේ ප්ර ්නයටත් උත්තර ශමන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කබතුමන්ලා ශවලාවකට බණිනවා, ශපොශහොර නැහැ කියලා. 

ශපොශහොර ශගනාවාම ඒ ශපොශහොර ශගන්වන ළක නවත්වන්න 

කථා කරනවා. ඒකට ප්ර ්නයක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, ළතුමා මතු කළ පළමුවැනි කාරණ්යට 

පිළිතුර ශමයයි. ගරු විපක්ය නායකතුමනි, කබතුමා කිේව 

ආකාරයට ීනනශයන් නැව පිටත්ශවලා තිශබන්ශන් අශප් වාණිජ 

බලපත්රය ශනොමැතිවයි. ළය වැරැදියි. ළශහම ළන්න අයිතියක් 

නැහැ. ඒ නිසා තමයි වාණිජ අධිකරණ්යට ගිහින්  ශේ තීන්ලිව 

ගත්ශත්. ඒ ආපු ක්රමය වැරැදියි. ගරු විපක්ය නායකතුමනි, අපට 

sample ළක ළවා, අපි test කරන්නත් කලින්, sample ළක ආපු 

මවශසේම ශේ shipment ළක ළශහන් ඇවිල්ලා තිශබනවා. අපි 

වහාම e-mail පණි්ගඩයක් යවා තිශබනවා, "අපි ශේක භාර 

ගන්ශන් නැහැ. ශේශක් අර්වීනියා බැක්ටීරියාව තිශබනවා"  කියලා. 

ඒ ගුවශමුවව සේබන්ධාරශයන් ශමපැත්ශතන්ම අඩු පාඩුකේ 

න්ලිශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ශගවීේ නතර කරලා ශේ 

න්යලු කටයුතු කරලා තිශබන්ශන්. ීනනශයන් ආනයනය කරන ලම 

ශපොශහොර සේබන්ධාරශයන් අශප් specifications නැති නිසාත්, ඒවා 

අවිධිමත්ව ආපු නිසාත් තමයි අපි ඒ ශපොශහොර ඇතුළට ගන්ශන් 

නැතිව නවත්වන්න කටයුතු කශළේ. ඒ පිළිබඳව කබතුමන්ලා 

කලබල ශවන්න නනෑ නැහැ.  ඒ පිළිබඳව අව ය කටයුතු කරනවා 

කියන මැඩි ස්ථාවරශේ අපි ඉන්නවා. 

 ඊළෙට, ශමවන කාරණ්ය ව ශයන් කබතුමා කිේවා, ලිරකථන 

සංවාම පිළිබඳව. ඒ ලිරකථන සංවාම ශකොශහේවත් පටිගත කරන්ශන් 

නැහැ. ඒ ලිරකථන සංවාම ශමන්ශන් කබතුමන්ලාශේම පැත්ශත් 

අයයි. ගරු කීජර් හෂීේ මන්තීතුමා ශේ සභාශේ නැති නිසා මා 

කියන්ශන් නැහැ. රනිල් වික්රමන්ංහ මැතිතුමා අගමැති ව ශයන් 

න්ටි කාලශේ ළතුමාට විරුද්ධාරව SriLankan Airlines ළක 

සේබන්ධාරශයන් කැබිනට් ප්රිකා ඉදිරිපත් කළා. ළතුමාශගන් 

අහන්න, ඒ කැබිනට් ප්රිකා මට ලින්ශන් ක්ගම කියලා. අර්ජුන 

රණ්තුංග හිටපු ඇමතිතුමා වරාය පිළිබඳව කැබිනට් ප්රිකා 

ඉදිරිපත් කළා. අර්ජුන රණ්තුංග මැතිතුමාශගන් අහන්න, ඒ 

කැබිනට් ප්රිකා අපට ලින්ශන් ක්ගම කියලා. අපට ශේ ශතොරතුරු 

ශමන්ශන් කබතුමන්ලාශේ පැත්ශතන්මයි. ඒ ශතොරතුරු අපි 

ශවලාවට ශමන්නේ. අපි ලිරකථන සංවාම පටිගත කරන්ශන් නැහැ. 

කබතුමන්ලා  ශේ ගුවශමුව ගැන කථා කරන තැන්වල ඉන්න අය 

තමයි record කරලා අපට ශේ ශතොරතුරු ශමන්ශන්. මා ඒවා 

තමුන්නාන්ශසේට ලබා ශමන්නේ.  

තුන්වන කාරණ්ය ව ශයන් කබතුමා කිේවා, නැශනෝ 

නයිරජන් පිළිබඳව. ීනන නැව සැප්තැේබර් 01වන මා ළයි කියලායි 

අපි බලාශපොශරොත්තු ්ගශණ්. අපි ශේ වි ාල අර්බුමයට ගිශේ ීනන 

ශපොශහොර ආශේ නැති නිසායි. ඒ ශවලාශේ අපට ශවනත් 

විකල්පයක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ ශවලාශේ ඉන්දියාශවන් ආපු 

samples කිහිපයක් තිබුණ්ා. ඒ අවස්ථාශේදී රසායනික ශපොශහොර 

ආනයනය කරන්න ශවලාවක් තිබුශණ් නැහැ. අපට ළෙම රට 

ඉන්දියාවයි. අශප් පාං  සේබන්ධාරශයන් පරීක්යා කරන්න 

කෘෂිකර්ම අධාරයක්ය ජනරාල්තුමාශේ ප්රධාරානත්වශයන් න්යලුශමනා 

ඒක රාිත කරලා විද්වත් කමිටුවක් පත් කළා. අපි ශනොශවයි, ශමය 

තීන්ලි කශළේ. ගරු විපක්ය නායකතුමනි, කබතුමාට කියන්න නනෑ, 

ීනන ශපොශහොර ආනයනය කරන්න ශහෝ නයිරජන් ශපොශහොර 

ශගශනන්න මහින්මානන්ම ශහෝ  ෂීන්ර ශහෝ ශගෝසාභය රාජපක්ය 

මහත්මයා  ශහෝ ඉඳගන්ශන් නැහැයි කියලා. ඒ වැඩ කටයුතු 

කරන්ශන් නිලධාරාරින්. ඒ Technical Committeesවල, Tender 
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Boardsවල, Procurement Committeesවල ඉන්ශන් නිලධාරාරින්. 

අපි ඒවාට ඉඳ ගන්ශන් නැහැ. නනෑ නේ මහින්මානන්මට කියන්න 

පුළුවන්, "නැශනෝ ශගශනන්න" කියලා. හැබැයි, නිලධාරාරින් 

“ළශහයිශයෝ” ශනොශවයි. නිලධාරාරින් තමයි ශේවාට වග කියන්ශන්. 

නිලධාරාරින් තමයි න්යලු ශටන්ඩර් කටයුතු කරන්ශන්. ඒවා තීන්ලි 

කරන්ශන් ඒ ශගොල්ශලෝ. ඒ ශගොල්ශලෝ තමයි ශේවාශේ 

specifications බලන්ශන්. ඒ ශගොල්ශලෝ තමයි අපට කියන්ශන්. 

නැශනෝ නයිරජන් ශගශනන්න කියලා, nitrogen extract ළකක් 

ශගශනන්න කියලා හිටපු කෘෂිකර්ම අධාරයක්ය ජනරාල්තුමා තමයි 

මට නිර්ශද්  කශළේ. අපි මුලින්ම ෛජව දියර ශපොශහොර හා 

කාබනික ශකොේශපෝස්ට් ශපොශහොර තමයි මමන්න න්ටිශේ. ඒ වර්ග 

ශමක විතරයි ශගශනන්න ගිශේ. කෘෂිකර්ම ශමපාර්තශේන්තුව ළය 

නිර්ශද්  කශළේ නැහැ. ශේකට booster ළකක් නනෑ කිේවා.  

හිටපු කෘෂිකර්ම අධාරයක්ය ජනරාල්ශේ ඉල්ලීම අුවව තමයි ශේ 

booster ළක ශගනාශේ. ඒ නිසා කබතුමාට මම කියන්න නනෑ, 

කෘෂිකර්ම ශමපාර්තශේන්තුශේ නිලධාරාරින්ශේ උපශමස් අුවව තමයි 

අපි ශේ න්යලු කටයුතු කරන්ශන් කියන කාරණ්ය. අපි ශේ 

කටයුත්ත කඩිනමින් කරන්න කටයුතු කරනවා හැර -[බාධාරා 
කිරීමක්]  ගරු අත ත් මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා, මට ශේ කාරණ්ය 

කියන්න  ඉඩ ශමන්නශකෝ. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමාට බාධාරා කරන්න ළපා, ගරු මන්ත්රීතුමා. ළතුමාට 

උත්තරය දීමට අවස්ථාව ලබා ශමන්න. 

 

ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මහාචාර්ය බුද්ධි මාරශේ මහත්මයා-  [බාධාරා කිරීමක්] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලු කගමනප මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைலக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මහාචාර්ය බුද්ධි මාරශේ කබතුමන්ලාශේ ජාතික ලැයිස්තුශවන් 

ළන්න ඉන්න නිසා කබතුමන්ලාට ලික ඇති. හැබැයි, මම 

පුද්ගලයන්ශේ නේ කියා කථා කරන්න කැමැති නැහැ, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. රසායනික ශපොශහොර සමාගමක අධාරයක්යවරයුවට 

පුළුවන්ම, මමත් ළක්ක වැඩ කරන්න? අපි පරිසර හිතකාමී කෘෂි 

කර්මාන්තයක් ශවුවශවන් කටයුතු කරනවා. රසායනික ශපොශහොර 

සමාගමක අධාරයක්යවරශයුවට පුළුවන්ම, මමත් ළකක් වැඩ 

කරන්න? බැහැශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. ඒකයි ඇත්ත කථාව. මම නේ 

කියා මිනිස්සු අපහසුතාවට පත් කරන්න කැමැති නැහැ.  

ගරු විපක්ය නායකතුමනි, කබතුමා කියන තර්කය හරි. 

හැබැයි, අපි ඒ න්යල්ල පිළිබඳව Zoom තාක්යණ්ය හරහා ඉන්දීය 

 Technical Committee ළකත් ළක්ක කථා කළා. බතශල්ශගොඩ වී 

පර්ශේයණ් හා සංවර්ධාරන ආයතනය ඒ පිළිබඳව පර්ශේයණ් කර 

තිශබනවා. අපි ඒ නැශනෝ තාක්යණ්ය පිළිබඳව කථා කර බලලා, ඒ 

න්යල්ල සැලකිල්ලටශගන තමයි ඒ කටයුත්ත කශළේ. ශමොකම, ශේ 

ශවලාශේ අපි ශේ ශපොශහොර ශගනාශේ නැත්නේ වි ාල ප්ර ්නයක් 

ඇති ශවනවා.  

ගරු විපක්ය නායකතුමනි,  ශකොශහොමත් මැන් අපිට රසායනික 

ශපොශහොර ආනයනය කරන්න ශවලාවක් නැති බව කබතුමා 

මන්නවා.  අපිට අඩු  දින ගණ්නකින් ශගශනන්න පුළුවන් නිසා 

තමයි ඉන්දීය රජය මැදිහත්ශවලා, ුලවන් හමුමාශවන් අපිට ශේ ටික 

airlift කශළේ. ඉතුරු ටිකත් ඉදිරිශේදී අපිට ලැශබනවා. අපි ශේ 

ශවලාශේ කළ යුත්ශත් ශගොවියාට නියම ශවලාවට ශපොශහොර ලබා 

ශමන්න කටයුතු කිරීමයි.  

 
ගරු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அலெொக் அலபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ කාරණ්ය ශවුවශවන් තවත් කාලය ශමන්න බැහැ, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. මැනටමත් විනාඩි 59ක් ගත ශවලා තිශබනවා. 

කබතුමාශේ කාරණ්ය ශවනම අහන්න.  

මීළෙට,  ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර ්නය.  

 

II 
 

 හකාස නපොලි න අධිකාරි ත්නුරස  ේ  න ිරීමනම් 
පටිපාටිනේ ගැ ළු 

உதவிப் தபொலிஸ் அத்தியட்ெகர் பதவிக்கொன 

பதவியுயர்வு நமடமுமறயிலுள்ள ெிக்கல்கள்  
ISSUES IN THE PROCESS OF PROMOTION TO POST OF 

ASSISTANT SUPERINTENDENT OF POLICE  

 
ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 0 (0) යටශත් ශමම 

ප්ර ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව කබතුමාට 

ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

සහකාර ශපොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කිරීම සඳහා වූ 

ශතෝරා ගැමටශේ ක්රියාවලිශේ පැවැති විවිධාර අක්රමිකතා හා අඩු පාඩු 

ශහේතුශවන් ශපොලිස් නිලධාරාරින් තුළ මතු වී ඇති ගැටලුකාරී 

තත්ත්වය පිළිබඳව ශමම ගරු සභාශේ අවධාරානය ශයොමු කරවීමට 

කැමැත්ශතමි.   

ශපොලිස් නිලධාරාරිශයුව ශලස ශසේවයට ළක්වී මක්ය හා 

උනන්ලිශවන් ශසේවය කරන නිලධාරාරිශයුවශේ අශප්ක්යාව වන්ශන් 

තම ශසේවා කාලය තුළ ළො විය හැකි ඉහළම තනතුරුවලින් 

ළකක් වන සහකාර ශපොලිස් අධිකාරි ධුරයට උසස්වීේ ලැීජමයි. 

ළනේ, සෘජු බඳවා ගැමටේවලට අමතර ව ශයන් ප්රධාරාන ශපොලිස් 

පරීක්යකවරුන්ශේ ුවසලතා ඇගැ ේ සඳහා ලුවණු දීශේ 

පමනමින් පවත්වුව ලබන සේමුඛ් පරීක්යණ්යකින් ඉහළම ලුවණු 

ලබා ගන්නා නිලධාරාරින්ට ශමම තනතුරට අමාළ උසස්වීේ ලබා ගත 

හැකියි. 

ශපොලිස් ශමපාර්තශේන්තුව තුළ ශමම සේමුඛ් පරීක්යණ් 

උසස්වීේ ක්රියාවලිය නින් කාල රාමුවක් අුවව න්ලි ශනාාවන නිසා, 

කලකට පසුව ලැශබන ශමම අවස්ථාව පිළිබඳව නිලධාරාරින් විශ ේය 

උනන්ලිවක් මැක්වීම ශත්රුේ ගත හැකියි. ශමොකම, ශේක නියමිත 

කාල රාමුවක පවතින්ශන් නැහැ. 

උමාහරණ්යක් ශලස පසු ගිය මා ශමබුන බඳවා ගැමටමක් 

න්ලිවූශේ වසර 95කට පමණ් පසුවයි. ළශහත්, ළම ක්රියාවලිශේදී 

න්යලු ශමනාටම ශනොවූවත් පූර්වශයන් නියම කරගත් යේ පිරිසකට 

තනතුරු ලබා දීමට කටයුතු ශකරී ඇති බවට ශචෝමනා නැ ශෙනවා. 

සමහර අය ශේ තනතුරට ඉතා සුලිසු අය. නමුත් කණ්ඩායමක් 

2039 2040 

[ගරු මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ මහතා] 



2021 ශනොවැේබර් 1  

පිළිබඳව ශචෝමනාවක් තිශබනවා, ක්ගන්ට නින් පරිදි ලැබිය යුතු 

තනතුරක් ශනොශවයි ලැීජ තිශබන්ශන්, තනතුරු ලැබිය යුතු 

ශගොඩක් අය ළළිශේ ඉන්නවා කියලා. 

ශේ ශහේතුශවන් තමන්ශේ මක්යතා අුවව ශමම තනතුරු ලබා 

ගත් නිලධාරාරින්ට ම ළල්ල වන්ශන් කළු පැල්ලමක්. සේමුඛ් 

පරීක්යණ්යට අමාළ සමස්ත ක්රියාවලිය තුළ විවිධාර අක්රමිකතා න්ලි වූ 

බවටත්,  ඒ ශහේතුශවන් තමන්ට අසාධාරාරණ්යක් න්ලි වූ බවටත් 

සේමුඛ් පරීක්යණ්යට මුහුණ් ලින් නිලධාරාරින් බලවත් 

කනස්සල්ශලන් පසුවනවා. ශමය හුලි ළම නිලධාරාරින්ට පමණ්ක් 

ශනොව අනාගතශේදී ළවැනි තනතුරකට උසස්වීේ ලැීජශේ 

අශප්ක්යාශවන් පසුවන න්යලු ශපොලිස් නිලධාරාරින්ශේ 

මානන්කත්වයට බලපෑේ ඇති කරන බව ඉතා පැහැදිලියි. 

ප්රධාරාන ශපොලිස් පරීක්යක තනතුශර් න්ට සහකාර ශපොලිස් 

අධිකාරි ධුරයට උසස් කිරීම සඳහා වූ ුවසලතා ඇගැ ශේ සේමුඛ් 

පරීක්යණ්යක් 0101.19.39 වන දින කැඳවුව ලැබ තිබුණ්ා. ළයට 

පමනේ කරශගන තිබුශණ්,  019 .1 .9  දිනැති ශපොලිස් ශකොමියන් 

සභාව වින්න් අුවමැතිය ලබා ශමන ලම ලුවණු දීශේ පටිපාටියයි. 

ළහි ශජයය්සතාව අුවව ලුවණු දීම අඩු පාඩු සහිත වීම සහ ‘ීජ’ හා 

‘සී’ ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථාන භාරව ශසේවය කිරීමට අමාළව ලුවණු 

ලබා ශනොදීශේ කාරණ්යට ළශරහිව අමාළ නිලධාරාරින් වින්න් 

ශශ්රේය්සාධිකරණ්ශේ නඩු පවරා තිබුණ්ා.  ළම නිලධාරාරින් සේමුඛ් 

පරීක්යණ්ශේදී බඳවා ගැමටම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලුවණු 

ලබා දීශේ පටිපාටියට විරුද්ධාරව ශශ්රේය්සාධිකරණ්ශේ නඩුවක් ශගොුව 

කළා.  

ශේ තත්ත්වය තුළ ශපොලිස් ශකොමියන් සභාව වින්න් ළම ලුවණු 

ලබා දීශේ පටිපාටිය 0101.10.98 දින සංශ ෝධාරනය කළ අතර, 

ළමඟින් ක්ගන්ශේ ගැටලුවලට සාධාරාරණ්යක් ඉටු වී තිබුණ්ා. 

ශමොකම, ශපොලිස් ක ශාාාමිසම යළි ළම ලුවණු ලබා දීශේ පටිපාටිය 

ශවනස් කළා.  

ශකශසේ ්ගවම, ළම නව ලුවණු දීශේ පටිපාටිය අුවව 

0101.10.98 දින න්ට ආරේභ කළ උසස් කිරීශේ සේමුඛ් පරීක්යණ් 

0101.10.01 වැනි දින ආරක්යක අමාතයාං ශේ ශල්කේවරයාශේ 

නිශයෝග මත නතර ශකරුණ්ා.  0101.10.98 දින සේමුඛ් පරීක්යණ් 

පටන් ගන්නවා. ආරක්යක අමාතයාං ශේ ශල්කේවරයාශේ 

නිශයෝග මත 0101.10.01 වැනි දින ළය නතර කරනවා.  

ළශසේ තිබියදී, වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනශයන් 

ශපොලිස් ශකොමිසශේ බලතල රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාවට 

ලැීජශමන් පසුව ශපොලිස්පතිවරයා වින්න් 0101.99.01 දිනට වසර 

තුනක ශසේවා කාලයක් සේපූර්ණ් කළ ප්රධාරාන ශපොලිස් පරීක්යක 

නිලධාරාරින්ශගන් ුවසලතා ඇගැ ශේ සේමුඛ් පරීක්යණ්ය සඳහා 

නැවත වරක් අයලිේපත් කැඳවුව ලැබුවා. 

ශමහිදී 0101.10.98 වන දින සේමුඛ් පරීක්යණ්වලට පමනේ 

කරගත්, ජාතික ශපොලිස් ශකොමිසම වින්න් සකස් කරුව ලැූ  නව 

ලුවණු දීශේ පටිපාටිය අවලංුල කර, පැරැණි 019 .1 .9  දිනැති, 

ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ ලුවණු පරිපාටිය භාවිත කරන බව 

ප්රකා  කර තිබුණ්ා. ශකශසේ ්ගවම 'ීජ' හා 'සී' ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් 

ස්ථාන භාරව ශසේවය කිරීමට අමාළව පිළිශවළින් ලුවණු 19ක් හා 

1.5ක් ව ශයන් ලුවණු ශමන බව ප්රකා  කර තිබුණ්ා. 

ශජයය්සතාවට අමාළව ලුවණු දීම ඇතුළු පැරැණි ලුවණු දීශේ 

පරිපාටිය නැවත වලංුල කිරීම ගැටලු සහගත වී තිබුණ්ා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, කබතුමාත් මන්නා පරිදි, ඒ හමපු පටිපාටියට 

විරුද්ධාරව තමයි ශශ්රේය්සාධිකරණ්යට ගිශේ; ඒ අුවව තමයි ජාතික 

ශපොලිස් ශකොමියන් සභාව නව පටිපාටියක් ඉදිරිපත් කශළේ. නමුත්, 

ආරක්යක ශල්කේවරයාශේ උපශමස් මත ඒක නතර කරලා, නැවත 

පැරැණි ළශක් අඩංුල සමහර ශකොටස් ළක්ක තමයි ශමම සේමුඛ් 

පරීක්යණ්ය න්ලි කශළේ 

ශේ අතර සේමුඛ් පරීක්යණ්යට අමාළව 0101.90.39 දිනැති 

ආර්.ටී.ළේ 590 ලිරකථන පණිවිඩය මඟිුවත් නව තීරණ් කිහිපයක් 

ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණ්ා. නැවත වරක් ශපොලිස්පතිතුමාශේ 

0109.13.13 දිනැති සී.ආර්.ටී.ළේ  5 පණිවිඩය මඟින් ම සේමුඛ් 

පරීක්යණ්වලට අමාළ ශකොන්ශද්න් සංශ ෝධාරනය කර තිබුණ්ා. ළය 

නැවත, නැවත සංශ ෝධාරනය කරමින් තිශබනවා. සේමුඛ් 

පරීක්යණ්යට කැඳවා තිබියදීත්, ඒ සඳහා ඉල්ලුේ කර තිබියදීත් 

බඳවා ගැමටශේ පටිපාටිය නැවත නැවත ශවනස් කිරීම නිසා 

සාධාරාරණ් සැකයක් ළම නිලධාරාරින්හට පැන නඟිනවා. ළමඟින්, 

පළමු අවස්ථාශේ අයලිේ පත් කැඳවීශේ 0101.10.0  කියන අවසන් 

දිනය අශහෝන් කර ඒ සඳහා 0109.13.10 න්ට 0109.13.95 මක්වා 

තවත් සති ශමකක කාලයක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබුණ්ා. 

ළශසේම නැවතත් 0109.18.01 දිනැති සී.ආර්.ටී.ළේ 318 පණිවිඩය 

මඟින් අයලිේ පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 0109.1 .10වන මා 

බව මන්වුව ලැබුවා. ශේ දීර්උ කර තිබුශණ් වසරුවත් මාස අටකට 

ශපර 0101.19.39 වන දින අයලිේ පත් කැඳවීම ආරේභ කරන ලම 

සේමුඛ් පරීක්යණ්යක්. "අයලිේපත් කැඳවීශේ අවසන් දිනට ශපර 

නිශේමනශේ සඳහන් සුලිසුකේ සේපූර්ණ් කර තිබිය යුතුය" 

යුවශවන් සඳහන් කර තිූ  තත්ත්වයක් තුළ කලින් අයලිේ කර තිූ  

නිලධාරාරින් තමන්ට අසාධාරාරණ්යක් න්ලි වූ බව වි ්වාස කරනවා. 

විශ ේයශයන් ශමශසේ අවස්ථා තුනකදී අයලිේ පත් කැඳවීමත්, 

සේමුඛ් පරීක්යණ් පවත්වා මාස 14කට පසු නැවත අයලිේ පත් 

කැඳවා සේමුඛ් පරීක්යණ් පැවැත්වීමත් යේ ශකොටසකට 

පක්යපාතීව න්ලි වී ඇති බව ක්ගන් පවසනවා. 

කබතුමාත් ශමහි අශප්ක්යකශයුව වූවා නේ නේ ශේ න්ලි වන 

ක්රියා මාමය දිහා බලුවාම, කබතුමා ඇතුළු නනෑම ශකශනුවට 

ශත්ශරනවා ශමතැන යේ අක්රමිකතාවක් න්ලි වන බව. තමන් 

වින්න්ම ඉලක්ක කරන ලම කණ්ඩායමකට උසස් වීේ දීශේ 

අරමුණින්ම ශේ ශවනස් වීේ කළාම කියන සාධාරාරණ් සැකය ළම 

නිලධාරාරින් තුළ පැන නැඟී තිශබනවා.  

ඒ අුවව සේමුඛ් පරීක්යණ් 0109.13.98 දින න්ට 

0109.14.31වන මා මක්වා පවත්වුව ලැබුවා. ළහිදී කලින් ප්රකා  

කර තිූ  පරිදි 'ීජ' හා 'සී' ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථාන භාරව ශසේවය 

කිරීමට අමාළව පිළිශවළින් ලුවණු 19ක් හා 1.5ක් ව ශයන් 

ලුවණු දීම ප්රතික්ශයේප ශකරුණ්ා. නමුත්, තමන් ශසේවය කළ ළම 

ශපොලිස් ස්ථාන පසු කාලීනව 'ඒ' ශශ්රේණියට සංශ ෝධාරනය වීශේ 

ගැසට් නිශේමන ශපන්වූ ඇතැේ නිලධාරාරින්ට 'ඒ' ශශ්රේණිශේ 

ස්ථානවලට අමාළ ලුවණු ලබා දී තිශබනවා. ශේ න්යලු 

ක්රියාකාරකේ බඳවා ගැමටශේ පරිපාටිය උල්ලංඋනය කිරීේ බව 

ක්ගන් පවසනවා. 

ළශසේම සේමුඛ් පරීක්යණ් අවසන් කළ පසු අවස්ථා 13කදී 

ශතෝරා ගන්නා ලම නිලධාරාරින්ට අමාළව  ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් 

පවතින බව ක්ගන් පවසනවා. සහතික හා ශල්ඛ්න පරීක්යා කරමින් 

සේමුඛ් පරීක්යණ් මණ්ඩලශේ ලුවණු සංශ ෝධාරනය කර තිීජම, 

ඇතැේ නිලධාරාරින්ට ප්රධාරාන ශපොලිස් පරීක්යක ධුරයට උසස්වීේ 

ලැූ  දිනයන් ශපර මාතම කිරීශමන් හා සේමුඛ් පරීක්යණ්යට ශපමට 

න්ටීමට අවස්ථාව ලබා දීශමන් වාන් සැලසීම, සේමුඛ් පරීක්යණ් 

මණ්ඩලශේ ලුවණු ලබා දීශේ පරිපාටියට පටහැනිව ලුවණු ලබා 

දීම, නිලධාරාරින්ශේ මක්යතාවන් හා හැකියාවන්ට අමාළව ලුවණු 

ලබා ශනොදීම ආදී බරපතළ අක්රමිකතා ගණ්නාවක් පිළිබඳ ශචෝමනා 

නැඟීමක් ක්ගන් කරනවා; ඒ පිළිබඳ ලිේගැනවිල්ලක් ක්ගන්හට 

තිශබනවා. 

ශමම තත්ත්වය තුළ මතු වන පහත ගැටලුවලට ගරු 

ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ශමුව ඇතැයි මා බලාශපොශරොත්තු වනවා. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

01. ශමම ගැටලුශේ ආරේභක අවස්ථාව වන 0101.10.98 වන 
දින න්ට ආරේභ කළ උසස් කිරීශේ සේමුඛ් පරීක්යණ් 
0101.10.01 වන දින ආරක්යක අමාතයාං ශේ 
ශල්කේවරයාශේ නිශයෝග මත නතර කරුව ලැබුශේ ඇයි? 

 සේමුඛ් පරීක්යණ්ය කැඳවා තිබුණ්ා; ඉල්ලුේ පත්ර මාලා 
තිබුණ්ා; සේමුඛ් පරීක්යණ්යට කැ ශඳේවා. නමුත්, ආරක්යක 
ශල්කේවරයාශේ නිශයෝගයක් මත ඒ න්යල්ලම නතර 
කශළේ ඇයි? 

02. 0101.10.98 වන දින ආරේභ වූ සේමුඛ් පරීක්යණ්වලට 
පමනේ කරගත් ජාතික ශපොලිස් ශකොමිසම වින්න් සකස් 
කරුව ලැූ  නව ලුවණු දීශේ පටිපාටිය අවලංුල කර පැරැණි 
019 .1 .9  දිනැති, ජාතික ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ 
ලුවණු පරිපාටිය භාවිත කරන ලද්ශද් කවර පමනමකින්ම? 
ශශ්රේයස්ාධිකරණ්යට ගියාට පසුව ශපොලිස් ශකොමිසම වින්න් 
ශවනස් කරන ලම පටිපාටිය නැවත පාවිා චි කශළේ ඇයි? 

03. ප්රධාරාන ශපොලිස් පරීක්යක ධුරශේ ශජයයස්තාව අුවව ලුවණු 
දීශේදී පමණ්ක් 019  ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ ලුවණු 
පටිපාටිය ශවුවවට 0101 නව පටිපාටිය භාවිත කරන 
ලද්ශද් මන්ම? 

04. සේමුඛ් පරීක්යණ්ශේදී ශපොලීන්වල 'ීජ' හා 'සී' ශශ්රේණිය අුවව 
ලුවණු ශනොදීම හා පසුව ඒවා 'ඒ' ගණ්යට උසස්වීම මත 
ඇතැේ නිලධාරාරින්ට ලුවණු ළකතු කිරීමට පියවර ගත්ශත් 
ඇයි? 

ඒ කියන්ශන් ශමොකක්ම? කබතුමා මන්නවා, කහු ශසේවා කරන 

කාලය තුළ ඒවා 'ීජ' හා 'සී' ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථාන බව. හැබැයි, 

ළතැනින් ඉවත් වූවාට පසුව ඒවා 'ඒ' ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථාන 

බවට පත් කර තිශබනවා. සමහර අය ඒක කිේවාට පසුව ක්ගන්ට 

ලුවණු ශමනවා, සමහර අයට ඒකට ලුවණු ශමන්ශන් නැහැ. ඒ 

නිසා ළතැන අක්රමිකතාවක් න්ලි වී තිශබනවා. 

05. ඇතැේ නිලධාරාරින් ශතෝරා ගැමටම ඉලක්ක කර ගනිමින් 
ශමම ක්රියාවලිය අතරමැමදී සුලිසුකේ, අයලිේ කිරීශේ දින 
වකවාුව, ශපර මාතම කිරීේ, බඳවා ගැමටශේ පටිපාටිය 
උල්ලංඋනය කිරීේ සහ විටින් විට තීරණ් සංශ ෝධාරන න්ලි 
කිරීම ආදී සැක උපමවන හැන්රීේ ශහේතුශවන් සමස්ත 
ශතෝරා ගැමටශේ ක්රියාවලිය ප්ර න්කාරී වී ඇති බව කබතුමා 
පිළිගන්ශන්ම? 

ශමොකම, ශමතැන විශ ේය සුලිසුකේ ලැූ  කණ්ඩායමක් න්ටින 

අතරම, ඊට සුලිසුකේ සේපූර්ණ් ශනොකළ කණ්ඩායමක් ම න්ටින බව 

තමයි ක්ගන්ශේ ශචෝමනාව වී තිශබන්ශන්. 

06. ශමම ශතෝරා ගැමටශේ ක්රියාවලිශයන් අසාධාරාරණ්යට ලක් වූ 
නිලධාරාරින් පිළිබඳව කබතුමා ගුව ලබන ක්රියා මාර්ග 
කවශර්ම?  

 ගරු ඇමතිතුමාශගන් මා ඉහත ප්ර ්නවලට පිළිතුරු මැනගන්න 

කැමැතියි. 

ශේ අවස්ථාව ලබා ලින්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු 

කථානායකතුමනි. 
 

ගරු (ආචාර්ය)  ස ක වීසන ේකස මහත්ා (මහජන ආසක්ෂක 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் வீரலெகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு அமைச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමා 

වින්න් ස්ථාවර නිශයෝග 0 (0) යටශත් අසන ලම ප්ර ්නයට  පිළිතුරු 

ශමශසේයි. 

ගරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ශපොලිස් නිලධාරාරින්ශේ 

උසස්වීේ ගැන මක්වන උනන්ලිව මා අගය කරනවා. ශමම 

උසස්වීේ න්ලි වන්ශන් ළතුමා පවසන ශලස වසර 95කට පසුව 

ශනොව, වසර 8කට පසුවයි. ළනේ, අවසාන වරට සහකාර ශපොලිස් 

අධිකාරි උසස්වීේ ලබා දී තිබුශණ් 0194 වසශර්යි.  

01. ජාතික ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ නියමය පරිදි අංක 
CRTM 9390 හා 0101.10.01 දිනැති ශපොලිස් ලිරකථන 
පණි්ගඩය මඟින් අවලංුල කර ඇත. (ඇමුණුම 19 ව ශයන් 
ඉදිරිපත් කර ඇත.) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ළහි ශත්රුම ශේකයි. ශමම උසස් කිරීශේ 

සේමුඛ් පරීක්යණ්ය නතර කරුව ලැබුශේ පරීක්යණ් මණ්ඩලශේ 

සංයුතිය පිළිබඳව තිූ  ප්ර ්නයක් නිසා. පරීක්යණ් මණ්ඩලශේ 

සභාපති ශලස පත් කර තිබුශණ් ශපොලිස් ශකොමිසශේ සභාපතිතුමා. 

තවත් ළක් පත් කළ සාමාත කශයක් ම ශපොලිස් ශකොමිසශේ 

ශකශනක්.  

ළතශකොට අප අමාතයාං ය වින්න් ශපන්වා ලින්නා, සේමුඛ් 

පරීක්යණ් මණ්ඩලශේ සභාපති විය යුත්ශත් රාජය ශසේවකයුව බව. 

ශපොලිස් ශකොමිසශේ සභාපතිවරයා රාජය ශසේවකයුව ශනොශවයි. ඒ 

නිසා තමයි ශපොලිස් ශකොමිසම වින්න්ම -ආරක්යක ශල්කේතුමා 

ශනොශවයි.- ළම සේමුඛ් පරීක්යණ් මණ්ඩලය අවලංුල කශළේ. 

02. 019 .1 .9  දින ජාතික ශපොලිස් ශකොමියන් සභාව වින්න් 
අුවමත කරන ලම ශ්රී ලංකා ශපොලීන්ශේ විධාරායක ශසේවා 
ගණ්ශේ තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැමටශේ සහ උසස් 
කිරීශේ පටිපාටිය බලාත්මකව පවතින බැවින්, රාජය ශසේවා 
ශකොමියන් සභාව වින්න් ළම උසස්වීේ පටිපාටිය අුවව 
ශමම සේමුඛ් පරීක්යණ් මණ්ඩලය පවත්වන ශලසට 
අුවමැතිය ලබා දී තිූ  අතර, ඒ අුවව සේමුඛ් පරීක්යණ්ය 
පවත්වා ඇත. (ඇමුණුම 10 ව ශයන් ඉදිරිපත් කර ඇත.)  

ශමහිදී අුවගමනය කර ඇත්ශත් අයලිේ පත් කැඳවන විට 

අුවමත කර තිූ  ලුවණු පටිපාටියයි. රාජය ශසේවා ශකොමියන් 

සභාව සහ ශපොලිස්පති කියා න්ටිශේ, ළම ලුවණු පටිපාටිය 

අුවගමනය කළ යුතුය කියායි. නව ලුවණු පටිපාටිය ඉදිරිපත් 

්ගශණ් අයලිේ පත් කැඳවූවාට පසුවයි. පැරැණි ක්රමය අුවව, 'ීජ' හා 
'සී' ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථානවලට ලුවණු ලබා ශමන්ශන් නැහැ.  

03. රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභා ශල්කේශේ අංක PSC/
APP/8/8/57/2020 හා 0101.90.31 දිනැති ලිපිය මඟින් 
අුවමත ලුවණු ලබා දීශේ පටිපාටිය අුවව ශජයයස්තාවට 
අමාළව රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාව නිුවත් කර ඇති 
අංක 9/019  හා 019 .1 .93 දිනැති චක්රශල්ඛ්ශේ 
විධිවිධාරාන ප්රකාරව, සහකාර ශපොලිස් අධිකාරි තනතුශර් 
උසස් කිරීශේ සේමුඛ් පරීක්යණ්ශේදී ශජයයස්තාව සඳහා 
ලුවණු ලබා දී ඇත. (ඇමුණුම 13 ව ශයන්  ඉදිරිපත් කර 
ඇත.)  

ඇමුණුම 19, 10 සහ 13  වාගත්* කරමි. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ 

චක්රශල්ඛ්යක් තිශබනවා, සමස්ත රාජය ශසේවශේ නිලධාරාරින්ට 

උසස්වීශේ පරීක්යණ්ශේදී ශජයය්සතම නිලධාරාරියාශේ 

ශජයය්සත්වය අුවව ලුවණු සැකන්ය යුතුයි කියලා. ළශහම ශවනම 

චක්රශල්ඛ්යක් තිශබනවා. ඒ අුවව, ශජයය්සතම නිලධාරාරියාට 

ලුවණු 51ක් ශමනවා. ඒ අුවව තමයි අශනක් අයශේ ලුවණු 

ගණ්නය කරන්ශන්. ළය රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ 

නිශයෝගයක් නිසා ඒ අුවව තමයි අප කටයුතු කර තිශබන්ශන්.  

2043 2044 

[ගරු අුවර දිසානායක මහතා] 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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04.   019 .1 .9  වන දින අුවමත බඳවා ගැමටශේ හා උසස් 
කිරීශේ පටිපාටිශේ "ීජ" හා "සී" ශලස ශශ්රේණිගත කර ඇති 
ශපොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපති තනතුරු ශහබ වූ 
නිලධාරාරින්ට ලුවණු ලබා දීමට හැකියාවක් ශනොමැත. අංක 
0908 - 019  ජූනි 9  මරන  ශපොලිස් ගැසට් පත්රය මඟින් 
0198.19.19 වන දින න්ට ශපොලිස් ස්ථාන ශශ්රේණිගත කිරීම 
සංශ ෝධාරනය කර ඇත. ඒ අුවව 0198.19.19 වන දින න්ට 
ළම ශශ්රේණිගත කිරීේ අුවව "ඒ" ශශ්රේණිශේ ශපොලිස් ස්ථාන 
ශශ්රේණිගත කිරීමට අමාළව ලුවණු ලබා දීම ගැටලුසහගත 
ශනොවන බව ප්රකා  කරනවා.  

ඒ සේබන්ධාරශයන් වැඩිලිර කිේශවොත්, 0198 දී නිුවත් කළ 

ශපොලිස් ගැසට් පත්රශේ සඳහන් ශපොලිස් ස්ථානවල ශශ්රේණි අුවව 

තමයි සේමුඛ් පරීක්යණ්ශේ දී ලුවණු ලබා දී තිශබන්ශන්. නමුත්, 

ළම ශශ්රේණි ශවනස් වී ඇති බව පසුව නිුවත් කර ඇති ගැසට් පත්රවල 

සඳහන් වී ඇත්නේ ඒ අයට "ඒ" ශශ්රේණිශේ ලුවණු ලබා දීලා 

තිශබනවා. ඒ ගැන කින්ම ප්ර ්නයක් නැහැ. ශමොකම, ළය ඉතා 

සාධාරාරණ් ශහේතුවක් නිසා.  ඒ ගැසට් පත්රය ඉදිරිපත් කළාට පස්ශසේ 

ඒ ශපොලිස් ස්ථානවල උසස්වීේ ලබා ගත්තා නේ ඒ අයට ඒ ලුවණු 

ලබා දීලා තිශබනවා. 

05.  රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ ශල්කේශේ අංක PSC/
APP/8/8/57/2020 සහ 0101.90.31 දිනැති ලිපිය මඟින් 
සහකාර ශපොලිස් අධිකාරි තනතුශර් පුරප්පාඩු  3ක් සඳහා 
අයලිේපත් කැඳවීමට අුවමැතිය ලබා ලින් නමුත්, නැවත  
ඉදිරිපත් වූ නව ශයෝජනාවලිය අුවව පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
031 මක්වා වැඩි කිරීමට කළමනාකරණ් ශසේවා 
ශමපාර්තශේන්තුශේ හා රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ 
අුවමැතිය ලම බැවින්, රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ 
අුවමැතිය පරිදි වැඩි වූ පුරප්පාඩු සංඛ්යාව සඳහා නැවත 
අයලිේපත් කැඳවීමට කටයුතු කරන ලදී.  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ගැන වැඩිලිර විස්තර කශළොත්,  මුලින්ම 

අයලිේපත් කැඳවූශේ පුරප්පාඩු  3ක් සඳහා. නමුත්, අපි 

ජනාධිපතිතුමාශේ උ පශමස් පරිදි පුරප්පාඩු 031ක් මක්වා ළය ඉහළ 

නැංවූවා. ඉන්පසු රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාශේ නිර්ශද් ය ්ගශණ් 

පුරප්පාඩු  3ක් සඳහා අයලිේපත් කැඳවන විට, තමා ඊට පහළම 

න්ටින බැවින් අයලිේ ශනොකරන නිලධාරාරින් පුරප්පාඩු 031ක් 

තිශබන බව මන්ශන් නේ අයලිේ කළ හැකිව තිශබන නිසා නැවතත් 

031ක් සඳහා අයලිේපත් කැඳවන ශලසයි. ඒ අුවව අයලිේපත් කැඳ 

වූ විට තවත් 9 ශමශනක් පමණ්ක් අයලිේ කළා. ක්ගන්වත් 

ශපරශසේම සේමුඛ් පරීක්යණ්යට භාජන කළා. ඊට අමතරව සැක 

උපමවන කින්ම ශමයක් ශමහි න්ලි වී නැහැ. වසර 8කට පසුව ශමශසේ 

වි  ාල සංඛ්යාවකට උසස්වීේ දීමට හැකිවීම ගැන අප සතුටු වනවා.  

06.  ජාතික ශපොලිස් ශකොමියන් සභාශේ අුවමත 019 .1 .9  
දිනැති උසස් කිරීශේ පටිපාටිය අුවව  සේමුඛ් පරීක්යණ් 
මණ්ඩලයක් පවත්වා ළදිනට පැවැති පුරප්පාඩුවලට අමාළව 
නිලධාරාරින් ලබා ගත් ලුවණු මත ශමම උසස්වීේ ලබා දී 
පැවැති පුරප්පාඩු සේපූර්ණ් කර ඇති බැවින් අශනුවත් 
නිලධාරාරින්ට අසාධාරාරණ්යක් න්ලි වී ශනොමැති අතර, ළශසේ 
අසාධාරාරණ්යක් න්ලි වී ඇත්නේ, ඒ සේබන්ධාරශයන් රාජය 
ශසේවා ශකොමියන් සභාව ශවත අභියාචනයක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට හැකියාවක් තිශ .  

ඒ අයට සාධාරාරණ්ය ඉටු කිරීමට අපි ඇප කැප වී න්ටිනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගරු අනුස දි ානායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 
ගරු අමාතයතුමනි, අමාතයාං  මට්ටමින් යේ අභියාචනා 

මණ්ඩලයක් පත් කරන්න කබතුමන්ලාට පුළුවන් නේ, ඒ 

අසාධාරාරණ්යට ලක් වූ අයට තමන්ශේ අමහස් ඒ අභියාචනාධිකරණ් 

මණ්ඩලයට කියන්න පුළුවන්. ඊට පසුව තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

අමාතයාං ය වින්න්ම රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාවට ළහි නිර්ශද්  

ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.  ඒ ශගොල්ලන් ළෙ ශතොරතුරු වි ාල 

ප්රමාණ්යක් තිශබනවා; තමන්ට න්ලි වූ අසාධාරාරණ්ය පිළිබඳ තහ්ගරු 

කිරීම සඳහා ක්ගන් ළෙ ශතොරතුරු තිශබනවා. කබතුමන්ලාට 

ළශහම අභියාචනා මණ්ඩලයක් පත් කශළොත්, ඒ නිලධාරාරින්ට 

ඇවිල්ලා තමන්ට න්ලි වූ අසාධාරාරණ්ය පිළිබඳව කියන්න පුළුවන්. 

ඊට පස්ශසේ කබතුමන්ලාට පුළුවන් ඒවා සැලකිල්ලට භාජන කරලා 

රාජය ශසේවා ශකොමියන් සභාවට ශයොමු කරන්න.    

 
ගරු (ආචාර්ය)  ස ක වීසන ේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ெரத் வீரலெகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 
කබතුමාශේ ශයෝජනාව මම පිළිගන්නේ. මැනටමත් ඒ 

පණි්ගඩය යවලා තිශබනවා. නමුත් කබතුමා කියන පරිදි ක්ගන්ශේ 

සුබසාධාරනය සඳහා ඒ ශද් කරන්න මම ශපොශරොන්ලි ශවන්නේ.  

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Next, Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, 
please raise your matter of Privilege. 

 

වසප්ර ාද  නැනගනහිස පළා ක 
ආණ්ඩුකාසවරිය කළ ප්රකාශයීය 

ெிறப்புொிமை: கிழக்கு ைொகொண ஆளுநரது 

கூற்று 
PRIVILEGE: STATEMENTS BY GOVERNOR OF 

EASTERN PROVINCE 

 
ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Speaker, I would like to raise a matter of 
Privilege.  I hereby wish to bring to your attention that my 
Privileges as a Member of Parliament have been violated 
by the actions of the Governor of the Eastern Province, 
Mrs. Anuradha Yahampath. As per a statement issued by 
the Governor on the 09th of September, 2021 to the 
“Divaina” Sinhala newspaper, she has instructed the 
Senior DIG of the Eastern Province to initiate an 
independent investigation into a statement I made in 
Parliament on the 07th of September, 2021. I would like to 
table* that statement of the Governor  and would also 
like to read out what it states. It is in Sinhala and states, I 
quote:   

 “මන්ත්රීශේ ප්රකා යට ආණ්ඩුකාරවරිය ශපොලීන් යයි: ස්වාධීන 
පරීක්යණ්යක් ඉල්ලයි.”  

The Senior DIG was actually put in a very 
uncomfortable position. He spoke to me and said in 
Sinhala, "මම මන්නවා මන්ත්රීතුමා, ශේක වරප්රසාම ගැටලුවක්. මට 
ශේක පරීක්යාවට ලක් කරන්න බැහැ. හැබැයි, ඉතින් 
ආණ්ඩුකාරවරිය කියලා තිශබන නිසා මම අහනවා." He 
contacted me and agreed that this was a violation of my 
Privileges. Therefore, I do not want to raise a matter of 
Privilege against the Senior DIG.   

2045 2046 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

Sir, I would also like to bring to your attention that 
this is not the first time that the Governor has violated my 
Privileges. She had issued statements to newspapers 
against me on prior occasions also. So, Sir, I would like to 
request you to inquire into this violation of my Privileges 
and take stern action against the Governor, as I believe 
that you, as the Speaker, are committed to protecting the 
Privileges of all Members of Parliament.  

Sir, this is not the only time where my Privileges have 
been violated. As you are aware, in this House during 
Questions for Oral Answers, I am being called names; at 
Consultative Committees, I am being called names and 
when I speak also, I am being called names. So, as the 
youngest Member of Parliament in the Opposition, I 
would like to request you to take serious action to protect 
the traditions and quality of this House. Is this the 
example that I should take forward for future generations?  

Sir, also regarding the Governor, she has violated the 
Constitution of this country by some of the appointments 
she has made to the Municipal Council in Batticaloa. I am 
a petitioner in a case against some land grab in the 
Mahaweli area in the East. She is disrespecting the 
Judiciary by some of her actions. I really request you to 
take stern action against this Governor because she is not 
fit to be a Governor.  

 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

That is enough. I will consider that matter. 
 

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, අම දිවා ආහාරය සඳහා ශවන් කර 

තිශබන පැයක කාලයත් අරශගන අපට විවාමය කරශගන යන්න 

පුළුවන්ම? 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ළකෙ ්ගශණ් මධාරයහ්න 90.11 

ශවනශකොට සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරන්නයි. අම තිශබන්ශන් සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ 

ශයෝජනාව පිළිබඳව විවාමය.  ඒ නිසා, දිවා ආහාර විශේක කාලයත් 

ලබා ගැමටශේ අව යතාවක් මතු වන්ශන් නැහැ කියා මම හිතනවා.  
 

ගරු ලක්ෂනමන් ිරරිඇල්ල මහත්ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි කෑම පැයත් විවාමයට ශයොමා ගනිමු, ගරු සභානායකතුමා. 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ, අපට අව ය නැහැ. අපි ළකෙ ්ගණු ශවලාවක් 

තිශබනවා.    
 

ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාරාන කටයුතු ආරේභශේ දී ශයෝජනා. 

 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ රැ නවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 8හි විධිවිධාරානවල සහ 0101 
කක්ශතෝබර් 1  දින පාර්ලිශේන්තුව වින්න් සේමත කරන ලම 
ශයෝජනාශවහි ුවමක් සඳහන්ව තිබුණ් ම, අම දින රැස්වීේ පැවැත්ශවන 
කාල ශේලාව පූ.භා. 91.11 න්ට අ.භා. 90.31 මක්වා ම, අ.භා. 9.31 න්ට 
අ.භා. 5.31 මක්වා ම විය යුතු ය. පූ.භා. 99.11ට පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාවර 
නිශයෝග 8(5) ක්රියාත්මක විය යුතු ය. අ.භා. 5.31ට කථානායකතුමා 
ප්ර ්නය ශනොවිමසා පාර්ලිශේන්තුව කල් තැබිය යුතු ය." 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

නපෞ ගලික මන්ත්රීන්නප පන ක නකම්ම්ප ක 
தனி உறுப்பினர் ெட்டமூலங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

නහක් ර් අප්පුහාමි නහල්ිළන් හෑන්ඩ් පුණාධාාස 
පදනම ( ාං නථාගත් ිරීමනම්) පන ක නකම්ම්පත් 

தஹக்டர் அப்புஹொைி தஹல்பிங் லஹண்ட் 

அறக்கட்டமள ைன்றம் (கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூலம் 
HECTOR APPUHAMY HELPING HAND CHARITY FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 
ගරු නේ.සී. අලවුරවල මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லே.ெீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

“ශහක්ටර් අප්පුහාමි ශහල්පින් හෑන්ඩ් පුණ්යාධාරාර පමනම සංස්ථාගත 

කිරීම සඳහා වූ පනත් ශකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය.”  

 
ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
 

විසන්  නථිස කසන ලදී. 
ஆலைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්මත් විය. 
පන ක නකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව පළමුවන වස ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිනයෝග කසන ලදී.  

වාර්ත්ා ිරීමම  ඳහා 52(6) වන  නථාවස නිනයෝගය ය න ක පන ක 
නකම්ම්පත් න ෞඛ අමාත්ුරමා නවත් පවසන ලදී. 

 

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி சுகொதொர 

அமைச்ெருக்கு அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது. 
    

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. 
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II 
නැගිටිමු නැනගනහිස  ාංවිධාානය  

( ාං නථාගත් ිරීමනම්) පන ක නකම්ම්පත් 
கிழக்கு ைீதளழுச்ெி அமைப்பு  

(கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூலம்  
RE-AWAKENING EAST ORGANIZATION  

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු බු ධික පතිසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් පනත් ශකටුේපත 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

“නැගිටිමු නැශගනහිර සංවිධාරානය සංසථ්ාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 

ශකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය.” 

 
ගරු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அலெொக் அலபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
 

විසන්  නථිස කසන ලදී. 
ஆலைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
ප්රශයීයනනය විම න ලදින්  වා  ම්මත් විය. 
පන ක නකම්ම්පත් ඊ  අනුකූලව පළමුවන වස ිරයවන ලදින්  එය 

මුද්රණය ිරීමම  නිනයෝග කසන ලදී.  

වාර්ත්ා ිරීමම  ඳහා 52(6) වන  නථාවස නිනයෝගය ය න ක පන ක 
නකම්ම්පත් අධාාපන අමාත්ුරමා නවත් පවසන ලදී. 

 
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

இதன்படி, ெட்டமூலம் முதன்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு, அச்ெிடப்படக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் நிமலக்கட்டமள இல. 52(6)இன்படி  கல்வி 

அமைச்ெருக்கு அறிக்மக தெய்யப்படுதற்கொகச் ெொட்டப்பட்டது. 

  
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. 

 
 

කල්ත්ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු දිනන්ෂන ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு திலனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශේන්තුව මැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශයීයනනය  වාිමමුඛ කසන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 
ගරු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු (මහාචාර්ය) 

තිස්ස විතාරණ් මහතා. 

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy 
Speaker will take the Chair. 

අනුරරුව ගරු කථානායකුරමා මූලා නනයන් ඉව ක වූනයන්  
නිනයෝජ කථානායකුරමා [ගරු සාංජි ක සයලලාිළටිය මහත්ා] 
මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ேித் ெியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 

සජනේ ගිුම් ිළිතබඳ කාසක  වානේ පළමු  නදවන 
 හ ුරන්වන වාර්ත්ා 

அரெொங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் முதலொம், 

இரண்டொம் ைற்றும் மூன்றொம் அறிக்மககள்  
FIRST, SECOND AND THIRD REPORTS OF COMMITTEE ON 

PUBLIC ACCOUNTS 

 
[12.14 p.m.] 

 

ගරු (මහාචාර්ය) ති න  විත්ාසණ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (லபரொெிொியர்) திஸ்ஸ விதொரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

Hon. Deputy Speaker, I move the following 
Adjournment Motion:  

"The Motion for the Adjournment Debate is being moved to 
discuss the issues mentioned in the First, Second and Third Reports 
presented to Parliament by the COPA in the First Session of the 
Ninth Parliament. 

The First, Second and Third Reports of COPA were presented 
to Parliament on 20th July, 2021, 06th October, 2021 and 07th 
October, 2021 respectively. 

The First and Second Reports include the details of the 
investigations carried out by the Committee on the Department of 
Inland Revenue, Sri Lanka Customs and Excise Department, which 
contribute to approximately 90 per cent of Government revenue, a 
few more State institutions and also the details of 10 investigations 
carried out by COPA based on special and performance audit 
reports of the Auditor-General presented to Parliament. 

The Third Report of COPA includes the online evaluation 
results of all State institutions based on Financial Year 2019." 

Sir, according to the mandate, more than 840 
institutions should be examined by the COPA. 

First, I would like to draw the attention of the House 
to the First and Second Reports of the COPA and to some 
issues of special importance in those.    

Attention should be focused on the existence of 
vacancies in the Departments of Inland Revenue, 
Customs and Excise. The vacancies existing in those 
Departments hinder the proper functioning of those 
institutions which generate the majority of Government 
revenue. The Committee also observed that serious lapses 
in the relevant Acts affect adversely on the proper 
functioning of those institutions. I am of the view that the 
relevant authorities should pay attention to rectifying 
these matters.  

Then, it has been observed that many irregularities 
occur at the Customs by using wrong HS Codes in 
importing vehicles and other goods as well. When the 
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vehicles are registered in the Department of Motor 
Traffic, the same Code is used so that the owner pays a 
lower road tax. So, Sir, the Committee has suggested that 
the best way to prevent those irregularities is to develop 
an integrated computer programme. Although such 
programmes have already been commenced, there are 
issues which need attention to ensure their proper 
functioning. Therefore, the Committee is of the view that 
the irregularities can be prevented if an integrated 
computer programme is put in place, which would resolve 
the prevailing issues. Such a programme would reduce the 
income lost to the Government.  

Sir, the human-elephant conflict is a very 
controversial matter which has caused immense 
difficulties to the people living in remote areas. 
Recommendations have been made by the Committee to 
minimize this conflict. The Department of Wildlife 
cannot act alone. A collective assistance from the 
Department of Wildlife Conservation, the Sri Lanka 
Mahaweli Authority, the security forces and the Civil 
Security Department is needed for this purpose. Any 
successful solution cannot be found without the assistance 
of the villagers. I am of the view that the solution 
submitted by Dr. Prithiviraj Fernando will help solve the 
problem.  

Sir, another special observation made by the 
Committee is the irregularities occurring in the Local 
Government Authorities. Action should be taken to 
minimize those irregularities by paying special attention 
to the issues raised by audit reports.  

A large amount of tax and penalties in default are to 
be recovered from the taxpayers by the Department of 
Inland Revenue. The main reason for this is that a long 
period is taken to dispose of appeals by three appellate 
bodies when one would suffice. I stress this point because 
it seems meaningless to have three appellate bodies for an 
institution since the practice is the same everywhere. A 
longer period would be taken if the taxpayer goes for 
judicial proceedings as well.  So, the Committee is of the 
view that these periods should be minimized. Government 
revenue could be increased by expediting the recovery of 
outstanding taxes. 

Sir, there was Rs. 18 billion - I stress, Rs. 18  billion! - 
of taxes in arrears pertaining to identified institutions with 
respect to the Legacy System as at 30th March, 2021. Out 
of that amount, only Rs. 424 million - only Rs. 424 
million out of Rs. 18 billion -  had been recovered in cash. 
According to the RAMIS, there was Rs. 87 billion worth 
taxes in arrears pertaining to the identified institutions and 
only Rs. 4 billion had been recovered in cash. The 
balances in the Legacy System and the RAMIS were 
settled in the form of suspensions, tax and penalty 
deductions, penalty cuts, journal transfers and tax refunds. 
That is how things are being done. However, taxes 
classified under the category of “Recoverable Taxes” 
were not in a position to be collected without any 
problems. Hence, an overestimation of the taxes which 
could be levied, due to this, does not reflect the real 

situation. Therefore, attention should be focused on this 
matter as well. 

Then, we observe that not much attention is drawn 
towards the implementation of the Sustainable 
Development Goals - SDGs. It is important that every 
State institution focuses on the implementation of the 
SDGs. 

Sir, the issue of preserving the Muthurajawela 
Wetland is one of the main items in the Second Report. 
There were a number of illegal activities carried out such 
as unauthorized constructions and sand mining in that 
area. The Committee recommends to stop those 
unauthorized activities. Muthurajawela is a nature 
reserve. Here, I must mention that I am shocked to see in 
the newspapers that there is a proposal now to hand over 
some lands of the Muthurajawela Wetlands to the Urban 
Development Authority - the UDA.  

Also, special attention has been focused in the Second 
Report on road safety in Sri Lanka. It has revealed that 
Rs. 1 million to Rs. 10 million is spent to treat a person 
subjected to a road accident. Therefore, the Committee 
recommends to provide  necessary technical equipment to 
the Police to prevent the road accidents. 

The Committee also recommends that transportation 
of goods by railway be increased since it is the cheapest 
and the most environmental-friendly form of transport, 
reducing the cost of fuel borne by other means of 
transport such as by private vehicles, three-wheelers et 
cetera. 

Then, the Committee has observed that our country is 
lacking an acceptable agricultural policy and a systematic 
cultivation plan, resulting in both excesses and shortages 
of the harvest, incurring losses to the Government and the 
farmers.  

Sir, the Committee also considered the issue of 
unemployment of Arts graduates. The Committee has 
proposed the formulation of a National Academic Plan to 
suit the job market and its early implementation so that 
the whole educational system would be geared to provide 
what the job market requires. Therefore, I propose that 
speedy action be initiated to implement these 
recommendations.  

Sir, the Third Report of the COPA incudes the online 
evaluation results of all State institutions based on the 
Financial Year 2019. The Committee, for the first time in 
the history of Parliament, launched a computer-based 
online evaluation system to evaluate all State institutions, 
about 840, annually during the Eighth Parliament. The 
system had been initiated based the on Financial Year 
2015 and has been ongoing. A financial and performance 
evaluation of State institutions is carried out in that. The 
Committee scrutinizes the compliance of State 
institutions with the provisions of the Constitution, the 
Financial Regulations and other legal provisions. The 
State institutions attempt to work in compliance with the 
existing rules and regulations, minimizing the possibility 
of occurrence of irregularities and lapses. It is very 
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important that the attention of Parliament is focused on all 
State institutions annually.  

In terms of the Article 148 of the Constitution, 
Parliament has full control over public finance. As such, 
COPA oversees the financial control of the State 
institutions. Through this process, these institutions are 
able to function with financial discipline and better 
management practices to eliminate wastage, fraud and 
corruption and to realize the expectations of the general 
public for a more efficient and effective delivery of 
services.  

Finally, I believe that each institution would rectify 
the shortcomings pointed out in this Report. I wind up my 
speech with the hope that the Ministers in charge of the 
relevant institutions and the responsible officers take 
action to eliminate or minimize the shortcomings pointed 
out in this Report.  

Thank you, Hon. Deputy Speaker.  
 
ගරු නිනයෝජ කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! දිවා ආහාර විශේකය සඳහා පස්වරු 9.31 වන 
ශතක් සභාශේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවනවා. 

 
රැ නවීම ඊ  අනුකූලව ත්ාවකාලිකව අ ක හිම්වන ලදින්  අ.වා. 

1.30  නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමානප [ගරු අාංගජන් සාමනාදන් 
මහත්ා]  වාපති කවනයන් නැවත් පව කවන ලදී. 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.30 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கேன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

The Hon. Mohamad Muzammil, please. 

 
ගරු පාඨලී චම්ිළක සණවක  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට ශපර මට ශකටි 

අවස්ථාවක් ලබා ශමන්න. 

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. Patali Champika Ranawaka? 

 
ගරු පාඨලී චම්ිළක සණවක  මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශේ ගරු සභාශේ 

ශනොමැති අවස්ථාශේ ගරු මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ ඇමතිතුමා  

මශේ නම සඳහන් කරමින් ප්රකා යක් කරලා තිබුණ්ා, "ළතුමා යේ 

වංචාවකට සේබන්ධාරයි" කියලා මම යේ ප්රකා යක් කළ බවට.  ඒ 

කාරණ්ය ශේකයි. කක්ශතෝබර් මාසශේ 98වැනි මා ළතුමා කැබිනට් 

ප්රිකාවක් මමා තිශබනවා. ළම කැබිනට් ප්රිකාවට අුවව, ශ්රී ලංකා 

ඉන්දියා ශවශළඳ හා ආශයෝජන ප්රවර්ධාරන මණ්ඩලශේ ආයතනයක් 

වන United Farmers Trust Limited ශවතින් මිල ගණ්න් 

ශයෝජනා ලබාශගන Indian Farmers Fertiliser Cooperative 

Limited - IFFCO - ශවතින් නැශනෝ නයිරජන් ලීටර මිලියන 

9.8ක් ශඩොලර් මිලියන 44.80කට මිලදී ගැමටමට අවසර ඉල්ලා 

තිශබනවා. මම  ඒ මාධාරය සාකා කාශේදී ප්රකා  කශළේ ශමන්න  ශේ 

කාරණ්යයි. ශේ IFFCO කියන ආයතනශේ ශව  අඩවියට ගියාම 

ළහි කින්ම තැනක නැශනෝ නයිරජන් කියලා ශමයක් සඳහන් 

වන්ශන් නැහැ. ක්ගන් පළ කර තිශබන ළම ප්රකා නයට අුවව 

තිශබන්ශන් නැශනෝ යූරියා. ළම නැශනෝ යූරියා ලීටරයක මිල 

ඉන්දියාුව රුපියල් 481යි. ඒක ශඩොලර්වලට පරිවර්තනය කළාම 

ශඩොලර්  යි. හැබැයි, ශේ ගණ්න් හිලේවලට අුවව ආසන්න 

ව ශයන් නැශනෝ යූරියා ලීටරයක් ශඩොලර් 05ක් ශවනවා. ඒක 

තමයි මම ශපන්ුවශේ. ශඩොලර්  ට ගන්න පුළුවන් ළක ශඩොලර් 

05ක් වීම පිළිබඳව අනිවාර්යශයන්ම ඒ ප්රසේපාමන ක්රියාවලිශේ 

නියැළුණු අය වග කියන්න නනෑ.  

ශේ ගැන අශප් රුහුණ් වි ්වවිමයාලශේ මහාචාර්ය අුවර ුවමාර 

මහතාත් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ළම ශව  අඩවිශේම තිශබනවා, 

ශමම නැශනෝ නයිරජන් ශහෝ යූරියා කියා හුනන්වන ශද් පිළිබඳව. 

මම උසස් ශපළදී වාශේම, වි ්වවිමයාලශේදීත් රසායන විමයාව 

හමාරපු ශකශනක්. යූරියාවල නයිරජන් තිශබන්ශන් න්යයට 4 ක්. 

හැබැයි, ශේ ශගන්වන ලම රව රසායනශේ නයිරජන් තිශබන්ශන් 

න්යයට 4යි. ඒ කියන්ශන්, මහශයන් ළකකට අඩු ප්රමාණ්යක් තමයි 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මිල ගණ්න් පිළිබඳව ශබොශහොම පැහැදිලිව 

යේ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න නනෑ. නැත්නේ ළහි වගකීම අමාළ 

ඇමතිවරු මරන්න නනෑ කියන ළක තමයි මම ප්රකා  කශළේ. 

ශමොකම, ශේ deal ළක දිගටම ගිශයොත්, රුපියල් මිලියන 8,111කට 

ආසන්න ප්රමාණ්යක් රටට පාඩු ශවනවා. ශගොවි ප්ගල් 

මසලක්යයකට රුපියල් 8,111 ගණ්ශන් ළයින් ලබා ශමන්න 

පුළුවන්.  

ඒ වාශේම, මැනට ප්ර ්නයක් හැටියට තිශබන ඒ ීනන ශපොශහොර 

නැශේ තිශබන ශපොශහොර කිශලෝග්රෑමයක් ලංකාවට ළනශකොට 

රුපියල්  0ක්  ශවනවා. නමුත්, අපි ශකරවලපිටිශේ ශකොේශපෝස්ට් 

ශපොශහොර හමලා තිශබනවා. ළය ශේ ආණ්ඩුව කරශගන යනවා.   

ඒවාට නයිරජන්, ශපොස්පරස්, ශපොටෑන්යේ, ළක්කාසු කරලා 

enrich කළාටත් පසුව රුපියල් 31කට තමයි අශළවි කරන්ශන්. 

ශතොග රුපියල් 5ත් 91ත් අතර ගණ්නකටයි අශළවි කරන්ශන්. 

ඒශකත් තුන් හතර ුලණ්යකට අධික මිල ගණ්න් තිශබන බව 

ප්රකා  කරනවා. ළහි වගකීම ශේ ඇමතිවරු මරන්න නනෑ කියන 

ළකයි මා ප්රකා  කශළේ. ළතුමාට ශේ ගැන CID ළකට යන්න 

පුළුවන්. පරීක්යණ්යක් කරන්න කියන්න. අපි ඒ ගැන විවෘතයි. ශේ 

ගැන  අපට කරුණු මක්වන්න පුළුවන්.  ළම කරුණු මැක්වීම කළා 

මිසක්, අපි ඊට වඩා ශමයක් කශළේ නැති බව ශේ සභාවට මැුවේ 

ශමන්න නනෑ. ඒක ශේ සභාශේ වගකීමක්. ශමොකම, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 948 වන වයවස්ථාව අුවව පාර්ලිශේන්තුවටයි රාජය 

මූලය පාලන බලය තිශබන්ශන්. රාජයශේ මූලය පාලනය තමන්ට 

නනෑ නනෑ විධියට කරන්න බැහැ. ඒ වාශේම, ශේ ශපොශහොර 

ශතොගය ශගනැල්ලා තිශබන්ශන් Colombo Commercial 

Fertilizers Limited හරහා ශනොශවයි, මිල ගණ්න් කැඳවීමට 

ශයෝත ත ශවා ච සමාගමක් හරහායි. ඒ බවත් මම ශපන්වා දීලා 

තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ කැබිනට් ප්රිකාව 98වන මා ඉදිරිපත් 

කරලා, ළහි නිශේමනය 9 වන මා ශල්කේතුමාට යනශකොටත්, 

9 වන මා ශවනශකොට ුලවන් මඟින් ශපොශහොර ශගනැල්ලාත් 

ඉවරයි. 

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you. Hon. Mohamad Muzammil, you have 10 

minutes.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

[අ.භා. 9.34] 

 
ගරු නමොහමඩ් මු ම්මිල් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු තිස්ස විතාරණ් 

මන්ත්රීතුමා අම දින සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කරන 

ලම ශයෝජනාව ස්ිකර කරමින් මම මශේ අමහස් මැක්වීම ආරේභ 

කරනවා. විශ ේයශයන්ම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව  

පාර්ලිශේන්තුශේ තිශබන පැරණිතම මූලය කාරක සභාව විධියට 

හුනන්වන්න පුළුවන්. පසුගිය කාලශේ ශේ කාරක සභාශේ 

සභාපතිතුමාශේ ප්රධාරානත්වශයන් සුවිශ ේෂී වැඩසටහන් රාිතයක් 

ක්රියාත්මක ්ගණ්ා. ක්ශයේත්ර  ගණ්නාවක් ආවරණ්ය කරමින් අපට 

පුළුවන් ්ගණ්ා, ශේ කාරක සභාවට උපරිම සාධාරාරණ්ත්වය ඉටු 

කරන්න.  

රජශේ ආමායමින් න්යයට  1කට වැඩි ප්රමාණ්යක්  ආයතන 

තුනකින් ළන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ 

ආයතන තමයි, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා ශර්ුලව 

සහ සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව.  ශේ ආයතන ශගන්වලා ඒවාශේ  

විගණ්න වාර්තා  පිළිබඳව ඉතාම ශහොඳ මැදිහත්වීමක් කාරක 

සභාව විධියට අපට කරන්න පුළුවන් ්ගණ්ා. ශමහිදී ශසොයා ගත් 

සමහර ශතොරතුරු ඇත්තටම රශට් මහ ජනතාව අති යින්ම 

මැනගත යුතු ශතොරතුරු. ශේ ශතොරතුරු මැනගත් ශවලාශේ ඒ 

කාරක සභාශේ මහජන නිශයෝත තයන් විධියට හිටපු අපිත් 

වික්ෂිප්ත ්ගණ්ා.  ශමොකම, ශේ තරේ වි ාල ශද්වල් රශට් න්ද්ධාර 

ශවලා තිශබනවාම කියලා අපට හිතුණ්ා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, විශ ේය කාර්යයන් සඳහා 

අඩු බලි ප්රමාණ්යක් ශගවා ආනයනය කරුව ලබන වාහන ද්විත්ව 

කාර්ය වාහන ශලස ශමෝටර් රථ ප්රවාහන ශමපාර්තශේන්තුශේ 

ලියාපදිංචි කරලා තිශබනවා. ඒ අුවව ශටොශයෝටා හයිලක්ස් 

ස්මාර්ට් කැ   මාදිලිශේ වාහන ආනයනය කිරීශේදී, Single Cab  

වාහන  ආනයනය කිරීශේදී අය කරුව ලබන බලි ප්රමාණ්ය  අඩු 

කරලා ළක වාහනයකින් මිලියනය බැගින් වාහන 3111ක් සඳහා 

රජයට රුපියල් බිලියන තුනක, ළශහම නැත්නේ රුපියල් ශකෝටි 
311ක පාඩුවක් න්ද්ධාර ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, වෑන් රථ 44ක් 

ශගන්වීශේදී රුපියල් මිලියන 9,311කට ආසන්න බලි ප්රමාණ්යක් 

රජයට අහිමි ශවලා තිශබනවා.  මහජන ඇමතුේ උපකරණ් සවිකළ 

විශ ේය කාර්ය වාහන සඳහා රුපියල් මිලියන 9.5ක බද්මක් ශගවා 

ආනයනය කරන ලම ශටොශයෝටා ලෑන්ඩ් කෘාෘසර් මාදිලිශේ වාහන 

නින් පරිදි මගී ප්රවාහන කාණ්ඩය යටශත් නිය්කාසනය කශළේ නේ, 

රජයට අය විය යුතුව තිූ  බලි මුමල් රුපියල් මිලියන 5 කට අධික 

ප්රමාණ්යක්. ඒ මුමලත් නැති ශවලා තිශබනවා.  HS Codes ශවනස් 

කරලා කරපු ශද්වල් නිසා ශකෝටි ප්රශකෝටි ගණ්නක වි ාල මුමල් 

ප්රමාණ්යක් රජයට අහිමි ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව සේබන්ධාරශයන් 

කරපු විගණ්නවලදී  ආණ්ඩු පක්යශේ සහ විපක්යශේ මන්ත්රීවරු 

විධියට අපට ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ තිබුණු සමහර 

අඩුපාඩුකේ  ශහළිමරේ ්ගණ්ා. විශ ේයශයන් ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා ශර්ුලව, සුරා බලි ශමපාර්තශේන්තුව 

කියන ආයතන අතර  ශහොඳ සේබන්ධීකරණ්යක් තිබුශණ් නැහැ 

කියන ළක කාරක සභාශේදී ශහළිමරේ ්ගණ්ා. ඒ අුවව ඒ 

සේබන්ධීකරණ්ය සේබන්ධාරශයන් කාරක සභාව ශයෝජනා කළා,  

තාක්යණික ව ශයන් ඒකාබද්ධාර පරිගණ්ක වැඩසටහන් ඇතුළු 

කාර්යයන් සාර්ථකව න්ලි කරන්න කියලා. 

 ඒ වාශේම, ළම කාරක සභාශේදී ශහළිමරේ ්ගණ්ා, 019 .1 .31 

දින වනවිට Legacy පරිගණ්ක පද්ධාරතියට අමාළව අය කරගත 

යුතුව තිබුණු බලි හා මඩ මුමල් රුපියල් බිලියන 31 . ක්ව පැවැති 

බව.  ළය 0101.1 .31 දින වනවිට රුපියල් බිලියන 085ක් මක්වා 

අඩුවී ඇති බවත්, ඉන් රුපියල් බිලියන 9 8ක් විවිධාර ශහේතු මත 

තාවකාලිකව අත්හිටවූ බවත්, රුපියල් බිලියන 91 ක් අය කරගත 

හැකි බලි බවත් කාරක සභාව හමුශේ අනාවරණ්  වූ අතර, වසර 

පහකට ආසන්න කාලයක් ශමම බලි අය කර ගැමටමට 

අශපොශහොසත් ශවලා තිබුණ්ා. අය කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 

බිලියන 91 ක බලි වසර පහක කාලයක් තිස්ශසේ අය කර ගැමටමට 

අශපොශහොසත් ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, 019 .1 .31 දින වනවිට ආමායේ පරිපාලන 

කළමනාකරණ් ශතොරතුරු පද්ධාරතියට - RAMIS ළකට - අුවව අය 

කරගත යුතුව තිබුණු බලි හා මඩ මුමල් ප්රමාණ්ය රුපියල් ට්රිලියන 

3.8ක්. ඉන් රුපියල් ට්රිලියන 3. ක් අත්හිටවූ බලි ශලස සටහන් 

ශවලා තිශබනවා. අපි ළම කාරක සභාශේදී ශේ වාශේ විවිධාර 

ලිර්වලතා ශහොයා ගත්තා. Legacy පරිගණ්ක පද්ධාරතියට අමාළව 

0101.1 .31 දින වනවිට අය කරගත හැකි බලි යටශත් පැවති 

රුපියල් බිලියන 91 ක මුමලින් රුපියල් බිලියන 48ක් ළකතු කළ 

අගය මත වන බලි -VAT- සහ රුපියල් බිලියන 91ක් ජාතිය 

ශගොඩනැගීශේ බලි -NBT- ශවනවා. RAMIS පරිගණ්ක පද්ධාරතියට 

අමාළව 0101.1 .31 දින වනවිට අය කරගත හැකි බලි යටශත් 

පැවති රුපියල් බිලියන 983ක මුමලින් රුපියල් බිලියන  8ක් 

ළකතු කළ අගය මත බලි -VAT- ශවනවා, රුපියල් බිලියන 9 ක් 

ජාතිය ශගොඩනැගීශේ බලි -NBT- ශවනවා. පාරිශභෝගිකයන්ශගන් 

අය කරශගන, ඒ බලි ශගවා තිබුශණ් නැහැ.  

ගරු නිශයෝ ජය කාරක සභාපතිතුමනි, දිගින් දිගටම බලි ශගවීේ 

පැහැර හරින ශේ රශට් ඉහළම ශපශළේ ආයතන තිබුණු බවට ළහිදී 

නිරීක්යණ්ය ්ගණ්ා. ඒවා ඉහළම ශපශළේ ආයතන. ශපොඩි ආයතන 

ශනොශවයි.  ඒ අයකරගත හැකිව තිබුණු ශකෝටි-ප්රශකෝටි ගණ්න් 

බලි මුමල් අය කර ශනොගැමටම සේබන්ධාරශයන් ශේ COPA 

වාර්තාශවන් කරන ශහළිමරේ කිරීමත් ළක්ක ළම නිලධාරාරින්ට සහ 

ළම ආයතනවලට විරුද්ධාරව මටතිය ක්රියාත්මක ශවන්න නනෑය 

කියා අපි වි ්වාස කරනවා. නැත්නේ ශේක ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

ළහා ශමහා කථා කිරීමක් පමණ්ක් ශවයි. ගරු කථානායකතුමා 

හරහා ශවන්න පුළුවන්, අමාළ අමාතයාං  හරහා ශවන්න පුළුවන්, 

ශමම කරුණ් මටතිපතිතුමාට ශයොමු කරලා ඒ හරහා ශේ අයට 

විරුද්ධාරව ශචෝමනා ශගොුව කරන්න නනෑ. සාක්ෂි තිශබනවා නේ, 

ළම ශචෝමනා ශගොුව කරන්න නනෑ. අපි මන්නා විධියට අය කරගත 

හැකි මුමල් තමයි ශේ අය කරශගන නැත්ශත්.  

ඊළෙට, ශේ වාර්තාශවන් අපට ශහළි ්ගණ්ා, කැන්ශනෝ 

වයාපාරශේ හිෙ බලි රුපියල් මිලියන 0,  1ක් සේබන්ධාරව. මැනට 

රට තුළ පවත්නා තත්ත්වයත් සැලකිල්ලට ශගන ශමම හිෙ බලි 

අය කර ගැමටමට ශයෝජනා ඇතුළත් කාරක සභා වාර්තාවක් 

ඉදිරිපත් කළා. අශප් රශට් කැන්ශනෝ වාශේ වයාපාර ශගොඩක් 

නැහැ. කිහිප ශමනාටයි, ඒවාට බලපත්ර තිශබන්ශන්. ඒ අය රුපියල් 

මිලියන 0,  1ක  බලි ශපොල්ලක් තබා තිශබනවා.  ඒ අය ක්ගම 

කියලා ඉතා පැහැදිලියි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශේ මවස්වල 

මුතුරාජශවල ගැනත් වි ාල ව ශයන් සාකා කා ශවනවා. පසුගිය 

ආණ්ඩුව කාලශේ මුතුරාජශවල අභය මිමිශේ -ඒ වුලරු බිශේ- 

පර්චස්  5,910ක මිමි ප්රමාණ්යක් පර්චසයක් රුපියල් 511 ගණ්ශන් 

මැල්වත්ත ශප්රොපර්ටි  ඩිවශලොපර්ස් නැමැති සමාගමට දීලා 

තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශමහි 

හාසයජනකම කථාව තමයි, මැල්වත්ත ශප්රොපර්ටි  ඩිවශලොපර්ස් 

නමැති ශපෞද්ගලික සමාගමට මුතුරාජශවල අභය මිමියට අයත් 

ඉඩේ අක්කර 415කට ආසන්න ප්රමාණ්යක් පවරා ගැමටම සඳහා 

ළම ඉඩේ ුවඹුරු ඉඩේ ශනොවන බවට ශගොවිජන සංවර්ධාරන 

කාර්යාලශයන් සහතිකයක් නිුවත් කර තිීජම. මුතුරාජශවල ඉඩේ 

ුවඹුරු ඉඩේ ශනොශවයි  ලු. ඒක වුලරු බිමක් කියන ළක අපි 

ක්ගරුත් මන්නවා. අම මුතුරාජශවල ගැන විශ ේයශයන් කථා 

ශවනවා ශන්. මුතුරාජශවල අභය මිමියක් ශලස ප්රකා යට පත් කර 

තිශබනවා, 9    කක්ශතෝබර් 39වැනි මා. ශහ ක්ශටයාර 3,111කට 
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අධික මිමි ප්රමාණ්යක් ළහි තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ 

මුතුරාජශවල ආශ්රිතව තිශබන කර්මාන්ත ාලා සහ සත්ව 

ශගොවිශපොළවලින් බැහැර කරන අපජලය ඇළ මාර්ගවලට මුමා 

හැරීම නිසා මත්සයයන් වි ාල ප්රමාණ්යකට වාශේම මීගමුව 

කළපුවට වි ාල හානියක් න්ද්ධාර ශවලා තිශබනවා.  

ඒ වාශේම මටති විශරෝධී ශලස වැලි ශගොඩ මැමීම, වුලරු බිේ 

ශගොඩ කිරීම, මාර්ග ඉදිකිරීම, කැලෑ ගිනි තැීජම කියන ශේ න්යලු 

ශද්වල් මුතුරාජශවල මිමිය තුළ න්ද්ධාර ශවනවා. ඒ කාලශේ හිටපු 

අය ශේවා මැක්ශක් නැද්ම කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. ඒ 

කාලශේ ශේවා ශනොමැකපු අය මැන් කිඹුල් කුනළු හලලා වැඩක් 

නැහැ. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාශේම හැමිල්ටන් 

ඇළ හාරලා වැලි ශගොඩ මාලා කටුනායක අධිශේගී මාර්ගයට 

සමාන්තරව තවත් පාරක් හමන ආකාරය කාරක සභාව හමුශේ 

ඉදිරිපත් කළ රූප රාමුවලින් අපි මැක්කා. ඒ කාලශේ ශේ රශට් 

පරිසර බලධාරාරින්, ශේවාට වගකිව යුතු රාජය ආයතනවල 

නිලධාරාරින් නිමාශගනයි ඉඳලා තිශබන්ශන්. අධිශේගී මාර්ගයට 

සමාන්තරව හමන ළම මාර්ගයට අව ය වැලි හැමිල්ටන් ඇශළන් 

ගනිද්දී, ඇළ හාරන සෑම වතාවකම ඇළ පස්වලින් පිශරනවා 

කියලා ඒ පිළිබඳව පර්ශේයණ් කරපු විශ ේයඥයන් අශප් කාරක 

සභාවට වාර්තා කළා. ක්ගන් ශසොයා බැලුවාම, අධිශේගී මාර්ගය 

ඉදිකිරීම සඳහා ශගොඩ කරපු පස්වලින් තමයි හැමිල්ටන් ඇළ 

පිශරන්ශන් කියන ළක මැන ගන්න ලැීජ තිශබනවා. ඒ ක්රියාවලිය 

දිගටම න්ද්ධාර ්ගණ්ා නේ, අම කටුනායක අධිශේගී මාර්ගයත් 

අනතුරට ලක්වන තැනට පත්ශවනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජය ආයතනවල මුමල් 

ශකෝටි ගණ්නක් වාශේම, පරිසර පද්ධාරති විනා  කරමින් කරන ශේ 

ජාවාරමට විරුද්ධාරව රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

සභාපතිතුමා ඇතුළු කාරක සභාව ශමම වාර්තා මඟින් ඉතාම 

සුවිශ ේෂී ශහළිමරේ කිරීේ කර තිශබනවා. ශේ කරුණු ශපොශත් 

අුවරු අස්ශසේ හැංශගන්න ශනොදී ශේවාට වගකිව යුතු අයට නින් 

මඬුවේ පැමිණ්වීම සහ  මහජනයාශේ ශේ මුමල් අය කර ගැමටම 

සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියා ප්රකා  කරමින් මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Tissa Attanayake. You 

have 12 minutes. 
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ගරු ති න  අ කත්නායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අම දින සභාව කල් 

තබන අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කර තිශබන රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාශේ වාර්තා පිළිබඳ ශයෝජනාව ගැන කථා කරනශකොට, 

ළම කාරක සභාව හරහා ඉටු කරන්ශන් ශේ පාර්ලිශේන්තුව සතුව 

තිශබන සුවිශ ේෂී වග කීමක් බව මම වි ්වාස කරනවා. රාජය 

ආයතන වින්න් ජනතාවශේ මුමල් හරියාකාරව පාවිා චි කර 

තිශබනවාම, ඒවා කාර්යක්යමව ශයොමාශගන තිශබනවාම, ඒවා 

ප්රතිඵලමායක ශලස පරිහරණ්ය කර තිශබනවාම කියන කාරණ්ය 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව වින්න් නිරන්තරශයන් 

විමර් නයට ලක් කරනවා. මම පසුගිය අ්ගරුද්ම තුළම ළහි 

සාමාත කයුව ව ශයන් ක්රියා කළා.  ඒ සාමාත කත්වය මරමින් ළම 

කාරක සභාවට සහභාගි වූ අවස්ථාවල මම පුලිමයට පත් ්ගණ්ා. 

ශමොකම, ළම කාරක සභාව මඟින් පරීක්යා කරන ආයතන 841 

අතරින් ස්වල්පයක් පිළිබඳව පමණ්යි අපට ශසොයා බලන්න 

පුළුවන් ්ගශණ්. ළශසේ ශසොයා බැලූ ආයතන වි ාල ගණ්නක මහා 

පරිමාණ් මූලය අක්රමිකතා වාර්තා ශවලා තිබුණ්ා. ළක්ශකෝ ඒවා 

අක්රමිකතා, ළශහම නැත්නේ පවතින මටතිශයන් රිංගා ගිහිල්ලා 

කරන විවිධාර වූ වංචා, ළශහමත් නැත්නේ මහජන ශද්පළ යේ 

ආකාරයකට වැරැදි ශලස පරිහරණ්ය කිරීේ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පුංචි උමාහරණ් ශමක 

තුනක් කියන්නේ. ළකක්, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී 

මතු වූ කාරණ්යක්. ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරියට රුපියල් ශකෝටි 

1,146ක් වැය කරලා ශමොඹකර 3 ක් ශගන්වා තිශබනවා. ශකෝටි 

1,146ක් වැය කරලා ශගනාපු ඒ ශමොඹකර 3  වරාය අධිකාරිය 

වින්න් අමාළ බලි ශගවන්ශන් නැතුව පාවිා චි කර තිශබනවා. රාජය 

ආයතනයක් ්ගණ්ත් ළවැනි ආනයනයක් කිරීශේදී ශගවිය යුතු බලි 

ප්රමාණ්යක් තිශබනවා. ළම ශමොඹකර 3 ම වරාශයන් ළළියට 

ශනොයන නිසා ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ඒවා සවි කරශගන 

ප්රශයෝජනයට ශගන තිශබනවා. වර්ය ගණ්නාවක් ගතශවලා ඒ 

පිළිබඳව පරීක්යණ්යක් කළාම, ඒ සඳහා බලි ශගවා ශනොමැති බව 

ශසොයාශගන තිශබනවා.  ඒ ආකාරයට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම 

ශවුවශවන් රුපියල් ශකෝටි 958ක මඩ මුමලක් පැශනේවා, ශ්රී ලංකා 

ශර්ුලවට ශගවන ශලසට.  ළශසේ  මඩ මුමල් පැනවීම පිළිබඳව ළම 

රාජය ආයතන ශමක -ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සහ ශ්රී ලංකා ශර්ුල 

ශමපාර්තශේන්තුව කියන්ශන් රාජය ආයතන ශමකක්- අ්ගරුලි 

ගණ්නක් ශමපැත්තට සාකා කා කරලා අවසානශේ  අධිකරණ්යට 

ගියා. අධිකරණ්යට ගියාම ශමොකක්ම ්ගශණ්? ටික මවසකින් 

අධිකරණ්යට සමථ ශයෝජනාවක් ආවා. 

ඒ සමථ ශයෝජනාශවන් ශයෝජනා  ශවන්ශන්, ඒ ශගවන්න 

තිශබන මුළු මුමලින් යේකින් ප්රති තයක් අඩු කරලා, ඉතිරි මුමල 

මණ්ඩනයක්, ළශහම නැත්නේ මඩ මුමලක් හැටියට වරාය 

අධිකාරිශයන් ශ්රී ලංකා ශර්ුලවට ශගවන්නයි. මැන් ළතැන තිශබන 

ප්ර ්නය ශමොකක්ම? ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ළතැන 

තිශබන ප්ර ්නය ශේකයි. මණ්ඩනයක් සහ බලි මුමලක් අය කිරීම 

අතර යේකින් ආකාරයක ශවනසක් තිශබනවා. ළතැනදී න්ලි ශවලා 

තිශබන්ශන්, බලි මුමල ශනොශගවීමයි. ශගවලා නැති ්ගණ්ාම, ඒක 

අතිශර්ක බද්මක් හැටියට අය ශවලා මහා භාණ්ඩාගාරයට යන්න 

නනෑ. හැබැයි, මඩයක් හැටියට ඒ මුමල අය කළාම ශවන්ශන්, මහා 

භාණ්ඩාගාරයට යනවා ශවුවවට ඒ මඩ මුමලින් න්යයට 51ක්, ශර්ුල 

ආඥා පනතට අුවව නිලධාරාරින්ට ශබදී යෑමයි. නිකේ හිතලා 

බලන්න.  රුපියල් ශකෝටි 958කින් න්යයට 51ක් කියන්ශන්, 

රුපියල් ශකෝටි   ක්. රුපියල් ශකෝටි   ක් නිලධාරාරින්ට තෑගි 

ව ශයන් යනවා. අය කරන ඒ මුමලින් න්යයට 01ක් යනවා, 

සුබසාධාරන අරමුමලකට. ළතශකොට රුපියල් ශකෝටි 918ක් 

භාණ්ඩාගාරයට ළන්ශන් නැහැ. අය කරනවා කියා ළකෙතාව ඇති 

කරගත්තාට, රුපියල් ශකෝටි 918ක් ශවනම ම පිටට යනවා. ඉතිරි 

රුපියල් ශකෝටි 51 තමයි භාණ්ඩාගාරයට යන්ශන්. ශේක මඩයක් 

ගහන්න ශහොයා ගත්ත ශමයක් ශනොශවයි; ඒ වාශේම, විශ ේය 

විමර් නයකින් ශහළි කර ගත් කාරණ්යුවත් ශනොශවයි. නමුත්, 

රුපියල් ශකෝටි 51ක් භාණ්ඩාගාරයට යන ශකොට රුපියල් ශකෝටි 

918ක් යනවා, භාණ්ඩාගාරශයන් පිටට. ශේ වාශේ මහා අපරාධාර න්ලි 

ශවනවා, ඒ ආයතන ඇතුශළේ.  

ශේ න්ද්ධිය විතරක් ශනොශවයි, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවට වාර්තා ්ගණු තවත් න්ලිවීේ ගණ්නාවක් තිශබනවා. හැබැයි, 

ශේ කාරණ්ය කාරක සභාව හමුවට ආවාම, කාරක සභාශේදී 

විමර් නය කරලා, ශේ ශගවීම නවත්වන්න නිශයෝග කළා. මා 

මන්ශන් නැහැ, ළතැනින් ළහාට ශමොකක්ම ්ගශණ් කියලා. මා හිතන 

විධියට වරාය භාර ඇමතිතුමාට ශේ ගැන අමාතයාං  ය 

උපශද් ක කාරක සභාශේදීත් කිේවා. ළතුමා ඒ ශගවීම 
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නවත්වන්න නිශයෝග කළා. ළතැනින් ළහාට ශමොනවාම ්ගශණ් 

කියලා මා මන්ශන් නැහැ. ශේක වරාය අධිකාරිශේ ප්ර ්නයක් 

ශනොශවයි.  

ශේ වාශේම තවත් න්ලිවීමක් මම ඒ කාරක සභාශේ න්ටින විට 

ලිටුවා. ඒ තමයි, නැ ශෙනහිර පළාශත් ජල සංවර්ධාරන වයාපෘතිය 

සඳහා ශගන්වූ භාණ්ඩවලින් රුපියල් ශකෝටි 1 ක වංචාවක් න්ලි කර 

තිීජම. ළතැනදී ශමොකක්ම ශවලා තිශබන්ශන්? ජපානශේ 

ජාතයන්තර සහ ශයෝගිතා ඒජන්න්ශේ - JICA - ආධාරාර මත 0193 

වර්යශේදී නැ ශෙනහිර පළාශත් න්ලි කළ ජල සංවර්ධාරන වයාපෘතියට 

DI බට ශගන්වීම සඳහා මුමල් ලබා ගත්තා. ඒ බට ශගන්වීම සඳහා 

ශපෞද්ගලික ආයතනයකට පවරා තිබුණ්ා. ඒ ආයතනය බට ටික 

ශගන්වලා, වරාශේ ුලමේවල තැන්පත් කර තිබුණ්ා. ඒවා තැන්පත් 

කරන ශකොට කිේවා, ඒ භාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම ශඩොලර් ලක්ය 

පහයි කියලා. හැබැයි, ශඩොලර් ලක්ය පහයි කියලා වරා යට 

invoices ටික දීලා, ඊට පසුව ඒ මුමල අය කර  ගැමටම සඳහා අමාළ 

ආයතනයම JICA ළකට ඉදිරිපත් කරනවා, ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් 

කරනවා, ශඩොලර් ලක්ය හයක බිලක්. සාමානයශයන් ආනයනය 

කළා නේ -විශද්  රටකින් ශගන්ුවවා නේ- original invoice ළක 

ශමන්න නනෑ; duplicates හමන්න බැහැ. ඒක තමයි පවතින මටතිය. 

නමුත්, ළතැනදී ශඩොලර් ළක්ලක්ය ගණ්නක් -ළක්ලක්ය 

ශමමහසකට වැඩි ප්රමාණ්යක්- වංචා කරලා තිශබනවා. ඒක 

සාමානයශයන් ලංකාශේ මුමලින් ගත්ශතොත්, රුපියල් ශකෝටි 

හයක්. ළතැනදී න්ලි ශවලා තිශබන වැරැදි තමයි වයාජ invoice 

ළකක් සැකසීම, වයාජ ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කර විශද්ය ය ශමන්ම 

ශද්ය ය මුමල් අයථා ශලස භාවිත කිරීම. ඒවා ගැන විමර් නය 

කරලා වාර්තා කරන ශකොට, "නඩුත් හාමුලිරුවන්ශේ, බඩුත් 

හාමුලිරුවන්ශේ වාශේ" තමයි. කින් ශමයක් න්ලි වන්ශන් නැහැ. ඒ 

වාශේ න්ලිවීේ ගණ්නාවක් තිශබනවා.  

උමාහරණ්යක් විධියට මට තවත් ළකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ 

තමයි, ශනොශරොා ශචෝශල් විලිලි බලාගාරයට ගල් අඟුරු ශගන්වීම. 

ශමය 019  වර්යශේ න්ලිවීමක්. Ceylon Coal Company ළක ලංකා 

ආණ්ඩුශේ ආයතන ගණ්නාවක සංයුතියක් තිශබන රාජය 

ආයතනයක්. Ceylon Coal Company ළකට ගල් අඟුරු සැප ම 

   වතාවක් න්ලි ශවලා තිශබනවා. ඒ ගල් අඟුරු ශගශනන ශකොට, 

ගල් අඟුරු සඳහා ශගවිය යුතු බලි මුමල් ශගවලා නැහැ. ඒ බලි මුමල් 

සේබන්ධාරශයන් යේ ආකාරයක වංචාවක් න්ලි ශවලා තිශබනවා. ඒ 

වැට් බලි වංචාව රුපියල් මිලියන 98 ක්. හැබැයි, ඒ රුපියල් 

මිලියන 98  අය කරන්න නියම කරනවා ශවුවවට, අය කරශගන 

අතිශර්ක බද්මක් හැටියට භාණ්ඩාගාරයට යවනවා ශවුවවට 

ළතැනදීත් කරලා තිශබන්ශන් පරණ් ශසල්ලමමයි.  ඒ තමයි ඒක 

මඩයක් හැටියට නියම කරලා ඒ මඩය ක්ගන්ශගන් අය කර ගැමටම. 

ඒ හරහා ඒ මුමලින් න්යයට  1ක් පරණ් විධියටම ආශයත් 

නිලධාරාරින්ට යනවා. මා හිතන විධියට ශේ වංචාව ශවනවා.  

සාමානයශයන් ශේ රශට් හැශමෝම වාශේ ශද් පාලනඥයන්ටම 

ශචෝමනා කරනවා, "ශහොරකේ කරනවා" කියලා. 

"ශද් පාලනඥශයෝ, මැති ඇමතිවරු වංචා කරනවා" කියනවා. ඒ 

අතශර් අපි අමතක කරන්න ශහොඳ නැහැ, COPE ළශක්දිත්, COPA 

ළශක්දිත් ශමවැනි න්ද්ධි වාර්තා වන බව. ශමවැනි න්ලිවීේ න්ය 

ගණ්නක් වාර්තා ශවලා තිශබනවා. ශේ න්ද්ධි ළකිශනක ශගන 

බැලුශවොත් ශපශනනවා, අශප් අය වැය පරතරයට වඩා ශලොුව 

මුමලක් වංචා කරලා, ශහොරකේ කරලා තිශබන බව. අප අහන්ශන්, 

ශමවැනි න්ලිවීේ වන ශකොට කළ හැකි ශද් ශමොකක්ම කියලායි. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමවැනි න්ලිවීේ ්ගණ්ාම ඒ පිළිබඳ 

යේකින් පියවරක් ගන්න පුළුවන් විධිශේ මටතිමය රාමුවක් 

තිශබන්න නනෑ. අපි හුෙක් ශවලාවට අමාතයාං ය භාර 

ශල්කේතුමාට කියනවා, "ශමන්න ශේ පිළිබඳ පියවර ගන්න. 

අහවල් දිනයට ශපර වාර්තා කරන්න" කියලා. හැබැයි, ඒ වාර්තා 

ළන්ශන් තවත් හුෙක් කල් ගිහින්. ළතශකොට ඒ න්ද්ධිය ළශහමම 

අමතක ශවලා, යටපත් ශවලා තවත් අලුත් කාරණ්යක් ළනවා. ශේ 

නිසා මා ශයෝජනා කරන්ශන් ශේකයි. ශමවැනි කාරක සභාවලින් 

ශසොයා ගන්නා කාරණ්ා ගැන ශසොයා බලලා, ළම වංචා න්ලි කර 

තිශබනවා නේ, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 948වන වයවස්ථාව 

යටශත් රාජය මූලයය පිළිබඳ සේපූර්ණ් පාලනය පාර්ලිශේන්තුව 

සතු වන නිසා ළම බලය පාවිා චි කරලා ඒවා සේබන්ධාරශයන් 

මටතිමය පියවර ගැමටමට හැකි ශකටි කාලීන වැඩ පිළිශවළක් 

සෑදිය යුතුයි.   

සමහර කාරණ්ා සේබන්ධාරශයන් අධිකරණ්යට ගිහින් වැඩක් 

නැහැ. 0101 වර්යශේ ශද්ය ය ආමායේ බලි ව ශයන් රුපියල් 

ශකෝටි 94,451ක් රජයට අය ශවන්න තිශබන බව ළක තැනක 

සඳහන් වී තිශබනවා මම මැක්කා. ඒවා, අය කර ගත හැකි නමුත් 

ශගවලා නැති ඒවා; හිෙ බලි. ශේ ගැන ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව ක්රියා කරන ශකොට ශමොකක්ම ශවන්ශන්? හුෙක් 

ආයතන උසාවි යනවා; නඩු මමනවා. නඩු මැේමාම ශමොකම 

ශවන්ශන්? අ්ගරුලි  , 8, 91 වශේ කල් යනවා. ඒ බලි අය වන්ශන් 

නැහැ. අශප් අධිකරණ් ක්රියාවලිශේ දීර්උ ප්රමාමයන් තිශබනවා. ඒක 

නිවැරැදි කරන්න නනෑ ශවනම ක්රමයකින්. නමුත්, ශේවා 

ශනොශගවා ඉන්න ආයතන මරන උත්සාහය ඉතාම වැඩියි. 

උමාහරණ්යකට වැට් ළක ගනිමු. අපි සාමානයශයන් ශහෝටලයකට 

ගිහින් කෑවත්, ශවන තැනකට ගිහින් ශමොනවා හරි ගත්තත් අශපන් 

වැට් ළක ගන්නවා කියා කබතුමා මන්නවා. ඒ ගන්න බද්ම ශද්ය ය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවට යනවා කියා සහතික කර ගන්ශන් 

ශකොශහොමම? ඒ බිශල් ළය සඳහන් ශවලා තිශබනවා. හැබැයි,  

ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවත් ළක්ක සේබන්ධීකරණ්යක් 

නැහැ. මම වි ්වාස කරනවා, ශේ රශට් මහ ජනතාවශගන් අය 

කරන වැට්වලින් වි ාල ප්රමාණ්යක් -වැඩි මුමලක්- ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුවට යන්ශන් නැහැ, ඒවා වංචා කරනවා කියලා. 

ළක වතාවක් ලංකාශේ බලි ශනොශගවන ආයතනවල ලැයිස්තුවක් 

අශප් ශේ කමිටුවට ආවා. ඒ ලැයිස්තුශේ ඉහළින්ම ඉන්ශන් 

ලංකාශේ ප්රධාරාන ශපශළේ ආයතනයක්. ඒ ආයතනය හිතා මතාම බලි 

ශගවන්ශන් නැහැ. ඒකට නිලධාරාරින්ශේ සහාය තිශබන්නත් 

පුළුවන්; තව අය උම්ග කරන්නත් පුළුවන්. මහ ජනතාවශගන් අය 

කර ගත් මුමල් රජයට ශගවන්ශන් නැතිව තියාශගන පරිහරණ්ය 

කරනවා නේ, ළශසේ බලි ශනොශගවන ආයතන ගැන ප්රන්ද්ධාර 

කරන්න, "ශේ ආයතන බලි ශගවන්ශන් නැහැ. වාර්ෂිකව ශමපමණ් 

මුමලක් ශගවන්න  තිශබනවා" කියලා ප්රන්ද්ධාර කරන්න පුළුවන් වැඩ 

පිළිශවළක් හමන්න නනෑ. ඒක ඉතාම වැමගත්.  

COPA සහ COPE කියන කමිටු ශමකම ඉතාම වැමගත්. 

නමුත්, ශේවායින් ශහළිවන කාරණ්ා පිළිබඳව ක්රියා ශනොකිරීම 

අඩුවක් ශලස තමයි සමගි ජන බලශේගශේ අපි මකින්ශන්. ශේ 

කමිටුවල ක්රියාකාරිත්වය කාර්යක්යම කරන්න, ඒවායින් ගන්නා 

මටතිමය පියවර තවලිරටත්  ක්තිමත් කරන්න, ඒ ළක්කම ශේ 

කමිටුවල ක්රියාකාරිත්වය විනිවිමභාවයකින් යුතුව කරන්න පුළුවන් 

පරිසරය අපි හමලා ශමන්න නනෑ. ඒක තමයි අශප් අරමුණ්. 

ශමොකම, රාජය මුමල් -මහජන මුමල්- අවභාවිත කරනවා නේ ඒ 

සේබන්ධාරශයන් අනිවාර්ශයන්ම මටතිමය පියවර ගන්න නනෑ. 

 
 

ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
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[ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා] 
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ගරු ති න  අ කත්නායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு திஸ்ஸ அத்தநொயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව ළක කාරණ්යක් 

කියන්න ඉඩ ශමන්න. 

මුතුරාජශවල ප්ර ්නය ගැන ශේ මවස්වල හුෙක් කථා ශවනවා. 
මුතුරාජශවල ළම කලාපය ආයතන ගණ්නාවකට අමාළව ගැසට් 
කර තිබුණ්ා; වන ජීවී සංරක්යණ්, වන සංරක්යණ්, පාරිසරික ආදි 

ආයතනවලට අමාළව. "මුතුරාජශවල" කියන්ශන් ෛජව 
විවිධාරත්වයක් තිශබන ජාතික උරුමයක්. ශේ ගැනත් අශප් 
කමිටුශේදී සාකා කා ්ගණ්ා. ශමොකක්ම, අශප් කමිටුව ලින් 
උපශද් ය? අශප් කමිටුශේ සභාපති ගරු මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ් 
මැතිතුමාත්, සාමාත කශයෝත් සාකා කා කරලා කිේවා, "ළය විවිධාර 
අය අල්ලාගන්න යනවා. ළය නාගරික ප්රශද් යක තිශබන්ශන්. ඒ 
මිමි ප්රමාණ්ය ළන්න ළන්නම සීමා ශවනවා. සීමා ශවලා ළහි  ෛජව 
විවිධාරත්වයට හානි ශවනවා. ළහි තිශබන මත්සය සේපත සහ 
අශනුවත් ශද්වල් විනා  ශවනවා. ඒ නිසා ළය ජාතික 

වශනෝමයානයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න" කියලා. ළශසේ කියා 
තිබියදී හදින්ශේ නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරියට ළය පවරාශගන 
තිශබන්ශන් ශමොකම? නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිය පරිසරය 
පිළිබඳ වග කියන්ශන්ත් නැහැ; වන සංරක්යණ්ය පිළිබඳ වග 
කියන්ශන්ත් නැහැ. ශේ සේබන්ධාරශයන් ප්ර ්න ඇති කරවන්න අපට 
්ගවමනා නැහැ. ශේ පිළිබඳ යේ ආකාරයක නිගමනයකට කාරක 
සභාවලින් ළළඹුණ්ා නේ, ඒ ළළඹුණු නිගමනය ක්රියාවට නැංවීම 
පිළිබඳ වග කියන්න පුළුවන් තැනක් නිර්මාණ්ය ශවන්න නනෑ. අපි 
කියන්ශන් ඒකයි. නැත්නේ අප කරන්ශන් වාර්ෂිකව ශමවැනි 

වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා, ඉන් පසුව ශේ වාශේ සාකා කා කරලා 
ශකොශළේ වහලා මමන ළකයි. ඒක මහා අපරාධාරයක්. මහජන මුමල් 
ශේ විධියට අවභාවිත කිරීමට විරුද්ධාරව පියවර ගන්න කියලා මා 
ඉල්ලා න්ටිනවා.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake)  
ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු තිස්ස අත්තනායක 

මන්ත්රීතුමා මතු කළ මුතුරාජශවල ප්ර ්නය පිළිබඳව වන ජීවී හා වන 

සංරක්යණ් අමාතයවරයා හැටියට මම කරුණු කීපයක් කියන්නට 

නනෑ. ශේ ගැසට් කරලා තිශබන ශහක්ශටයාර 9,084ක මිමි 

ප්රමාණ්ය සේබන්ධාරශයන් ඒ ආකාරශයන්ම කටයුතු කිරීශේ දී, ඒ 

සීමාව ඇතුශළේ ඉන්න ප්ගල්  51කශේ විතර වගකීමත් අපට 

පැවශරනවා.  ක්ගන්ට නිවාස පහසුකේ ලබා දීම ඇතුළු අශනුවත් 

අව ය පහසුකේ ලබා ශමන්න ්ගවමනා ශවලා තිශබනවා.   ක්ගන්ට 

ඒ අවස්ථාව සලසා ශමන මුවාශවන් සමහර අය පසුගිය කාල 

වකවාුවශේ දී ශේ ඉඩේ ශගොඩ කරලා තිශබනවා.  ඒ ශගොඩ කරපු 

ඉඩේවල ශවන ශවනම මිමි හමන්න ූ මානේ කරලා තිශබනවා. 

ශමොකම, ඒ කටයුතු කරන්න වන ජීවී සංරක්යණ් 

ශමපාර්තශේන්තුවට, වන සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුවට මුමල් 

නැහැ. නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරියට ශේ ඉඩේ අත්පත් කර 

ගැමටම ශනොශවයි ශේ කරලා තිශබන්ශන්. ශේ මිමිශේ ඉන්න අයට 

අව ය පහසුකේ ලබා දීලා ඒ කටයුතු විධිමත් සැලැස්මකට අුවව 

ක්රියාත්මක කරන්න තමයි ශේ ූ මානේ කරලා තිශබන්ශන්. 

ශමතැන අනව ය ප්ර ්නයක් ඇති කරලා නැහැ. ඉදිරිශේදී 

පාර්ලිශේන්තුව තුළින් ඒ සඳහා අව ය කටයුතු කරන්න ූ මානේ, 

ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Next, the Hon. Rohitha Abegunawardhana.  You have 
12 minutes. 

[අ.භා. 0.11] 
 

ගරු නසෝහිත් අනේගුණවර්ධාන මහත්ා (වසාය හා නාවික 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு லரொஹித அலபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்ெர்) 

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

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

විශ ේයශයන්ම අම කථා කරන්ශන්  රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාවට අමාළව ළහි ගරු සභාපතිතුමා වින්න් ඉදිරිපත් කර 

තිශබන වාර්තා තුනක් පිළිබඳවයි. ඒ සේබන්ධාරශයන් කථා 

කරන්නට මටත් අවස්ථාව ලැීජම පිළිබඳව මා සතුටු ශවනවා.  

විශ ේයශයන්ම, අශප් රශට් මුමල් සේබන්ධාරශයන් බලය තිශබන 

ආයතනය වන්ශන් ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවයි. ශේ 

උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුශවන් ශමවැනි ආකාරශේ රජශේ ගිණුේ 

පිළිබඳ කාරක සභාවක් පත් කරලා, ක්රියාත්මක ශවලා ශේ ආයතන 

පිළිබඳව ශසොයා බැලීම ගැන පාර්ලිශේන්තුශේ පක්ය, විපක්ය 

න්යලුශමනාම සතුටු ශවනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ශේ වාර්තා බැලුවාට පස්ශසේ අපට යමක් ශපශනනවා. මට ශපර 

කථා කරපු ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, 

ශනොශයක් රාජය ආයතනවල ඇතිශවලා තිශබන වියමතා  ගැනත් 

අපට ශේ හරහා ලිතවතවම වාර්තා ශවනවා. මමත් රජශේ ගිණුේ 

පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටපු සාමාත කයුව හැටියට ශේ කාරණ්ාව 

ඉතාම පැහැදිලිව මකිනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ශේ කාරක සභාවලින් අපට ලැශබන ශතොරතුරුත් ළක්ක, ශේ 

ලැශබන සාක්ෂි සටහන් ළක්ක, ශේ සේබන්ධාරශයන් අපි ගන්නා 

ඊළෙ පියවර ශමොකක්ම කියන ළකයි තිශබන ප්ර ්නය. ශේ ප්ර ්නය 

පාර්ලිශේන්තුශවන්, පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා තිශබනවා. අපි 

හැම පාර්ලිශේන්තුවකම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

ක්රියාත්මක කරලා තිශබනවා. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

ක්රියාත්මක ශවලා ඒ සේබන්ධාරශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ මන්ත්රීවරු 

005ශමනාටම නිර්ශද්  දීලා තිශබනවා. නමුත්, ළතැනින් ළහාට 

ශමොකක්ම න්ද්ධාර ්ගශණ් කියන ප්ර ්නාර්ථය පාර්ලිශේන්තුව 

ඉදිරිශේත්, රට ඉදිරිශේත් තිශබනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. ළම නිසා ශේ සේබන්ධාරශයන් අපි මැන් තීන්ලිවක් 

ගත යුතුයි කියලා මම වි ්වාස කරනවා. විශ ේයශයන්ම වරායට 

ශමොඹකර ශගශනන අවස්ථාශේදී ඒ බලි ශනොශගවීම සේබන්ධාරශයන්  

අශප් ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමා කළ ප්රකා ය ඇත්ත. මා 

සභාපතිත්වය මරන වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං  ය උපශද් ක කාරක සභාශේදී ළතුමා මශගන් 

ඉල්ලීමක් කළා, ශේ මුමල ශගවන්න ළපා කියලා. ශමොකම, ශේ 

මුමල මඩයක් හැටියට ශගේශවොත් ුවඩා ශකොටසයි භාණ්ඩාගාරයට 

යන්ශන්. ළතුමා කිේශේ ශේ මඩ මුමලින් න්යයට 51ක් ඒ 

නිලධාරාරින්ට යනවා කියලායි. නමුත් මැන් ඒක න්යයට  1ක් ශවලා 

තිශබනවා. ළතශකොට න්යයට 31යි භාණ්ඩාගාරයට යන්ශන්. 

න්යයට  1ක් යන්ශන් නිලධාරාරින්ට. ඒක වැරදිසහගත ශමයක්. 

ශේක ක්රියාත්මක ශනොකළ යුතු ශමයක්. මම ශේ කියන්ශන් ළතුමා 

කථා කරපු ළක ශමයක් ගැනයි. අපි කථා කරපු ශ්රී ලංකා ශර්ුලව, ශ්රී 

ලංකා වරාය අධිකාරිය කියන ශමකම රාජය ආයතන. ශේ රශට් 

ජනතාවශේ බලි මුමල් ශේ පාර්ලිශේන්තුව තුළින් විනිවිමභාවයකින් 

වියමේ කරන්ශන් ශකොශහොමම කියන ළක ගැන අම අපි පැහැදිලිවම 

වැඩි අවධාරානයක් ශයොමු කළ යුතුයි.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ළක ළක රජයන් 

කාලශේ වූ න්ලිවීේ සේබන්ධාරශයන් මා කබතුමාශේ අවධාරානය ශයොමු 

කරවනවා. කබතුමාත් පසුගිය කාලශේ ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු 

මන්ත්රීවරශයක්. පසුගිය  කාලශේ අපට වැරලිණු තැන අපි ශසොයා 

ගන්න නනෑ. ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, යහ පාලන 

රජය බලයට පත් ශවලා අග්රාමාතය රනිල් වික්රමන්ංහ මහත්මයා 

වින්න් මහ බැංුවශේ අධිපතිවරයා ශලස අර්ජුන මශහේන්රන් 
මහත්මයා පත් කළා. 

2061 2062 



පාර්ලිශේන්තුව 

ළතුමා  ලංකාවට 'ආනයනය' කළා.  න්ංගප්පූරුශේ න්ටි ළතුමා 

ලංකාවට ආනයනය කරලා ළතුමාට මහ බැංුවව  භාර ලින්නා. 

ලංකා ශද් පාලන ඉතිහාසශේ පළමු වතාවට මුමල් අමාතයාං ය 

යටශත් තිබුණු මහ බැංුවව අගමැතිවරයාශේ යටතට, රනිල් 

වික්රමන්ංහ අගමැතිතුමාශේ යටතට ගත්තා. ඒ මහ බැංුවව භාර දීලා 

තිබුණු මහ බැංුව අධිපතිවරයා අර්ජුන මශහේන්රන්. ළතුමන්ලා 

0195 ජනවාරි 18වන මා රජය භාර ගන්නවා. 0195 ශපබරවාරි 

මාසශේ 00ශවනි මා මහ බැංුවශේ මහා වංචාවක් න්ද්ධාර ශවනවා; 

ශකෝටි ගණ්නක වංචාවක් න්ද්ධාර ශවනවා. ඒක ගැන අපි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ කථා කළා. අපි අම කථා කරන රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී ශනොශවයි, පාර්ලිශේන්තුශේදීයි අපි 

ඒ ගැන කථා කශළේ, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ 

හැන්සාඩ් වාර්තා අපි ළෙ  තිශබනවා. අපි ළමා විපක්යශේ හිටිශේ.  

අපි ළමා විපක්යශේ ඉඳශගන ශේ ගැන කෑ ගහලා කිේවා. ශමශහම 

වංචාවක් න්ද්ධාර ශවනවා, කරුණ්ාකර ශේ වංචාවට වග කියන්න 

කියලා. නමුත් ශමොකක්ම කශළේ? ළමා හිටපු අගමැති රනිල් 

වික්රමන්ංහ මැතිතුමා කිේවා, "ළශහම ශමයක් න්ද්ධාර ශවලා තිශබනවා 

නේ ඒ ගැන ශසොයන්න මම මටතීඥ මහත්වරුන් තුන් ශමශනුව පත් 

කරනවා" කියලා. ඒ මටතීඥ මහත්වරු තුන්ශමනා ශේ ගැලරියට 

ශගනාවා. ටික මවසක් ගියාම ළතුමන්ලා තුන්ශමනා වාර්තාවක් 

ශමනවා.  ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  ශමොකක්ම දීපු 

වාර්තාව? මම ශේ කියන්ශන් අම විවාමයට ගන්නා වාර්තාත් ළක්ක.  

ඒ මටතීඥ මහත්වරු තුන්ශමනා  වාර්තාව ශමනවා, "ශ්රී ලංකා මහ 

බැංුවශේ කින්ම වංචාවක් න්ද්ධාර ශවලා නැහැ, බැංුවව ඉතා ශහොඳ 

තත්ත්වශයන් තිශබනවා, සද්භාවශයන් තමයි හැම ශමයක්ම කරලා 

තිශබන්ශන්, කින්ම වංචාවක් න්ලි ශවලා නැහැ" කියලා. ළමා, 

ළතුමන්ලා අපට ශප්න්න ගැලරිශේ න්ටියා. නමුත් අපි කියනවා 

වංචාවක් ශවලා තිශබනවා කියලා. ළතුමන්ලාට, -මටතීඥ 

මහත්වරුන්ට -  කථා කරන්න බැහැ, පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ. ඒ 

නිසා ළතුමන්ලා ලිතවතව වාර්තාවක් ශමනවා. හැබැයි, ශමොකක්ම 

න්ද්ධාර ශවන්ශන්?  

ඊට පසුව තව ශමයක් අපි කිේවා, ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි. මම ශේ කියන්ශන් ශකොතැනින්ම රිංගන්ශන් කියන 

ළක ගැනයි. ශේ න්ද්ධියට සේබන්ධාර යේ යේ කාරණ්ා මතු 

ශවනශකොට අපි කිේවා,  ශමොහුට රටින් පිට ශවන්න ශමන්න ළපා 

කියලා. කහුශේ ුලවන් ගමන් බලපත්රය අත්හිටුවන්න කියලා ශේ 

සභාශේදී අපි කිේවා.  නමුත් ළශහම න්ලි්ගශණ්  නැහැ. හැබැයි ළමා 

විපක්යශේ හිටපු අපි ශබොශහෝ ශමශනුවශේ ුලවන් ගමන් බලපත්ර 

තියාශගන හිටිශේ ආණ්ඩුව අශත්; අශප් passport ළක ආණ්ඩුව 

අශත් තියාශගන හිටිශේ. ආණ්ඩුශේ ලාා චුශේ තමයි අශප් 

passports මාලා තිබුශණ්. විපක්යශේ හිටපු බහුතරයකශේ 

passports ආණ්ඩුව තියාශගන හිටියා. හැබැයි, අර්ජුන 

මශහේන්රන්ශේ ුලවන් ගමන් බලපත්රය අත්හිටවූශේ නැහැ. කහුශේ 

ගමන් බලපත්රය අත්හිටුවන්ශන් නැතිව කහුට රටින් පිට ශවන්න 

අවස්ථාව ලින්නා. මැන් අශපන් අහනවා, රශටන් අහනවා කහු 

ඇල්ලුවාම කියලා. ගරු නිශයෝජය කාරක සභපතිතුමනි, ඉතින් 

බලන්න ශකොශහොමම කරන්ශන් කියලා? ළතුමාට රටින් යන්න 

ඉඩදීලා, අව ය  පාර කපලා දීලා,  අම අශපන් අහනවා කහු 

ඇල්ලුවාම කියලා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මැන් තිශබන ප්ර ්නය 

ශමොකක්ම? හැබැයි, අධිකරණ්යකින්වත් ළශහම නැත්නේ ශේ 

කාරක සභාවලින්වත් මඬුවේ ශමන්න බැරි ්ගණ්ාට ජනතාව 

මඬුවමක් දීලා තිශබනවා. ශමොකක්ම ජනතාව දීපු මඬුවම? හිටපු 

මුමල් ඇමති රවි කරුණ්ානායක මහත්මයා විශ්රාම සුවශයන් ශගමර 

තියලා තිශබනවා. ඒක ක්ගම කශළේ? ජනතාව. හිටපු අගමැතිතුමාත් 

විශ්රාම සුවශයන් ශගමර ති බා. හැබැයි, ළක්සත් ජාතික පක්යය 

ලංකාශවන්ම ළකතු කර ගත්තා වූ කන්ම සංඛ්යාශවන් ළතුමාට 

ජාතික ලැයිස්තුශවන් පාර්ලිශේන්තුවට ළන්න පුළුවන් ්ගණ්ා. 

ළශහම ශන්ම, ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමනි? ළශහමයි 

්ගශණ්. ජනතාව මඬුවම ලින්නා. ගරු නිශයෝජය කාරක 

සභාපතිතුමනි,  අපි ශයෝජනා කරන්ශන්  ශේකයි. ශේ කාරණ්ය 

සේබන්ධාරව ගරු තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමාත් ළක්ක මම ළකෙ 

ශවනවා. ශේවා සේබන්ධාරශයන් ගන්නා වූ තීන්ලි ක්රියාත්මක 

කරවන ක්රමශේමයක් තිශබන්නට නනෑ. ඒ වැරදි කළ අයට ඊළෙ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් ශනොශවයි, ශේ පාර්ලිශේන්තුශවන්ම - [බාධාරා 
කිරීමක්] කේ. ළශහම නැත්නේ ක්ගන්ශගන් ඒ මුමල් අය කර 
ගන්න, ළශහම නැත්නේ විනය ක්රියාමාර්ගයක් ගන්න, ළශහම 

නැත්නේ මඬුවේ ලබා ශමන්න කටයුතු කළ යුතුයි. මැන් ජනතාව 

විතරයි මඬුවේ ලබා ශමන්ශන්, ශේ කියන කාරක සභා 

නිර්ශද් වලින් මඬුවමක් ලබා ශමන්න පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන් 

නැහැ. අම අපි ශේ වාර්තා ගැන කථා කරයි, අම  ශේ ගැන 

පාර්ලිශේන්තුශේ විවාම කරයි. හැබැයි, විවාම කරලා අපි ශමතැනින් 

ළහාට ශමොකක්ම කරන්ශන් කියලා පාර්ලිශේන්තුව හැටියට 

තීන්ලිවක් ගන්න මැන් කාලය ඇවිල්ලා. නැත්නේ අශප් කාලය, 

නිලධාරාරින්ශේ කාලය න්යල්ලම හැම මාම වැය කළත් ලැශබන 

ප්රතිඵලය ශමොකක්ම කියන ළක රශට් ජනතාව අශපන් අහයි. 

අහනවා විතරක් ශනොශවයි, ශේ ශහොරකේ දිගටම න්ද්ධාර ශවයි, 

ගරු නිශයෝජය කාරක  සභාපතිතුමනි. ශේ ශහොරකේ න්ද්ධාර ශවයි. 

ඇයි ශේවා න්ද්ධාර ශවන්ශන්? රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශවන් අපට ශහළිශවනවා, ශේ ශේ අය වැරදි කරලා තිශබනවා 

කියලා. වැරදිකරුවන් ක්ගම කියලා අපි කියන්ශන් නැහැ.  න්යයට 

න්යයක් අධිකරණ්යකින් තමයි තීන්ලි කරන්න නනෑ, වැරදිකරුවන් 

ක්ගම කියලා. හැබැයි, න්යයට න්යයක් නැති ්ගණ්ත්, න්යයට 

අූ වක්, අනූවක් පැහැදිලි ශවනවා නේ, ක්ගන් අධිකරණ්යට 

ඉදිරිපත් කිරීම හරි කරන්න න්ද්ධාර ශවනවා. නමුත් ඒක න්ද්ධාර ශවලා 

නැහැ. ශේ ඉතිහාසය තුළම ඒක න්ද්ධාර ශවලා නැහැ. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ශේ ශකොයි ආණ්ඩුවකටවත් 

විරුද්ධාරව කථා කරනවා ශනොශවයි.  ශමහි ශවනසක් න්ලිවිය යුතුයි. 

ශේකට නව ක්රමශේමයක් හැදිය යුතුයි;  නව වැඩ පිළිශවළක්  

හැදිය යුතුයි. ඒ නව වැඩ පිළිශවළ තුළ අපි ශේ කටයුතු   කරන්න 

නනෑය කියන කාරණ්ය තමයි අපි පැහැදිලි ශලසම මතක් 

කරන්ශන්, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. 

තවත් ආයතන ගණ්නාවක් ගැන අපට ප්ර ්න තිශබනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශනොශයක් ආයතනවලින්  රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට නිලධාරාරින් කැඳවීශේ දී  මතුවන 

තවත් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. වරම කරන්ශන් ළක නිලධාරාරිශයක්, 

අවසානශේ ශමම කාරක සභාවට කැඳවන්ශන් ශවනත් 

නිලධාරාරිශයක්. වැරදි කරලා තිශබන නිලධාරාරියා ළක්ශකෝ විශ්රාම 

ගිහිල්ලා, ඒශහම නැත්නේ ශසේවශයන් ඉවත් ශවලා ශහෝ ශමොකක් 

ශහෝ ශවලා. අශන්! ඒ ශවුවවට ඉන්න නිලධාරාරිශයක් ශගන්වනවා. 

ඒ නිලධාරාරියා උතුර, මුවණ් මන්ශන් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න 

මන්ත්රීවරු, ඇමතිවරු හැටියට අපි ළයාශගන් ප්ර ්න කරනවා.  අපි 

ප්ර ්න කරනශකොට ශමොනවාම ශමන උත්තර? ඒ අයට උත්තරය 

ශමන්න පුළුවන් ළම නිලධාරාරියාශේ ලිපි ශගොුවශේ තිශබන ලිතවත 

සටහනක් අුවව විතරයි. කහුට උත්තර ශමන්න ශවනත් ක්රමයක් 

නැහැ. ඒකට ශහේතුව තමයි, කල් මැරීම. ශේ කල් මැරීම 

නවත්වන්න නනෑ. ශේ සේබන්ධාරශයන් තීන්ලි ගන්න නනෑ. ශේ 

සේබන්ධාරශයන් තීන්ලි ගන්න නව ක්රමශේමයක් ගරු 

කථානායකතුමාට අපි  ශයෝජනා කරනවා. අශප් රජය යටශත් 

ශමයට නව ක්රමශේමයක් අනිවාර්යශයන්ම සකස් කරන්න නනෑ 

බව අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා. 

අවසාන ව ශයන් මම ශේ කාරණ්යත් කියන්න නනෑ. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, වියය භාර අමාතය ගරු සී.ීජ. 

රත්නායක මැතිතුමා මුතුරාජශවල සේබන්ධාරශයන් ගරු තිස්ස 

අත්තනායක මන්ත්රීතුමාට ශබොශහොම පැහැදිලිව පිළිතුරු ලින්නා. 

මා ශේ කාරණ්ය තිස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමාට ශනොශවයි 

කියන්ශන්. මුතුරාජශවල සේබන්ධාරශයන් විතරක් ශනොශවයි, යේ 

2063 2064 

[ගරු ශරෝහිත අශ ුලණ්වර්ධාරන මහතා] 
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ශමයක් න්ද්ධාර ශවන්ශන් ශකොතැනම, ළතැනට ගිහිල්ලා විශරෝධාරය 

පළ කරන්න මැන් විපක්යය බලාශගන ඉන්නවා. මැන් ශේක අමුතු 

රැල්ලක් බවට පරිවර්තනයශවලා තිශබනවා. මැන් ශේක තමයි 

අලුත්ම ශසල්ලම, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. මැන් 

ශේක පුරුද්මකට ගිහිල්ලා ශේකම තමයි කරශගන යන්ශන්. මීට 

කලින් කථා කළ ඇමතිවරශයුව කිේවා වාශේ, අනවසර 

පදිංචිකරුවන් ශේ මිමිය අල්ලාශගන, ක්ගන් ශහමිහිට පස් ූලඩය 

ූලඩය මමා ශගොඩ කර ගන්නා තැන් මුතුරාජශවල නැද්ම? අනන්ත 

අප්රමාණ්ව ළශහම තිශබනවා. හැබැයි ඒ කටයුතු නවත්වා, 

මුතුරාජශවල පරිසර හිතකාමී ප්රශද් යක් බවට පරිවර්තනය 

කරන්න රජය යේ උත්සාහයක් ගන්නශකොට, මැන්  ළතැනත් රෑට 

පන්මේ අල්ලාශගන ඉන්නවා. රෑට පන්මේ අල්ලාශගන ඉන්න ළක 

ශනොශවයි කරන්න තිශබන්ශන්. ශමොකක්ම ශේ න්ද්ධාරශවලා 

තිශබන්ශන් කියලා අහන්න නනෑ. අතිගරු ශගෝසාභය රාජපක්ය 

ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කිේවා, ශමවැනි ප්රශද්  ආරක්යා 

කරන්න නනෑ කියලා. මුතුරාජශවල කියන්ශන් වන ජීවී හා වන 

සංරක්යණ් අමාතයාං යට අයත්, ශකොළඹට ුවලිරුව තිශබන, 

ආරක්යා කළ යුතු පහත් බිමක්. ඒ ප්රශද් ය ආරක්යා කරන්න නනෑ. 

ළවැනි ප්රශද් යක් ආරක්යා කරන්න යනශකොටත් විපක්යය කටයුතු 

කරන ආකාරය අම අපට ශපශනනවා. විපක්යය අම ශකොයි ළකටත් 

ශමොකක් ශහෝ උද්ශඋෝයණ්යක් කරලා තමන්ශේ ශනොහැකියාව 

ශපන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ශේ රශට් කින්ම බිේ අෙලක් අපි 

විුවණ්න්ශන්ත් නැහැ, ශේ රශට් පරිසර හිතකාමී කින්ම තැනකට 

යේ ශහෝ අවහිරයක් ශවන්න ඉඩ තබන්ශන්ත් නැහැ කියන ළක 

වග කීමකින් මම කියනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Shanakiyan Rajaputhiran 

Rasamanickam. You have 17 minutes.  

 
[අ.භා. 0.90] 

 
ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, අම "Third 
Report of the Committee on Public Accounts - Financial 
and Performance Evaluation of the State Institutions, 
Provincial Councils and Local Government Authorities 
Based on the Online Management Information System - 
Financial Year 2019" සේබන්ධාරශයන් පාර්ලිශේන්තුශේ විවාම 
කරනවා. 019  වර්යයට අමාළ ශද්වල් අම විවාම කරන ගමන්ම 
0109 වර්යශේ තිශබන තත්ත්වය ගැනත් අපි විශ ේය 
උනන්ලිවකින් කල්පනා කරන්න නනෑ. අපි 0109 වර්යශේ 
තමයි මැන් ජීවත් වන්ශන්. ශේ අ්ගරුලිවල න්ද්ධාර ශවන 
ශද්වල්වලින්  අනාගතයට ශලොුව බලපෑමක් න්ලි ශවනවා. 
ඇත්තටම ශ්රී ලංකාව අම ඉන්ශන් ශලොුවම ශලොුව crisis ළකක. 
අ්ගරුලි  3ක ඉතිහාසශේ ශ්රී ලංකාව තුළ ශමවැනි crisis ළකක් 
තිබිලා නැහැයි කියන ළක මම ශේ අවස්ථාශේදී කියන්න නනෑ. 
පසුගිය සතිශේ මා මැක්කා, ලංකාශේ dollar crisis ළකක් ගැන 
international මාධාරයයක තිබුණු statement ළකක්. මැනට 
ලංකාශේ Reserves තිශබන්ශන් US Dollars 2 billion. 
හැබැයි, ඉදිරි අ්ගරුද්ම ඇතුළත ශඩොලර් බිලියන ගණ්නක 
payments කරන්න තිශබනවා. නමුත්, ඊශේ-ශපශර්මා ශගනා 
මටතියක් තුළිුවත් ශේ ශඩොලර් හිෙය සනාථ කරනවා. ඒ අුවව, 
ශඩොලර්වලින් ළන න්යලු payments දින 981ක් ඇතුළත Sri 
Lankan rupeesවලට convert කරන්න නනෑය කියලා මටතියක් 
පනවා තිශබන බව අපි මැක්කා. ඒ මටතිය තුළින් ඇත්තටම න්ලි 

ශවන්ශන්, import, export කරන ලංකාශේ න්යලුශමනාශගන් 
අලුත්ම අලුත් black market ළකක් ඇතිවීමයි. ශමොකම, ලංකාව 
තුළ මවස් 981ක් ඇතුළත තමන්ශේ ශඩොලර් රුපියල්වලට මාරු 
කරන්න ක්ගරුවත් කැමැති නැත්නේ ශ්රී ලංකාව තුළට             
ශඩොලර් ශගශනන්ශන් නැතුව ඉඳියි. ළශහම නැත්නේ illegal 
meansවලින් ශගශනයි. ළළිශේ අම ශඩොලර් ළකක් රුපියල් 
041යි කියලා අපි මන්නවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුමල ගුණවර්ධාන මහත්ා (නවනළඳ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்ெர்) 

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

ගරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,- 
 

ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Yes, Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana? 
 
ගරු (ආචාර්ය) බන්ුමල ගුණවර්ධාන මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කබතුමා කියන කරුණ් ඇත්ත. ළවැනි 

මටතියක් ශගනැවිත් තිශබනවා. ඒ ්ගණ්ාට කබතුමා කියන විධියට 

මුමල් තබාශගන ඉන්න බැහැ. ශමොකම, විශද්  විනිමය පාලන 

පනත අුවව ළය මටති විශරෝධීයි.  

 

ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු ඇමතිතුමනි, බාධාරා කරන්න ළපා. මශේ කථාශවන් පස්ශසේ 

කබතුමා පිළිතුරු ශමන්න. ඉඳලා හිටලා තමයි මට විනාඩි 9 ක 

පමණ් කාලයක් ලැශබන්ශන්. නමුත්, ඇමතිතුමන්ලාට කථා 

කරන්න නිතරම ශවලාව ලැශබනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කබතුමා ශමොනවා කිේවත්, ඒ තුළින් න්ලි 

වන්ශන් අනිවාර්යශයන් ලංකාව තුළ ශඩොලර්වලින් black market 

ළකක් ඇතිවන ළකයි. ශමොකම, අම ශඩොලර් ළකක් රුපියල් 041යි. 

Housemaid ශකශනුව ්ගණ්ත් ළතශකොට ඇයශේ සල්ලි ලංකාශේ 

ගිණුමකට ළවන්ශන් නැතුව black market ළක හරහා ළවන්න 

පුළුවන් ක්රමශේමයක් පටන් ගනියි. ඒ මටතිය ගැන අපි වැඩිපුර කථා 

කරන්න නනෑ නැහැ. ශඩොලර් හිෙයක් තිශබනවා  කියන ළක තමයි 

මා කියන්න ආශේ.  

ලංකාශේ dollar crisis ළකක් ඇතිශවයි කියන භයට අම 

fertilizer crisis ළකක් ඇති කර තිශබනවා. අම ලංකාව තුළ 

ශකොශහේවත් ශපොශහොර නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. 

ලංකාව තුළ නනෑ තරේ රසායනික ශපොශහොර -chemical fertilizer 

- තිශබනවා. හැබැයි, රුපියල් 0,111ට තිබුණු යූරියා ශපොශහොර අම 

විුවණ්න්ශන් රුපියල් 94,111කට. රුපියල් 9,111ට තිබුණු 

කෘමිනා ක විුවණ්න්ශන් රුපියල් 91,111කට. ඇත්තටම අම 

උද්ශඋෝයණ්ය කරන්න නනෑ ශගොවීන් ශනොශවයි. සාමානය 

ජනතාව තමයි අම උද්ශඋෝයණ්ය කරන්න නනෑ. ශමොකම, සල්ලි 

තිශබන ශගොවිශයෝ ශකොශහන් ශකොශහන් ශහෝ ණ්ය අරශගන ශහෝ 

රුපියල් 91,111ට, රුපියල් 94,111ට යූරියා ශපොශහොර අරශගන  

ශකොශහොම හරි තමන්ශේ ශගොවිතැන් කටයුතු කරශගන යයි. අම 

ඇත්තටම ශගොවි ජනතාවට වඩා ලංකාශේ න්ටින න්යලු ජනතාව 

තමයි පාශර් බැහැලා උද්ශඋෝයණ්ය කරන්න නනෑ. Expertsලා 

කියා තිශබනවා, ශපොශහොර නැතිවීම තුළින් ඉදිරි අ්ගරුලි ශමක 

ඇතුළත ලංකාශේ food crisis ළකක් inevitable කියලා. අශප් 

දිස්්රික්කශේ සංවර්ධාරන කමිටුශේ සභාපතිතුමා ශගොවීන්ට කියනවා, 

"කයශගොල්ලන් භය නැතුව ඉන්න, කයශගොල්ලන්ට පාඩුවක් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

්ගශණ්ොත් වන්දි ශගවනවා" කියලා. මා අහන්න කැමැතියි, ළශහම 

වන්දි ශගවන ළක රජශේ ප්රතිපත්තියක්ම කියලා. ළශහම වන්දි 

ශගවනවා නේ වන්දි ශගවන්ශන්, මැමමුලශන් සල්ලිවලින්වත්, ශ්රී 

ලංකා ශපොලිජන ශපරමුශණ් සල්ලිවලින්වත් ශනොශවයි. ශ්රී ලංකාශේ 

සල්ලිවලින්, ළශහම නැත්නේ බලි ශගවන රශට් ජනතාවශේ 

සල්ලිවලින් තමයි ඒ වන්දි ශගවන්න ශවන්ශන්. ශගොවියාට වන්දි 

මුමල් ලැබුණ්ත් වන්දි ශගේවාට පස්ශසේ ලංකාශේ කන්න ශබොන්න 

නැති ශවයි. ඒ අුවව, ලංකාශේ food crisis ළකක් ඇතිවන ළක 

වළක්වන්න බැහැ. Expertsලා කියා තිශබනවා, අනිවාර්යශයන්ම 

ලංකාශේ food crisis ළකක් ඇති ශවනවා කියලා. ලංකාශේ food 

crisis ළකක් ඇති්ගශණ්ොත් කන්න ශබොන්න නැති ශවනවා. 

මිනිසුන්ට ළමා ශේල කන්න ශබොන්න නැති ්ගණ්ාම ලංකාවට න්ලි 

වන ශද් ගැන න්යලුශමනාම පැහැදිලිව මන්නවා.  

ඒ වාශේම, ශේ වනශකොට න්යලු ශමයටම වාශේ black market 

ළකක් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඉදිරි සති ශමක ඇතුළත ශනොශවයි, 

ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත අනිවාර්යශයන්ම ලංකාශේ ඛ්නිජ ශතල් 

හිෙයක් ඇති ශවනවා. ඒක වළක්වන්න බැහැ. න්යලුශමනාම 

මන්නවා, ලංකාශේ ඛ්නිජ ශතල් හිෙයක් ඇති ශවනවා කියලා. අම 

මිමිශතල් -kerosene oil- ගන්න ගියත් ශලොුව ශපෝලිේ තිශබනවා. 

අම ශලොුව ශලොුව වයාපාරිකයන් ශමොකක්ම කරන්ශන්? රජශේ 

ප්රතිපත්තියක් ව ශයන් ශඩොලර්වලට කළු කඩයක්, ශපොශහොරවලට 

කළු කඩයක්, ඒ වාශේම ශතල්වලටත් කළු කඩයක් ඇති 

කරන්නයි යන්ශන්. ශමොකම, සල්ලි තිශබන අය රුපියල් ලක්ය 

ගණ්න් වැය කර මිමිශතල් අරශගන ගිහින්, filling stations හරහා 

විුවණ්න්ශන් නැතුව ශගවල්වලදී වැඩි මිලට විුවණ්නවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. මා ඊශේ-ශපශර්මා electronic items 

වගයක් ගන්න අබාන්ස් ළකට ගියා. අබාන්ස් ළශක් ශමොන branch 

ළකටම ගිශේ කියලා මා කියන්න කැමැති නැහැ. ළහිදී ඒ පුද්ගලයා 

කියනවා, "අශප් stocks නැහැ. හැබැයි, ශමන්න ශේ ශගමර ශේ 

පුද්ගලයා ළෙ තිශබනවා. ළතැනට ගිහිල්ලා ගන්න" කියලා. 

අබාන්ස් ළශක් ්ගණ්ත් fridges 10ක් තිබුණ්ා නේ, ඒ fridges 10ම 

අරශගන ගිහිල්ලා ශගමර තබාශගන රුපියල් ලක්ය ශමකක් වටිනා 

fridge ළක රුපියල් ලක්ය 3කට විුවණ්නවා. ඒ විධියට ළතැනත් 

black market ළකක් ඇතිශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේ black 

market දිගින් දිගටම ඇති කරශගන යන්න යන්න, සල්ලි නැති 

ශවන්න, නැති ශවන්න ඉදිරි අනාගතශේදී ලංකාශේ බැංුව 

පද්ධාරතිය කඩාශගන වැශටනවා. ඒ අුවව, ලබන අ්ගරුද්ශද් මුල් 

කාලය ඇතුළත බැංුව පද්ධාරතිය අනිවාර්යශයන් කඩාශගන 

වැශටනවා. ඒක වළක්වාගන්න බැහැ. 

පසුගිය අ්ගරුලි ළකහමාර තුළ බැංුවවල Performance 

Reports, income statements අරශගන බැලුවාම ශපශනනවා, 

බැංුව ශහොඳට perform කරලා තිශබන බව. ඒකට ශහේතුව 

ශමොකක්ම? බැංුවවලින් දීලා තිශබන ණ්යවලට "moratorium" 

කියන නම යටශත් ඒ loans ශගවා ගන්න ඒ බැංුවවලින්ම loan 

ළකක් හමලා, මිනිසුන්ට සල්ලි දීලා තිශබනවා. ළතශකොට 

physically  බැංුවවලට සල්ලි ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි, 

ශපොත්වලින් බැංුවවල සල්ලි තිශබනවා. ශමොකම, රුපියල් ලක්ය 

මහයක loan ළකට බැංුවශවන් තව loan ළකක් හමලා, ඒ 

මිනිසුන්ශගන් බැංුවශේ loan ළක අය කරශගන තිශබනවා. 

හැබැයි, physically බැංුවවලට සල්ලි නැහැ. ළතශකොට ශමොකක්ම 

ශවන්ශන්? ලබන අ්ගරුද්ශද් ජනවාරි මාසශයන් පස්ශසේ ශේ 

moratoriums ශගවන්න වනවා. Moratoriums ශගවන්න පටන් 

ගත්තාම මිනිස්සු default කරනවා. මිනිස්සු default කළ ගමන් 

ශමොකම ශවන්ශන්? බැංුවවල සල්ලි නැති වනවා. බලන්න, අම 

වනශකොට මිනිස්සු බැංුවවල තිශබන  ත පහක මුමල ්ගණ්ත් 

අරශගන fridge ළකක් අරශගන තියා ගන්නවා. ළශහම නැත්නේ 

රත්තරන් බඩු අරශගන තියා ගන්නවා. ලංකාශේ රුපියල ගැන 

කින්ම වි ්වාසයක් නැති ්ගණ්ාම මිනිස්සු ශමොකම කරන්ශන්? 

බැංුවවල තිශබන සල්ලි ගන්නවා. අ්ගරුලි  1 පැනපු අසරණ් 

අේමලා, තාත්තලා fixed deposits මමාශගන ඉන්න සල්ලි ටික 

තමයි කවමා ශහෝ ශේ නිසාත් නැති ශවන්ශන්. බැංුව පද්ධාරතිය 

පිළිබඳව උනන්ලිවක් තිශබන මිනිස්සු බැංුව පද්ධාරතිය කඩාශගන 

වැශටයි කියන බයට, බැංුවශේ තිශබන fixed deposits අරශගන, 

fridges, televisions, telephones වාශේ බඩු අරශගන වැඩි මිලට 

විුවණ්න්න කළු කඩයක් හමා ගන්නවා. Fixed deposits මමාශගන 
ඉන්න අ්ගරුලි හැට පැනපු අසරණ් අේමලා, තාත්තලාට බැංුව 

පද්ධාරතිය කඩාශගන වැටුශණ්ොත්  ඒ අයශේ සල්ලි ටික කක්ශකොම 

නැතිව, අනාථශවලා පාශර් ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි ශේ නිසා 

ඇති ශවන්ශන්. ශේ වාශේ න්ලිවීේවලින් අපට පැහැදිලිව 

ශපශනනවා, ශ්රී ලංකා ශපොලිජන ශපරමුණ් ආණ්ඩුව ඇතුශළේ යේ 

යේ ශමමරීේ ඇතිශවලා තිශබනවා කියලා. ශේ අවස්ථාශේදී 

ඇත්තටම ආණ්ඩුශේ සන්ධාරානගත ශවලා ඉන්න පක්ය හරි නේ 

ඇවිල්ලා විපක්යශේ වාඩි ශවන්න නනෑ. ළතුමන්ලා ළළියට 

ඇවිල්ලා, ආණ්ඩුව විශේචනය කරනවා. හැබැයි, ඇත්තටම අම 

ළතුමන්ලා ආණ්ඩුව විශේචනය කළාට වැඩක් නැහැ. වින්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයට ළමා අත කසවනශකොට ඇමති 

ශකශනක් පාර්ලිශේන්තුශේදී කියනවා මම මැක්කා, ශකොශහේවත් 

හමන මටතිවලට අපි අත උස්සන්න අව යතාවක් නැහැ කියලා. 

හැබැයි, ඒ ඇමතිවරුන්ශේ ක්රියා කලාපය තුළින්ම තමයි අම ඒ 

අවස්ථාව උමා කර දීලා තිශබන්ශන්. වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධාරනයට අත උස්සද්දී මැනශගන හිටිශේ නැද්ම ශමශහම 

ශමයක් න්ලි වනවා කියලා? ශමශහම ශමයක් න්ලි වන බව මැනශගන 

තමයි ළතුමන්ලා වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයට   

අත ඉස්සුශේ.  

අම ශ්රී ලංකා ව තුළට ීනනශයන් ශපොශහොර නැවක් ශගනාපු 

නිසා,  මිලියන අටක මුමලක් අනිවාර්යශයන් ශගවන්න නනෑ කියන 

තත්ත්වයට අම අශප් රට පත්ශවලා තිශබනවා. ීනන සමාගමක 

වැඩක් ගැන ීනන Embassy ළශකන් තමයි කථා කරන්ශන්. 

Colombo Port City Economic Commission Bill ළක පාස් 

කරනශකොට ඊට අත උස්සපු අය මැනශගන හිටිශේ නැද්ම, අම 

ශමවැනි අවස්ථාවක් ඇති වනවාය කියලා? අපි පැහැදිලිවම 

වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයට සහශයෝගය ලබා 

ලින්ශන් නැත්ශත්ත් ඒකයි; Colombo Port City Economic 

Commission Bill ළකට සහශයෝගය ලබා ලින්ශන් නැත්ශත්ත් 

ඒකයි. ීනනශේ influence ළක වැඩි ශවන්න වැඩි ශවන්න ශමොකම 

ශවන්ශන්? අම ශපොශහොරවල අසුචි ශහෝ ශමොනවා තිබුණ්ත් 

ලංකා ශේ රජයට පීඩා කරන තත්ත්වයක් තමයි ඇතිශවලා 

තිශබන්ශන්. මම ඇත්තටම ශේ අවස්ථාශේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ශ්රී 

ලංකා ශපොලිජන ශපරමුශණ් ශල්කේතුමා ඊශේ-ශපශර්මා press 

briefing ළකක් පැවැත්වූවා. ළතුමා කියනවා, ශේ ආණ්ඩුව 

ඇතුශළේ ඉන්න බැරි නේ ආණ්ඩුශවන් ළළියට යන්න කියලා. 

ඇත්තටම ආණ්ඩුව ඇතුශළේ ඉන්න කැමති නැත්නේ ආණ්ඩුශවන් 

ළළියට ඇවිල්ලා, විපක්යය පැත්ශත් වාඩි ශවන්න. විපක්යය 
පැත්ශත් පිටුපස ආසනවල ඉන්න අය ආණ්ඩුව පැත්තට යවන්න. 

ශමොකම, අපිටත් ළතුමන්ලා හරි කරමරයක්. සාමානයශයන් 

ළතුමන්ලා අපිට කථා කරන්න ශමන්ශන් නැහැ. නමුත්, අම 

ළතුමන්ලා ක්ගරුවත් ගරු සභාශේ නැහැ. ආණ්ඩුශේ ඉන්න කැමති 

නැත්නේ සන්ධාරානගත පක්යවල මන්ත්රීවරු ටික ඇවිල්ලා, 

විපක්යය පැත්ශත් පිටුපස ආසනවල වාඩි ්ගණ්ා නේ ශහොඳයි. 

විපක්යය පැත්ශත්  පිටුපස ආසනවල ඉන්න අය ආණ්ඩු පක්යය 

පැත්තට යවමු. 
 

ගරු  දයාසරි ජයන ේකස මහත්ා (බතික්  අ කයන්ත්ර නසදි හා 
න ය ය ඇඟලුම් නිෂනපාදන සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ேயலெகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொேொங்க அமைச்ெர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
කබතුමා පිටුපසට යන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
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ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මම පස්සට හරි යන්නේ, කබතුමන්ලා හරි ශද් කරන්න.  

ඇත්තටම මම මකින විධියට නේ ශ්රී ලංකා ශපොලිජන ශපරමුණ් 

ආණ්ඩුශේ ඉඳශගන කබතුමන්ලාට විපක්යශේ රාජකාරිය කරන්න 

බැහැ. විපක්යශේ රාජකාරිය කරන්න කැමති නේ, ආණ්ඩුශේ අපි 

ඉන්න කැමති නැහැ කියලා ආණ්ඩුශවන් පිටශවලා ඇවිල්ලා,  

විපක්යය පැත්ශත් වාඩි ශවන්න. ළශහම නැතිව  ලංකාශේ ජනතාව 

මුළා කරන්න බැහැ, ශේ වාශේ ශද්වල් කරලා. අම ආණ්ඩු පක්යය 

ඇතුශළේ ඉන්න සන්ධාරානගත පක්ය හමන්ශන් අපි ආණ්ඩුශේ 

කෑල්ලක් ශනොශවයි, ශේවාට අපි ළකෙ නැහැ කියලා කියන්නයි. 

ළශහම ළතුමන්ලාට කියන්න බැහැ. ළශහම කියන්න ලැහැස්ති 

නේ, කය තනතුරු මාලා ළළියට ඇවිල්ලා, විපක්යය පැත්ශත් 

වාඩිශවලා  කථා කරන්න. ළශහම නැත්නේ අපට ශමොකක්ම 

කියන්න තිශබන්ශන්? කබතුමන්ලාට කැබිනට් ඇමතිකේ නනෑ 

ඇති, ළශහම නැත්නේ කබතුමන්ලාට ආණ්ඩුව ඇතුශළේ තව 

වරප්රසාම නනෑ ඇති. ඒවා ලැශබන්ශන් නැති නිසා demand 

කරනවා කියලා තමයි අපට හිතන්න තිශබන්ශන්. 

ලංකාව ඇතුශළේ ශමා චර ගැටලු තිශයද්දී අශප් රාජය නායකයා 

-අතිගරු ජනාධිපතිතුමා- ශමොකම කරන්ශන්? UN Climate 

Change Conference ළකට ගිහිල්ලා ශලොුව talk ළකක් දීලා ආවා. 

ළතුමා ශමොකක්ම කිේශේ? ශ්රී ලංකාව ශලෝකශේ ප්රථම රට ශවනවා 

කිේවා, organic ශපොශහොරවලින් ශගොවිතැන් කරන. සාමානයශයන් 

අශප් රශට් හිටපු රාජය නායකයන් වාශේ ශනොශවයි, අනික් රටවල 

රාජය නායකශයක් වචනයක් කිේවාම, ඒ රාජය නායකයාශේ 

වචනයට ශලොුව ගරුත්වයක් ශමනවා. රාජය නායකශයක් ශමොනවා 

ශහෝ ශමයක් කිේවාම ඇත්තටම ඒ රාජය නායකයාශේ වචනවලට 

ශලොුව පිළිගැමටමක් ජාතයන්තරශයන් ලැශබනවා. ඒ නිසා තමයි 

ළතුමාට රාජය නායකයා කියන්ශන්. Food crisis ළකක් හමාශගන, 

මිනිස්සු පාරට බැහැලා, ශේ වාශේ ගැටලු හමාශගන න්යයට 

න්යයක් organic ශපොශහොර භාවිතය තුළින් ශගොවිතැන් කරන 

පළමුවැනි රට බවට ලංකාවට පත් ශවන්න බැහැ කියලා අපට 

පැහැදිලිව ශප්නවා. ළතශකොට ශමොකම ශවන්ශන්? ජාතයන්තරය 

ඉදිරිශේ ශ්රී ලංකාව ආශයත් වරක් ලේජාවට පත් වනවා. We are 
going to be embarrassed in front of the International 
Community; we are going to be the laughing stock of the 
world.  

පසුගිය කාලශේ අශප් රට තුළ හිටපු රාජය නායකශයෝ 

ජාතයන්තරයට ලබා ලින්ුව ළක ශපොශරොන්ලිවක් ශහෝ ඉය්ට කර 

තිශබනවාම කියලා අපි බලමු. 011  යුද්ධාරය අවසන් කාලශේදී 

ශමොකම කිේශේ? යුද්ධාරය අවසන් කරන්න අපට උම්ග කරන්න 

කියලා න්යලු රටවලින් උමේ ඉල්ලුවා . ලංකාවට සාමය ශගශනන්න 

උම්ග කරන්න, අපි ලංකාව තුළ democratic විධියට බලය 

සේබන්ධාර ගැටලු විසඳා ශමන්නේ, රවිඩ ජාතිකයන්ශේ ගැටලු 

විසඳා ශමන්නේ, යුමමය මාර්ගශයන් ශනොශවයි, සාකා කා 

මාර්ගශයන් ශේ කටයුතු කරන්න අපට උම්ග කරන්න කියලා, 

011 දී මුළු ශලෝකයටම ශපොශරොන්ලි ලින්නා.  

හැබැයි අම ශවනතුරු ඒ ළක ශපොශරොන්ලිවක්වත් ඉය්ට කරලා 

නැහැ. මැන් ශේ UN Climate Change Conference ළකට ගිහිල්ලා 

කරපු කථා වාශේම තමයි රාජය නායකයන් පසුගිය කාලශේ ලින්න 

ශපොශරොන්ලි ඉය්ට කරලා නැහැ. ඒ නිසා අම ශමොකක්ම ශවලා 

තිශබන්ශන්? අම දියුණු ශවා ච ළක රටක්වත් ශ්රී ලංකාවට  ත 

පහක උමේවක් කරන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ලින්න ශපොශරොන්ලි ඉය්ට 

කරන්ශන් නැති රටවලට ක්ගම උමේ කරන්ශන්? ශපොශරොන්ලිවක් 

ලින්නාම මුවස්සශයක්, ඒ කියන්ශන් ශගමරක ්ගණ්ත්, ශපොඩි 

ළමශයුවට ්ගණ්ත් ශටොෆියක් ශමනවා කිේවා නේ ශටොෆිය ශමන්න 

නනෑ. අරක ශමන්නේ, ශේක ශමන්නේ කිේවා. නමුත්, අම 

ශමොනවත් කරලා නැහැ. හැබැයි ඒවා කරන්ශන් නැතුව ශමොනවාම 

කරලා තිශබන්ශන්?  

රශට් රාජය නායකයා අම පත් කරලා තිශබනවා “One 

Country, One Law” හමන්න කියලා Presidential Task Force 

ළකක්. ලංකාශේ මිනිස්සු "One country, One law" කියලා 

කිේවාම හිතුශේ, න්යලුශමනාටම මටතිය ශපොලිශේ ක්රියාත්මක කරයි 

කියලා. අපි මැක්කා ළරා්ගර් ශපොලීන්ශේ, - මම තමයි ඒ video ළක  
release  කශළේ. - constable ශකශනක් ශමමළ තරුණ්ශයුවට පහර 

ලින්නාය කියලා, සරත් වීරශසේකර ඇමතිතුමාටත් මම කථා කළා. 

ළතුමා ඒ ශවලාශේම ඒ ශපොලිස් නිලධාරාරියා interdict කළා. 

Interdict කරලා පරීක්යණ්යක් පටන් ගන්නවා කිේවා. ඊට මවස් 

3කට පස්ශසේ Senior DIG ශකශනක් කෑගල්ල ප්රශද් ශේදී පහර 

දීමක් කරලා තිබුණ්ා. ඒ විධියටම ඒ ගැනත් video ළකක් ආවා. 

ළතුමාට transfer ළකක් දීලා! සාමානයශයන් "One country, One 

law"  කිේවාම අපි බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්, න්යලුශමනාටම 

ළකශසේ මටතිය ක්රියාත්මක ශවයි කියලා. මැන් ශවලා තිශබන්ශන්, 

සල්ලි තිශබන මිනිහාට ළක මටතියක්, සල්ලි නැති මිනිහාට තව 

මටතියක්. උඩ ඉන්න මිනිහාට ළක මටතියක්, යට ඉන්න මිනිහාට 

තව  මටතියක්. ඇත්ශතන්ම Presidential Task Force on “One 

Country, One Law” තුළින් ගලශගොඩඅත්ශත් ඥානසාර 

හාමුලිරුශවෝ පත් කිරීම ගැනවත්, රවිඩ ජාතිකයන් පත් ශනොකිරීම 

ගැනවත් අපි නේ වැඩිය කලබල ශවලා නැහැ. මම හිතන හැටියට, 

ශේ රශට් ඉන්න ශමමළ, මුස්ලිේ ජනතාව ළපා කියන තැන තමයි 

ශේ රජය ඉන්ශන්. ඒක පැහැදිලිව කියන්න නනෑ.  

අපි රවිඩ ජාතික සන්ධාරානය ව ශයන් කියන්ශන්, ඒකීය ශ්රී 

ලංකාවක් තුළ, ශනොශබදිය හැකි ශ්රී ලංකාවක් තුළ, ශනොශබදිය යුතු 

ශ්රී ලංකාවක් තුළ න්යලු ජාතීන්ශේ ශද් පාලනමය අයිතිවාන්කේ 

ලබා ශමන්න කියන ළකයි. හැබැයි, “One country, One law” 

කියන සංකල්පය හමන්න ළක ශමමළ පුරවැන්ශයක්වත් මමලා  

නැහැ. Presidential Task Force ළශක් Chairman ගත්ශතොත්, 

ලංකාශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව උල්ලංඋනය කරලා, ලංකාශේ 

උසාවිවලට අපහාස කරලා, හිශර් ගිහිල්ලා ජනාධිපති ශපොලි 

සමාවක් යටශත් ඇවිල්ලා ඉන්න, පාස්ුව ශකොමිසශමන් ළතුමාට 

විරුද්ධාරව ක්රියාමාර්ග ගන්න කියපු පුද්ගලශයක්. ළතුමා තමයි 

ජනාධිපතිතුමා ළක රටක්, ළක මටතියක් හමන්න පත් කරලා 

තිශබන්ශන්. ඇත්ශතන්ම රවිඩ ජාතික අපි කැමැතියි ශේ රට තුළ 

ජීවත් ශවන්න. නමුත්, "අපි ළකට ජීවත් ශවමු” කියලා කියද්දීත්, 

“නැහැ, නැහැ, අපට කයශගොල්ලන් ළපා, යන්න, යන්න, යන්න” 

කියනවා වාශේ තමයි අපට නේ ශප්න්න තිශබන්ශන්. මට 

හිශතන්ශන් ආණ්ඩුවටත් ශපන්වන්න අව ය ශවලා තිශබන්ශන් 

ඒක. "ශේ රටට කයශගොල්ලන් ළපා" කියලා කියන තැන තමයි 

ආණ්ඩුව  ඉන්ශන්  කියන ළක තමයි මශේ ස්ථාවරය. දිගින් දිගටම 

අප  තල්ලු කරන්න, තල්ලු කරන්න අපි ශකොශහේම යන්ශන්? අපිට 

යන්න තැනක් නැති ශවනවා. ඒක නිසා ශේ “One country, One 

law” හරි නනෑ ශමයක් ඇතුශළේ ශ්රී ලංකාව තුළ රවිඩ, මුස්ලිේ, 

කශතෝලික ආගශේ  අය ඇතුළු  ශේ ජාතීන් නැතිව ශ්රී ලංකාවට 

ඉදිරි ගමනක් තිශබනවා  කියලා ක්ගරු හරි හිතනවා නේ, ඒක 

මවල් න්හිනයක් විතරක් කියන ළකත් කියන්න  නනෑ.  

ජනාධිපතිතුමාශගන් මීට වඩා ශමයක් අපි ඇත්තටම 

බලාශපොශරොත්තු ්ගශණ් නැහැ. මම නේ ජනාධිපතිතුමාට කන්මය 

ලින්ශන්ත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා බලයට ළනශකොට අපි වැඩ 

කශළේත් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ශේ රටට ශලොුව ශමයක් කරාවි 

කියලා බලාශපොශරොත්තු ්ගශණ්ත් නැහැ. අපි මන්නවා, ශේක තමයි 

න්ද්ධාර ශවන්න යන්ශන් කියලා. හැබැයි, ශේ රශට් හැටනව 

ලක්යයක් ඒ ශද් කරන්ශන් නැතිශවයි කියලා බලාශපොශරොත්තුව 

කන්මය ලින්නා. හැබැයි, ළක ශමයක් අපි බලාශපොශරොත්තු ්ගණ්ා. 

ජනාධිපතිතුමා රට ඉඳන් ආපු ගමන් ශලොුව ප්රකා යක් කළා. “මට 

පුළුවන් ශේ ශපොශහොර ගන්ශන් නැති කට්ටිය ශබල්ශලන් අල්ලලා 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගිහිල්ලා මාන්න” කියලා තරහ ගිහිල්ලා වාශේ ළතුමා කිේවා. 

ඇත්තටම අපි බලාශපොශරොත්තු ්ගණ්ා ජනාධිපතිතුමා ශමොනවා 

කශළේ නැතත්, ඒ කියන්ශන්, ශේ රශට් ප්රජාතන්ත්රවාමය රකියිම, 

ළශහම නැත්නේ සුළු ජාතීන්ට නිමහස ශමයිම, භායණ්ශේ අයිතිය 

ශමයිම කියලා. නමුත්, ඒවා ශමන්ශන් නැහැ කියලා අපි මැනශගන 

හිටියා. හැබැයි, ළක ශමයක් බලාශපොශරොත්තු ්ගණ්ා, ළතුමා 

ශබල්ශලන් අල්ලයි කියලා. කාශේ ශබල්ශලන් ම අල්ලන්ශන්? 

මහ බැංුව ශහොරකේ කරපු අය, පාස්ුව ප්රහාරය පිටුපස න්ටි අය 

ශබල්ශලන් අල්ලලා ශමොනවා හරි කරයි කියලා අපි 

 බලාශපොශරොත්තු ්ගණ්ා. හැබැයි, අම ශවනතුරු ශමොනවාම ශවලා 

තිශබන්ශන්? අම ශවනතුරු මහ බැංුවව වංචාශේ ශහොශරක් 

ඇල්ලුවාම? අම මහ බැංුවව ගැන කථාවක් තිශබනවාම? ශමොනවාම 

කිේශේ? අපි විුවණ්පු assets පවා ආපසු ගන්නවා කිේවා. ගත්ත 

ළක asset ළකක් කියන්න? ළක asset ළකක් ගත්ශත් නැහැ. 

අල්ලපු ළක ශහොශරක් නැහැ. පාස්ුව ප්රහාරය ගැන කථා 

කරනශකොට, මම නේ මන්ශන් නැහැ ඇයි පාස්ුව ප්රහාරය කළ අය  

ශබල්ශලන් අල්ලන්න බැරි කියලා. ඒ ප්රහාරය කරපු අය ක්ගම 

කියලා ඒ ශගොල්ලන් මන්නවාම, නැද්ම කියන ළක ගැනත් අපට 

ශලොුව සැකයක් තිශබනවා. හැබැයි, අම කාශේ ශබල්ශලන් 

අල්ලන්න ම උත්සාහ කරන්ශන්? අම ශබල්ශලන් අල්ලන්න 

උත්සාහ කරන්ශන්, 'ශබල්ශලන් අල්ලනවා කියපු අය  

අල්ලන්ශන් නැහැ' කියලා පාරට බැහැලා කෑ ගහන අය තමයි. 

Reverend Father Cyril Gamini Fernandoට විරුද්ධාරව ළතුමා 

CID ළකට කැඳවලා ප්රකා යක් සටහන් කරගන්න යනවා  කියලා 

අපි මැක්කා.  ඊට පස්ශසේ, ශ හාන් මාලක කියන තරුණ්ශයක්  

පාස්ුව ප්රහාරය ගැන කථා  කළා කියලා CID ළකට ශගනැල්ලා 

ප්ර ්න කළා. ළතශකොට ශේ ශබල්ශලන් අල්ලන්ශන්, "ශබල්ශලන් 

අල්ලන්ශන් නැහැ" කියලා ප්ර ්න කරන අය තමයි. තව කාශේම 

ශබල්ශලන් අල්ලන්ශන්?  

ශේ ආණ්ඩුව බලයට ආපු මවශසේ ඉඳලා ත්රස්තවාමය 

වැළැක්වීශේ පනත යටශත් රවිඩ තරුණ්යන් තවම අත්අඩංුලවට 

ගන්නවා. ඒ ශමොකටම? ඒ, Facebook ළශක් posts මැේමා කියලා. 

තව තරුණ්යන් අත්අඩංුලශේ ඉන්නවා. මම මන්නවා, 311කට 

අධික පිරිසක් පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරයත් ළක්ක සේබන්ධාරයි කියලා අම 

හි ශර් ඉන්න බව. ක්ගන් ත්රස්තවාමය වැළැක්වීශේ පනත  - PTA  - 

යටශත් අත් අඩංුලවට ගත් අය. මුස්ලිේ තරුණ්යන් කක්ශකොම 

ශමොන ශචෝමනා සේබන්ධාරශයන් ම අත්අඩංුලවට අරශගන 

තිශබන්ශන් කියලා බැලුවාම, සමහර ඒව ාා ශපොඩි ශපොඩි ශචෝමනා. 

ඒ අය අත්අඩංුලවට අරශගන මාස 39ක් ශවනවා. අපි නේ රවිඩ 

පක්ය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු. අශප් රවිඩ තරුණ්යන් 

අත්අඩංුලවට ගත්ත ළකට විරුද්ධාරව අපි කථා කරනවා. හැබැයි, 

ළක මුස්ලිේ මන්ත්රීවරයුවවත් ශේ ශගොල්ලන් ශවුවශවන් කථා 

කරන්ශන් නැහැ. ඒ අසරණ් මිනිස්සු වැරැද්මක් කරලා තිශබනවා 

නේ මඬුවමක් දීලා නිමහස් කරන්න. හැබැයි, ළශහම කරන වගක් 

අපට නේ ශපශනන්ශන් නැහැ. 

අවසාන ව ශයන් ශේ කාරණ්යත් මම කියන්න නනෑ. 

කබතුමන්ලා රවිඩ ජාතික තරුණ්යන් හිශර් මමාශගන ඉන්න 

පුළුවන්, මුස්ලිේ ජාතික තරුණ්යන් හිශර් මමාශගන ඉන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, රජය ශමශහම අස්ථාවර ශවලා අස්ථාවර ශවලා 

යනශකොට, උද්ශඋෝයණ් කරශගන කරශගන යනශකොට 

අවසානශේ ශමොකක්ම න්ද්ධාර වන්ශන්? උද්ශඋෝයණ් දිගින් දිගටම 

පවතිනවා. අම ක්ගම උද්ශඋෝයණ් කරන්ශන් නැත්ශත්? Pension 

ළකට ගහලා, වයස අ්ගරුලි  1ට වැඩි අයශේ pension ළශකන් 

රුපියල්  11ක් අයකර ගන්න යනවා කියලා රුපියල්  11ුවත්, 

වයස අ්ගරුලි  1ට වැඩි අයශගන් රුපියල් 411ුවත් අයකර 

ගන්නවා කියලා තිශබනවා.   

ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු ෂාණක්ිරයන් සාජපු කතිසන් සා මාණික්කම් මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொணக்கியன் ரொேபுத்திரன் இரொெைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Okay, Sir.  
 

තව ටික මවසකින් pensionersලාත් පාරට බහිනවා. අම 

ුලරුවරු ඇතුළු න්යලුශමනාම පාරට බැහැලා ඉන්ශන්. ශේවාට 

හරියට සවන් ලින්ශන් නැත්නේ ශමොකක්ම වන්ශන්? ුලරුවරුන්ශේ 

උද්ශඋෝයණ්, ශගොවීන්ශේ උද්ශඋෝයණ් - න්යලු උද්ශඋෝයණ්වලට- 

සවන් දීලා නිවැරැදි ශද් කශළේ නැත්නේ ශමොකක්ම ශවන්ශන්? 

ශද් පාලනඥයන් ශනොශවයි, උද්ශඋෝයණ් වයාපාර ක්රියාත්මක 

කරන්ශන්.  පාරට බැහැලා මිනිස්සු තමයි උද්ශඋෝයණ් කරන්ශන්. 

හැබැයි, ශේවාට හරියට සවන් දීලා නිවැරැදි තීන්ලිවක් අරශගන, 

නිවැරැදි ක්රියා මාර්ගයක් ගත්ශත් නැත්නේ ශබල්ශලන් අල්ලා 

ළළියට මමයි. කාවම, ශබල්ශලන් අල්ලා ළළියට මමන්ශන්?  

රාජපක්ය ප්ගලයි, ශ්රී ලංකා ශපොලිජන ශපරමුශණ් සන්ධාරානගත 

ශවලා ඉන්න පක්යයි, ළම සන්ධාරානය ඇතුශළේ ඉන්න මන්ත්රීවරුයි, 

වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයට සහශයෝගය ලින් 

අයයි. ලංකාශේ ජනතාව ශේ න්යලුශමනාම ශබල්ශලන් ඇමලා 

ළළියට මමන කාලය ඉතා ඉක්මනින්ම ළන බව මතක තබා ගන්න 

නනෑ.  

අපට ඇත්තටම නනෑ කරන්ශන් ශ්රී ලංකාවට සුබ අනාගතයක් 

ඇති කරන්නයි. අම passports අරශගන ළළියට යන්න හමන 

තරුණ්යන් ලංකාව ඇතුළත ජීවත් ශවන්න නනෑ. What Sri 
Lanka needs today is hope and we want to give them that 
hope. I hope that through the Budget, in the future, there will 
be some hope for this country.  

Thank you.  
 
ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Lasantha Alagiyawanna. 

You have 20 minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene to the 
Chair? 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Kokila 

Gunawardene do now take the Chair. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නිනයෝජ කාසක  වාපතිුරමා මූලා නනයන් 

ඉව ක වූනයන්  ගරු නකෝිරලා ගුණවර්ධාන මහ කමිය මූලා නාරූඪ 
විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு லகொகிலொ குணவர்தன 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair and THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took 
the Chair. 
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ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා ( මුපකාස න ේවා  අනළවි 
 ාංවර්ධාන හා පාරිනවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் லெமவகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்லவொர் பொதுகொப்பு 

இரொேொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of               
Co-operative Services, Marketing Development and 
Consumer Protection) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අම අපට කාලයකට පස්ශසේ 

ඉතා සතුටට පත් ශවන්න පුළුවන්. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ වර්තමාන සභාපති  මහාචාර්ය  තිස්ස විතාරණ් මැතිතුමා 

වින්න් පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලම වාර්තා පිළිබඳව 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ මවසක විවාමයක් පැවැත්වීමට අවධාරානය 

ශයොමු කිරීම පිළිබඳව ප්රථමශයන්ම මම සතුටු ශවනවා. ඒ වාශේම 

ඒ පිළිබඳ මම ළතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒකට ශහේතුව, 

විශ ේයශයන්ම පාර්ලිශේන්තුව තුළ අපට ප්රධාරාන කාර්යයන් තුනක් 

පැවරීමයි. ඒ, මටති සකස් කිරීශේ කාර්යය, මුමල් ශවන් කිරීශේ 

කාර්යය සහ ශවන් කරන ලම මුමල් පාලනය කිරීශේ කාර්යභාරය.  

පාර්ලිශේන්තුවට පැවශරන ප්රධාරාන කාර්යයන් තුන තමයි, ඒ. ශේ 

කාර්යයන් තුන සඳහා තමයි අපි 005ශමශනුව පාර්ලිශේන්තුවට 

ශත්රී පත් වන්ශන්. ඒ අුවව, පාර්ලිශේන්තුශවන් ශවන් කරන ලම 

මුමල් පිළිබඳව ශසොයා බැලීශේ කාර්යභාරය කරුව ලබන්ශන් ශපොලි 

වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවත්. ඉතිහාස පාර්ලිශේන්තු ක්රියාවලිය දිහා බැලුවාම, 

විශ ේයශයන්ම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව සහ ශපොලි 

වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ළක් ළක් ආයතන කැඳවා විමර් න 

න්ලි කරනවා. ළහිදී ඉතා ඵලමා  අමහස් සහ ශයෝජනා ඉදිරිපත් 

කරනවා. ඊට පස්ශසේ ඒ වාර්තාව පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් 

කරනවා. ශමය තමයි දිගින් දිගටම න්ද්ධාර ්ගශණ්. ඒවාශේ නිර්ශද්  

ක්රියාත්මක කිරීම ශකශසේ ශවතත් පාර්ලිශේන්තුවට විවාමයක්වත් 

ලබා ශමන්න ශේ මක්වා හරිහැටි ප්රමුඛ්තාවක් ශයොමු කශළේ නැහැ. 

නමුත්, ශේ ආකාරශයන් ශහෝ ඒ ඉදිරිපත් කරුව ලබන වාර්තා 

පිළිබඳ විවාමය පැවැත්වීම ඉතාම කාශලෝචිත කාර්යයක්. ළම නිසා 

මම හිතනවා, ඉදිරිශේදීත් ශමවැනි සෑම වාර්තාවක් පිළිබඳවම 

විවාම කරලා, කාරක සභාව තුළ ගන්නා වූ තීන්ලි-තීරණ් නිර්ශද්  

පිළිබඳව රශට් ජනතාව මැුවවත් කරනවා නේ ශහොඳයි කියලා. ළය 

අනිවාර්යශයන්ම පාර්ලිශේන්තු ක්රියාවලිය  ක්තිමත් වීම සඳහා 

වි ාල රුුවලක් ශවනවාය කියන ළක ශේ අවස්ථාශේදී 

විශ ේයශයන්ම සඳහන් කරන්න නනෑ.  

2015 න්ට 0101 වර්යය මක්වා රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ හිටපු සභාපතිවරයා විධියට මම අශප් න්යලු පක්යවල 

මන්ත්රීතුමන්ලා සහ මන්ත්රීතුමියලා සමෙ ළක්ව පාර්ලිශේන්තුවට 

වාර්තා 99ක් ඉදිරිපත් කරුව ලැබුවා. ළම වාර්තා 99 පිළිබඳවම ළක 

වරුවක විවාමයක් පමණ්යි අපට පවත්වන්න පුළුවන්කමක් 

ලැබුශණ්. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ හිටපු 

සභාපතිවරයා විධියට වාර්තා හතරක සටහන් කළ, 

"සභාපතිවරයාශේ සටහන" කියන වාර්තා හතර ශේ අවස්ථාශේදී 

මම    වාගත්* කරනවා.  

0195, 019 , 019 , 0198 කියන වර්යවල සභාපතිවරයා 

විධියට මශේ සටහන් "සභාපතිවරයාශේ සටහන"  තුළ සමස්ත 

ගිණුේ කාරක සභාශේ ක්රියාවලිය, ශමහි තිශබන අඩුපාඩුකේ, ශේ 

ක්රියාවලිය තවලිරටත්  ක්තිමත් වීම සඳහා ශමොනවා ම ඉටු කළ 

යුත්ශත් කියන ළක පිළිබඳවත් සවිස්තරාත්මකව කරුණු සටහන් 

ශවලා තිශබන නිසා තමයි මම ශේ වාර්තා න්යල්ලක්ම 

හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා  සභාගත කශළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, අපි මන්නවා සෑම වර්යයක් 

සඳහාම අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන බව.  0100 වර්යය සමහා අශප් 

ආමායම ශකොශහොමම, අපි වියමේ කරන්ශන් ශකොශහොමම කියන 

ළක පිළිබඳව 0109 ශනොවැේබර් 90වන මා අය වැය ඉදිරිපත් 

කරනවා. ළතශකොට, ඒ අය වැය මඟින් තමයි මුමල් ශවන් කිරීශේ 

කාර්යභාරය කරන්ශන්. අපි මාසයකට ආසන්න කාලයක් 

පාර්ලිශේන්තුශේ විවාම කරලා තමයි 0100 වර්යය සඳහා මුමල් 

අුවමත කරන්ශන්. ළශහම අුවමත කරන මුමල් අශප් රශට් රාජය 

ආයතන 841ක් තුළින් වියමේ කරනවා. ඒ අුවව රාජය ආයතන -

රජශේ අමාතයාං , ශමපාර්තශේන්තු, රජශේ විශ ේෂිත වියමේ 

ඒකක, දිස්්රික් ශල්කේ කාර්යාල, පළාත් සභා අරමුමල්, පළාත් 

සභා අමාතයා ාං , පළාත් සභා වයවස්ථාපිත ආයතන, මහ නගර 

සභා, නගර සභා සහ ප්රාශද්ය ය සභා කියන ආයතන- ළක් අං යක්. 
ළතශකොට ශපොලි වයාපාර කාරක සභාව තුළින් වයවස්ථාපිත 

මණ්ඩල සඳහා ශවනම විමර් න කටයුතු න්ලි කරුව ලබනවා. ඒ 
වාශේම, ශපොලි වයාපාර ඳපිළිබ කාරක සභාව තුළින් ශ්රී ලංකා මහ 
බැංුවව, ලංගමය වැනි ආයතනවලත්  විමර් න කටයුතු න්ලි කරුව 
ලබනවා. 0100 වර්යශේ ඒ මුමල් වියමේ කළාට පසු, 0103 

වර්යශේ මාර්තු මාසයට ශපර විගණ්කාධිපතිවරයා වින්න් ශේ 

ආයතන 831ම ඒ මුමල් වියමේ කරපු ආකාරය පිළිබඳ ශසොයා බලා 

පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ළතශකොට 

පාර්ලිශේන්තුවට පැවශරන කාර්යභාරය තමයි, ශේ ආයතන 831ට 

අමාළව විගණ්කාධිපතිවරයා වින්න් ඉදිරිපත් කරුව ලබන වාර්තා 

පිළිබඳව අමාළ ආයතන පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවා රජශේ ගිණුේ 

කාරක පිළිබඳ සභාශවන් විමසීම. විගණ්කාධිපතිවරයාශේ ඒ 

නිර්ශද්   පිළිබඳ සාකා කා කරලා අවසානශේ අපි ඒ මුමල් වියමේ 

කරපු ආකාරය පිළිබඳ ශසොයා බලලා පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා 

කළ යුතුයි. ඉතිහාසශේ ප්ර ්නයක් තිබුණ්ා, ශපොලි වයාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාව සහ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව වින්න් 

ඉදිරිපත් කරුව ලබන නිර්ශද්  සේබන්ධාර පසුවිපරමක් නැහැ 

කියලා. විශ ේයශයන්ම 0198  ඇති කළ පාර්ලිශේන්තු ස්ථාවර 

නිශයෝග සංශ ෝධාරනය යටශත් පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරුව 

ලබන ශේ කාරක සභා ශමශක් වාර්තා පිළිබඳව අමාළ ආයතනය 

භාර වියය භාර අමාතයවරයා වින්න් මාස ශමකක් ඇතුළත 

පාර්ලිශේන්තුවට  ප්රගතිය වාර්තා කළ යුතුව තිශබනවා. මැන් ශේ 

කටයුත්ත න්ද්ධාර ශවනවා. අපි විශ ේයශයන්ම සතුටු ශවන්න නනෑ, 

ඒක ඉතාම  සුබමායි තත්ත්වයක් නිසා. විශ ේයශයන්ම රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවත්, ශපොලි වයාපාර පිළිබඳ කාරක 

සභාවත් ඒ ඒ ආයතන පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුව ඉදිරිපත් කරුව 

ලබන නි ර්ශද් ,  වියය භාර අමාතයවරයා වින්න්  පාර්ලිශේන්තුශේ 

ස්ථාවර නිශයෝග අුවව මාස ශමකක් ඇතුළත ඒ නිර්ශද්   

ක්රියාත්මක වීම පිළිබඳ පාර්ලිශේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුව 

තිශබනවා. ඒක ඉතාම ශහොඳ තත්ත්වයක්. ශේක තවත් වර්ධාරනය 

කර ගන්න නනෑ.  

මැන් ශමම කාරක සභා ශමකට පැවශරන අලුත් වගකීම තමයි 

ඒ වියය භාර අමාතයවරුන් වින්න් ගන්නා වූ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරුව ලබන වාර්තාවල සඳහන් කරුණු 

නැවත වතාවක් පසු විපරමක් කිරීශේ කාශලෝචිත අව යතාවක් 

අනිවාර්යශයන්ම  තිශබන ළක.  ශේ ක්රමය තව තවත් අපි දියුණු 

කර ගත යුතුව තිශබනවා. ළවිට තමයි ශමශකෝටියකට, මිලියන 

වින්ශමකකට ආසන්න ජනතාවට අප පාර්ලිශේන්තුවට ළවලා ඒ 

සැබෑ වගකීම ඉටු කළාය කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් 

ලැශබන්ශන්. අපි අය වැය මඟින් ශවන් කරන මුමල්වලින් රටට, 

ජනතාවට උපරිම ඵලමායිතාවක් ඇති ශවන පරිදි දූයණ්ශයන්, 

වංචාශවන් ශතොරව වියමේ කිරීශේ වගකීම පාර්ලිශේන්තුවට 

අනිවාර්යශයන්ම පැවරී තිශබනවා. ශේ ක්රියාවලිය  ක්තිමත් කිරීම 

තුළින් රශට් මූලය විනය සහ මූලය පිළිබඳ වගකීම ඉටු කිරීම තමයි 

අම අපට පැවරිලා තිශබන්ශන්.  

පාර්ලිශේන්තු ඉතිහාසශේ ශේ ක්රියාවලිය දිහා බැලුවාම, 9  8 

පළමු පාර්ලිශේන්තුශේ අ්ගරුලි 91ක් ඇතුළත ආයතන 938යි ශේ 

2073 2074 

————————— 
*  පු නත්කාලනේ ත්බා ඇත්. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

කාරක සභාවලට කැඳවා තිශබන්ශන්. 9 83 න්ට 9  3 මක්වා 

කාලය තුළ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව වාර්තා 99ක් 

ඉදිරිපත් කර තිශබනවා; ආයතන 51යි කැඳවා තිශබන්ශන්. 9  4 

න්ට 0119 වනශතක් කින්ලි රාජය ආයතනයක් පාර්ලිශේන්තුශේ ළම 

කාරක සභාවට කැඳවා විමර් න කටයුතු න්ලි කරලා නැහැ. ශේක 

තමයි පාර්ලිශේන්තුශේ වගකීම පිළිබඳ ඉතිහාසශේ තිශබන 

තත්ත්වය. 

ඊට පසු 0119 න්ට අ්ගරුලි හතරක කාලයක් තුළ ළක් 

ආයතනයක් කැඳවා තිශබනවා. 0115 න්ට 0191 මක්වා ළක් 

ආයතනයක් කැඳවා තිශබනවා. 0191 න්ට 0195 මක්වා කාලය තුළ 

වාර්තා 3ක් රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා;  ඒ  කාලය තුළ ආයතන 9 1ක් කැඳවා තිශබනවා.  

019  න්ට 0101 මක්වා කාලය තුළ අපි රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාවට ආයතන 051කට ආසන්න ප්රමාණ්යක් කැඳවා 

වාර්තා 99ක් ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කළා. 

ළශසේ කළත් කැඳවන්න නනෑ ආයතන අටන්ය ගණ්නම 

පාර්ලිශේන්තුවට කැඳවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ශේක ප්රධාරාන 

ප්ර ්නයක් ්ගණ්ා. ළතශකොට පාර්ලිශේන්තුව ශේ මූලය පිළිබඳ 

වගකීම හරියට ඉටු කරනවා  කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 

ඒ අුවව තමයි 0195දී අපි -රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව- 

තීරණ්ය කරලා, නවීන තාක්යණ්ය උපශයෝගි කරශගන රශට් 

තිශබන ශේ රාජය ආයතන 841ම පාර්ලිශේන්තුවත්, 

විගණ්කාධිපති ශමපාර්තශේන්තුවත් සමෙ ජාලගත කර, 

ප්ර ්නාවලියක් ශයොමු කරලා ඒ ආයතනවල කාර්ය සාධාරනය සහ 

මූලය කටයුතු පිළිබඳව අඛ්ණ්ඩ පසු විපරේ කිරීශේ ක්රියාවලියක් 

ආරේභ කශළේ. අම නව සභාපතිතුමා 019 , 0101 වර්යවලට අමාළ 

ළම මත්ත ඇතුළත් වාර්තාවත් පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර 

තිශබනවා.  

ඒ වාශේම, අපි ශේ රාජය ආයතන ඇග මකට ලක් කළා. 

0195, 019 , 019 , 0198 කියන ඒ ඒ ගිණුේ වර්ය තුළ රශට් 

මටතියට අුවව, මූලය විනයක් ඇතිව කටයුතු කළ ආයතනවලට, 

අපි ශේ මත්ත පද්ධාරතිය මඟින් ලබා ගන්නා ශතොරතුරු අුවව ලුවණු 

ලබා දීශේ ක්රමශේමයක් හුනන්වා දී ඒ න්යලු  රාජය ආයතන 

ඇග මට ලක් කළා. ප්රාශයෝගිකව ඒ ආයතන පාර්ලිශේන්තුවට 

කැඳවන්න පුළුවන්කමක් නැති නිසා නවීන තාක්යණ්ය පාවිා චි 

කරලා ශේ තිශබන තත්ත්වය යේ තරමකට ශහෝ අවම කර 

ගැමටශේ ක්රමශේමයක් අපි සකස් කළා.  

මම පාර්ලිශේන්තුශේ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

ශල්කේතුමිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්, පාර්ලිශේන්තුශේ 

ශතොරතුරු තාක්යණ් අං ශේ අධාරයක්ය ඇතුළු න්යලු  

නිලධාරාරින්ටත්, පාර්ලිශේන්තුශේ මහ ශල්කේතුමා ඇතුළු 

න්යලුශමනාටත් ඒ පිළිබඳ විශ ේයශයන් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

ජාතයන්තර ආයතන ගණ්නාවකින් අම ශේ මත්ත පද්ධාරතිය තුළින් 

සකස් කරන ලම ශේ වැඩසටහන ඇග මකට ලක් ශකශරන 

මට්ටමට පාර්ලිශේන්තුශේ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභා 

ක්රියාවලිය  ක්තිමත් මට්ටමකට ශගන ඒමට අපට පුළුවන්කම 

ලැබුණ්ා. ඒක ඉතාම ඵලමා  කටයුත්තක්.  

විශ ේයශයන් වර්තමානශේ  රාජය ආයතනවලට ශතොරතුරු 

තාක්යණ්ය හුනන්වා දීම සේබන්ධාර කටයුත්ශත්දී මැවැන්ත 

අභිශයෝගයකට මුහුණ් දී තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට තව ශකොපමණ් 

ශවලාවක් තිශබනවාම?  

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
කබතුමාට තව විනාඩි හතක කාලයක් තිශබනවා. 
 

ගරු ල න්ත් අලගියවන්න මහත්ා 
(ைொண்புைிகு லெந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

       ශහොඳයි. 

විශ ේයශයන් ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා 

ශර්ුලව වැනි ආයතනවලට අපි බිලියන ගණ්න් වියමේ කරලා 

ශතොරතුරු තාක්යණ් පද්ධාරති ස්ථාපිත කර තිශබනවා. නමුත්, 

ප්රාශයෝගිකව ඒවා ක්රියාත්මක වන්ශන් නැහැ. හැබැයි,  තයක්වත් 

වියමේ කරන්ශන් නැතිව පාර්ලිශේන්තුශේ කාර්ය මණ්ඩලය වින්න් 

රුපියල් ශකෝටි ගණ්නක් වටිනා මත්ත පද්ධාරතියක් සකස් කරලා 

තමයි විගණ්කාධිපති ශමපාර්තශේන්තුවත් සමෙ ඒ රාජය ආයතන 

841ම ජාලගත කරලා,  ශේ වැඩ පිළිශවළට බද්ධාර කරශගන  

කටයුතු කරන්න තීරණ්ය කර තිශබන්ශන්.  

0195 වසරට සාශප්ක්යව 019  වසශර්දී රාජය ආයතනවල 

ප්රගතිය බැලුවාම ශේ ශවනස ශපශනනවා. 0195දී රාජය 

ආයතනවල ගිණුේ කටයුතු පිළිබඳව ශයොමු කළ ප්ර ්නාවලියට 

අමාළ ශතොරතුරු අුවව ලබාගත් ලුවණු සහ 019  වර්යශේදී ඒ 

ආයතනම ලබාගත් ලුවණු දිහා බැලුවාම 019  වන විට වි ාල 

ප්රගතියක් අත්පත් කරගන්න රාජය ආයතන පද්ධාරතියට 

පුළුවන්කමක් ලැීජ තිශබන බව ශපශනනවා. අමාතයාං වල 

න්යයට 99. ක ප්රගතියක් තිශබනවා. 0195දී සාමානයශයන් 

තිබුශණ් න්යයට  0යි; 019 දී න්යයට 81යි. රාජය ශමපාර්තශේන්තු 

න්යයට 91ක ප්රගතියක් ලබා ශගන තිශබනවා. රජශේ විශ ේෂිත 

වියමේ ඒකක න්යයට 0 ක ප්රගතියක් ලබා ශගන තිශබනවා. 

දිස්්රික් ශල්කේ කාර්යාල න්යයට 8ක ප්රගතියක් ලබා ශගන 

තිශබනවා. පළාත් සභා අරමුමල් න්යයට 94ක ප්රගතියක් ලබා 

ශගන තිශබනවා. පළාත් සභා අමාතයාං  න්යයට 09ක ප්රගතියක් 

ලබා ශගන තිශබනවා. පළාත් සභා වයවස්ථාපිත ආයතන න්යයට 

58ක ප්රගතියක් ලබා ශගන තිශබනවා. පළාත් පාලන ආයතන වන 

මහ නගර සභා න්යයට 4ක, නගර සභා න්යයට 9 ක, ප්රාශද්ය ය 

සභා න්යයට 9 ක ප්රගතියක් ලබා තිශබනවා. සමස්තයක් විධියට 

ගත්තාම න්යයට 58.4ක ප්රගතියක් ලබා තිශබනවා. රාජය 

ආයතනවල ගිණුේ ක්රියාවලිය ගත්තාම, ඒ සාධාරමටය ප්රගතිය න්යයට 

58ක් මක්වා රාජය ආයතන 841 තුළම ලබා ගැමටමට ශේ වැඩ 

පිළිශවළ වි ාල රුුවලක් ශවලා තිශබනවාය කියන ළකත් 

විශ ේයශයන්ම සඳහන් කරන්න නනෑ. 

අපි ක්ගරුවත් හිතන්ශන් නැහැ, ශේ රශට් රාජය ආයතන 

ශමවැනි ජාලගත පද්ධාරතියකට සේබන්ධාර කර ගැමටශේ තිශබන 

අපහසුතාව ගැන. නමුත් අපි හරියට, අවංකව ඒ වැශඩ් කරනවා 

නේ, කැපවීමකින් යුතුව ඒ කාර්යභාරය කරනවා නේ, රාජය 

ආයතන අම ඉතාම පැහැදීමකින් යුතුව ඉන්නවා ශේ වැඩසටහනට 

අුවගත ශවලා කටයුතු කරන්නට. ඒ අුවගතවීමට අුවව තමන්ශේ 

ආයතන හැඩගස්වා ගැමටමට අම ප්රමුඛ්තාවක් ඇති ශවලා 

තිශබනවා.  පාර්ලිශේන්තුව  විධියට අපට ආයතනයක න්ලිවන 

වංචාවක්, ප්ර ්නයක් ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් කළ 

යුතුයි. නමුත් ඒක විතරක් කරලා ශේ ප්ර ්නයට විසුනේ ළන්ශන් 

නැහැ.  

අපි රාජය ආයතන 841ක් කැඳවන්න නනෑ ශේලාවක, රාජය 

ආයතන 911ක් විතර කැඳවලා ඒ ආයතනවල ගිණුේ ටික බලලා 

ඒ ආයතනවලට අමාළ නිර්ශද්  ඉදිරිපත් කරලා, තවත් රාජය 

ආයතන  11ක්ම අමතක කරලා ශේ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක 

කරන්න පුළුවන්කමක් නැති නිසා තමයි  රාජය ආයතන න්යල්ලම 

ආවරණ්ය කරන්න පුළුවන් විධිශේ වැඩ පිළිශවළකට අපි ශේ 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරන්න කටයුතු කශළේ. ශේ තුළින් තමයි 
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සැබෑ ශලසම ශේ පාර්ලිශේන්තුව මඟින් ශවන් කරන ලම සෑම 

 තයකටම වගකීම හරි හැටි ඉටු කරනවා  කියන්න පුළුවන්කමක් 

ලැශබන්ශන්. ශේ සෑම ආයතනයක් පිළිබඳවම යේකින් ආකාරයක 

විමර් නයක්  කරලා ඒ පිළිබඳව යේ අවශබෝධාරයක් ලබාගත්ශතොත් 

තමයි අපට ශේ කටයුත්ත සාර්ථකව කරශගන යන්න 

පුළුවන්කමක් ලැශබන්ශන්. 

ශේ ඉදිරිපත් කරන ප්ර ්නාවලිය තුළ සෑම රාජය ආයතනයකම 

සැලසුේකරණ්ය පිළිබඳව අපි ප්ර ්න අහනවා. අභයන්තර පාලනය 

විධිමත් කිරීේ පිළිබඳවත් ප්ර න් අහනවා. මානව සේපත් 

කළමනාකරණ්ය පිළිබඳව, රාජය සේපත් කළමනාකරණ්ය 

පිළිබඳව, රාජය ආමායේ කළමනාකරණ්ය පිළිබඳව, රාජය වියමේ 

කළමනාකරණ්ය පිළිබඳව, අනිුවත් රාජය මූලය ක්රියාකාරකේ 

පිළිබඳව වාශේම, ශපොත්පත් ශල්ඛ්න යාවත්කාලීන කිරීම පිළිබඳව, 

ගිණුේ ඉදිරිපත් කිරීම, විශ ේයශයන් විගණ්නය සඳහා ප්රතිචාර 

මැක්වීම පිළිබඳව, කාර්ය සාධාරනය පිළිබඳව පාර්ලිශේන්තුවට 

වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට අමාළ ප්ර ්නාවලියක් තමයි අපි ශයොමු 

කරලා තිබුශණ්.  ශමොකම, රාජය ආයතනවල ශේ ශතොරතුරු, ලිපි 

ශගොුවගත ශවලා තිීජම පමණ්ක් ප්රමාණ්වත් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශකශහොම ්ගණ්ත් 

අවසානශේ  න්ද්ධාර ශවන්න නනෑ, රාජය ආයතනවලින් ජනතාවට 

න්ලිවන ශසේවය මැමටමයි. ඒ අුවව අපි නැවත වතාවක් ශේ 

ප්ර ්නාවලියට රාජය ආයතනවල කාර්ය සාධාරනය පිළිබඳව මැවැන්ත 

කරුණු ගණ්නාවක් ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. ළශසේ ඇතුළත් 

කරලා ඒ ආයතනවලින් න්ලිවන කාර්ය පිළිබඳවත් මැමටමක් 

කරනවා. උමාහරණ්යක් විධියට, දිස්්රික් ශල්කේ කාර්යාලයක් 

ගනිමු. අපි අහනවා, ඊළෙ අ්ගරුද්ශද් ඉඩේ කප්පු කීයක් ලබා දීශේ 

ඉලක්කයක් තිශබනවාම කියලා. ළතශකොට සෑම දිස්්රික් ශල්කේ 

කාර්යාලයක්ම පාර්ලිශේන්තුවට ඉලක්කයක් ලබා දිය යුතුයි. 

ඊළෙ අ්ගරුද්ශද් අපි ඉඩේ කප්පු 91,111ක් ලබා ශමනවා කියලා 

ඉලක්කය ලබා ශමනවා. ළතශකොට,  ඊළෙ අ්ගරුද්ම අවසානශේ 

ඉඩේ කප්පු කීයක් ලබා ලින්නාම කියලා අපි බලනවා. ඒ අුවව 

තමයි දිස්්රික් ශල්කේ කාර්යාලයට ලුවණු ලබා ශමන්ශන්.  ශේ 

ගිණුේ ක්රියාවලිය තුළ විගණ්නය පිළිබඳව ශතොරතුරු ලබා 

ගන්නවා වාශේම, ඒ ආයතනවල කාර්ය සාධාරනය පිළිබඳව ශසොයා 

බැලීමටත් මැන් ශේ වැඩසටහන තුළ කරුණු අන්තර්ගත කර 

තිශබනවා. 

මූලය විනය පිළිබඳව අපි ශසොයා බලනවා වාශේම, ළම 

ආයතනවලින් ජනතාවට න්ලි වන ශසේවාව  පිළිබඳත් ශසොයා 

බලනවා. විශ ේයශයන්ම ශතොරතුරු මැන ගැමටශේ අයිතිවාන්කම 

පිළිබඳ පනතට අමාළ කරුණු ගැන, සහස්ර සංවර්ධාරන ඉලක්ක, 

තිරසර සංවර්ධාරන ඉලක්ක ළො කර ගැමටශේ ප්රගතිය ගැන ශසොයා 

බලනවා. අම අපි ජාතයන්තර සේශේලනවලට ගිහිල්ලා කථා 

කරනවා; ජාතයන්තර ගිවිසුේවලට බැඳී න්ටිනවා. ළම නිසා සෑම 

රාජය ආයතනයකටම තිරසර සංවර්ධාරනය සඳහා ඉලක්ක තිබිය 

යුතුයි. අපි ළම ඉලක්කවල ප්රගතිය පිළිබඳව සලකා බලනවා, අමාළ 

රාජය ආයතනවලට ලුවණු ලබා දීශේදී. ශේ ආකාරයට විගණ්න 

පරීක්යණ් මඟින් ශතොරතුරු ලබා ගන්නවා වාශේම, ළම රාජය 

ආයතනවලින් ඉටු වන ශසේවා පිළිබඳ විශ ේයශයන්ම ශසොයා බලා 

කටයුතු කිරීමටත් අශප් ශේ වැඩසටහන සමත් ශවලා තිශබනවා.  

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ වර්තමාන 

සභාපතිතුමාටත් මා විශ ේයශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා. 

වර්තමානශේදීත් රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී 

පාර්ලිශේන්තුව නිශයෝජනය කරන න්යලු ශද් පාලන පක්යවල 

අය පක්ය ශේම න්යල්ල පශසක තබා කටයුතු කරනවා. අප ශේ 

සභා ගර්භය තුළ විවිධාර මතවාම, ගැටුේ ඇති කර ගන්නවා. නමුත්, 

මම මන්නවා, අශප් න්යලු ශද් පාලන පක්යවල අය ශපොලි වයාපාර 

පිළිබඳ කාරක සභාව තුළත්, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

තුළත් ශපොලි අරමුණ්ක් උශමසා කටයුතු කරන බව. ජනතාවශේ 

මුමල් උපරිම ආකාරශයන් ප්රශයෝජනයට ගැමටම සඳහා මෙ 

ශපන්වීම අපට පැවරී තිශබන යුතුකමක්, වගකීමක් හැටියට ශගන 

ආණ්ඩු පක්යය ම, විපක්යය ම කියා බලන්ශන් නැතිව, ඵලමා  

විධියට රටට ශසේවයක් කිරීමට අපි න්යලුශමනා කටයුතු කළ යුතුයි. 

ළය කිරීමට ශමම කාරක සභා තුළින් අප න්යලුශමනාට  ක්තිය, 

ෛධාරර්යය ලැශ වා කියා ප්රාර්ථනා කරමින් මා නිහව ශවනවා.  

ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විත ත ශහේරත් මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි  ක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.59] 

 

ගරු විජිත් නහේස ක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு விேித லஹரத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශේ ආණ්ඩුශේ වැරැදි 

ප්රතිපත්ති නිසා අම මුළු රශට්ම ුලරුවරු මහ පාශර්. ඒ වාශේම, ශේ 

රශට් වැඩ කරන ජනතාව අම මහ පාශර්. ශපොශහොර ශගන්වීශේදී, -

විශ ේයශයන්ම ීනනශයන් ශපොශහොර ශගන්වීශේදී- ඒවාශේ 

අර්වීනියා බැක්ටීරියාව තිශබනවා කියලා  ශමහිදී ශසොයා ගත්තාට 

පසුව, මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ ඇමතිතුමා පසු ගිය කාලශේ 

කියපු ශද් අශප් රශට් ශගොවියන්ට ශහොඳට මතකයි. "ශමතැන 

ුවමන්ත්රණ්යක් තිශබනවා; න්ලි න්ලි බෑේ ළශක් අරශගන 

ගිහිල්ලායි පරීක්යණ් කරලා තිශබන්ශන්; අර්වීනියා බැක්ටීරියාව 

තිශබනවා කියා පිළිගන්න බැහැ; ුවමන්ත්රණ්යක ප්රතිඵලයක් 

විධියට තමයි අර්වීනියා කථාවක් කියන්ශන්. අපි CID ළකට 

පරීක්යණ්යක් කරන්න ශමනවා." කිේවා. මැන් මහා ශලොුවවට 

කයිවාරු ගහනවා, "ීනන නැව ආපසු හරවනවා. අපි භාරගන්ශන් 

නැහැ." කියලා. හැබැයි, ළමා නේ කිේශේ ළම පරීක්යණ් පිළිගන්න 

බැහැ කියලා. ීනන තානාපති කාර්යාලය ීනන සමාගම ශවුවශවන් 

ශපමට ඉන්නවා. අශප් ඇමතිතුමා අශප් National Plant 
Quarantine Service ළක පිළිබඳව සහතිකයක් ශමන්න අදි මදි 
කළා; සහතිකයක් ලින්ශන් නැහැ. ඒශකන් තමයි අම ශේ අර්බුමය 

නිර්මාණ්ය ශවලා තිශබන්ශන්.  

රාජය මූලයය පිළිබඳ වගකීම තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට.   

ඒ නිසා ශපොශහොරවලට ශගවන මුමල් පිළිබඳ වග කියන්න නනෑ, 

ශේ පාර්ලිශේන්තුව. පාර්ලිශේන්තුවට පිටින්, පාර්ලිශේන්තුවට 

ශනොමන්වා ළශහම ශගවීේ කරන්න බැහැ. නමුත්, "රසායනික 

ශපොශහොර ශගශනන්න අපට බැරි ්ගණු හින්මා, අපි හිර ්ගණු හින්මා, 

'නැශනෝ රජා' ශගනාවා." කියලා අම උශද් කළ කථාශේදී 

ළතුමාශේම කටින් පිට ්ගණු ආකාරය අපි මැක්කා. රසායනික 

ශපොශහොර හදින්ශේ ශගශනන්න බැරි හින්මා තමයි 'නැශනෝ රජා' 

හදින්ශේ ශගශනන්න තීරණ්ය කශළේ කියලා කිේවා. ඒ හදින්ය 

ශකොා චරම කියනවා නේ, කැබිනට් මණ්ඩලය තීන්ලිව ගත්ශත් 

පසුගිය 98වැනි මා. පසුගිය 98වැනි මාම මහජන බැංුවශේ, ශකොළඹ 

ට්ගන් ශහෝල්  ාඛ්ාශේ United Farmers Trust Ltd. නමින් 

හදින්ශේ බැංුව ගිණුමක් විවෘත කරනවා; අංක 

9  4109811059 5 මරන ශපෞද්ගලික ගිණුම විවෘත කරනවා. 

කැබිනට් මණ්ඩලශේදී කැබිනට් ප්රිකාව සේමත ශවා ච මවශසේම 

ඒ සමාගම නමින්  ශපෞද්ගලික ගිණුමක් විවෘත ශවනවා. ළම 

ගිණුමට රුපියල් ශකෝටි 0 ක සල්ලි transfer ශවනවා. මහජන 
බැංුව මූලස්ථානශයන් ළතැනට සල්ලි transfer ශවනවා.  

කැබිනට් ප්රිකාශේ 4.0 වගන්තිශේ පැහැදිලිව තිශබන්ශන්, 

"ඉහත මිලදී ගැමටම ශකොළඹ ශකොමර්යල් ශපොශහොර සමාගම 

මගින් න්ලි කිරීම හා ඒ සඳහා ශකොන්ත්රාත් ප්රමානය කිරීම හා 

ගිවිසුේගත වීම..." කියලායි. ඒ අුවව ඉතා පැහැදිලිව කැබිනට් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

මණ්ඩලශේ අුවමත ශවලා තිශබන්ශන්, ශකොමර්යල් ශපොශහොර 

සමාගම ළක්ක ගිවිසුේ ගහලා ඒ හරහා තමයි ශේ ශගවීේ කරන්න 

නනෑ, ශකොන්ත්රාත් ශමන්න නනෑ කියලායි. නමුත්, ළම කැබිනට් 

ප්රිකාව මුළුමනින් උල්ලංඋනය කරලා තමයි මහජන බැංුවශේ 

තිශබන ඒ ශපෞද්ගලික ගිණුමට සල්ලි ගිශේ. ඊට පසුව ශමොකක්ම 

්ගශණ්? ඒ ගැන මම පාර්ලිශේන්තුශේදී අනාවරණ් කළාට පසු  ළය 

"අරුණ්" පත්තරශේ පළ ්ගණ්ා. පහුවමා ම අරුණ් පත්තරශේ 

කතුවරයා සහ මාධාරයශේදියා කැ ශඳේවා CID ළකට. පී.ීජ. 

ජයසුන්මර නිශයෝග කරලා ඒ CID පරීක්යණ්ය පටන් ගත්තා. ඒ 

මාධාරයශේදීන්ශගන් වරුවක් ප්ර ්න කළා. ඊට පසු මහජන බැංුවශේ 

නිලධාරාරින්ශගුවත් ප්ර ්න කළා. ළම නිලධාරාරින් කැඳවා ප්ර ්න කළා, 

"ශේ ශතොරතුරු ළළියට ගිශේ ශකොශහොමම?" කියලා. බැංුවශේ 

නිලධාරාරින්ට පිස්සුම, කැබිනට් ප්රිකාවක් සේමත ශවා ච ගමන් 

ගිණුමක් විවෘත කරන්න, ළමාම? 

ඉතාම පැහැදිලියි ශන්, ක්ගරු හරි ළතැනට කථා කළා කියන 

ළක; බලපෑේ කළා කියන ළක; නිශයෝග ලින්නා කියන ළක. මම 

අභිශයෝග කරනවා, පුළුවන් නේ CID වාර්තාව ළළිමරේ කරන්න 

කියලා. බැංුව නිලධාරාරින් දීපු කටඋත්තර පුළුවන් නේ 

පාර්ලිශේන්තුවට ළළිමරේ කරන්න; ශේ රශට් ජනතාවට ළළිමරේ 

කරන්න. බැංුවශේ නිලධාරාරින්ට ළශහම නිශයෝගයක් ශනොලැීජ, 

කැබිනට් ප්රිකාවක් ශකොශහේ හරි අුවමත වූ බව කිේවා කියලා 

ළමාම ශපෞද්ගලික ගිණුේ විවෘත කරනවාම? ඒකට මහජන 

බැංුවශේ මූලස්ථානශයන් ශකෝටි ගණ්නක් සල්ලි යවනවාම? ශපොඩි 

ගණ්නක් ශනොශවයි. අන්තිමට ශමොකක්ම ්ගශණ්? ඒවා ශහළිමරේ 

ශවලා ඒක රට තුළ මහා ආන්ශමෝලනයක් බවට පත් වන ශකොට 

පසු ගිය 0 වැනි මා ඒ ශපෞද්ගලික ගිණුම වැහුවා. ඒ ගිණුම වැහුවා! 

United Farmers Trust Ltd. කියන ගිණුම වැහුවා. ඒශක් තිබුණු 

සල්ලි ටික මහජන බැංුවශේ ශපොලි ගිණුමට බැර කළා. මැන් 

ඉන්දියාශේ සමාගමට LC ළකට සල්ලි ශගවන්ශන් ඒ ගිණුශමන්. 

කාරණ්ය හරි පැහැදිලියි ශන්. බැංුවශේ සාමානයාධිකාරිවරයාම 

පිළිශගන තිශබනවා, ශමතැන වැරැද්මක් ශවලා තිශබනවා කියලා. 

මූලය වගකීම පාර්ලිශේන්තුවට තිශබනවා කියලා ආණ්ඩුව 

කිේවාට, අම COPE වාර්තාශවන් ශේවා පිළිබඳව සාකා කා කළාට 

ඒ මූලය ක්රමශේමවලින් බැහැරව, ඒවා අමු අමුශේම උල්ලංඋනය 

කරමින් තමයි කටයුතු කරන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ඊළෙ ළක ීනනශේ ශපොශහොර 

නැව පිළිබඳ ප්ර ්නය. ීනනශයන් ශගන්වූ ඒ ශපොශහොර නැශේ 

සාේපල් පරීක්යාශේදී අර්වීනියා බැක්ටීරියාව තිශබනවා කියලා 

ළළිමරේ ්ගණ්ා; කප්පු ්ගණ්ා. ඒ නිසා ඒක අශප් රටට ශගොඩ බාන්න 

බැහැ. හැබැයි, LC ළක open කරද්දී ඒ බැංුවව අුවගමනය කරපු 

ක්රමශේමය අුවව අනිවාර්යශයන් ඒ සල්ලි ශගවන්න අපට න්ලි  

වනවා.  

පසුගිය ශනොවැේබර් මාසශේ 10වැනි මා Ceylon Fertilizer 
Company Limitedහි සභාපති ජනත් විමානශේ මහතාට යවපු 
ලිපිය මා ළෙ තිශබනවා. ශේ ලියුම යවන්ශන් මහජන බැංුවශේ 

නිශයෝජය සාමානයාධිකාරි, නිපුණිකා විශේරත්න මහත්මියයි. 

ළතුමිය ලිපියක් යවනවා, "සැප්තැේබර් 9  වැනි මා අරඹන ලම ඒ 

LC ළකට, ඒ වාශේම සැප්තැේබර් 0  වැනි මා සංශ ෝධාරනය කරන 

ලම ඒ LC ළකට අුවව විශ ේයශයන්ම Article 4 of UCP 600 

අුවව - ජාතයන්තර ගුවශමුවවලදී පිළිගත් රීතිය වන Article 4 of 

UCP 600 අුවව - අපි ශමහි තිශබන ශකොන්ශද්න් සේපූර්ණ් කර 

තිශබන හින්මා අපට ඒ සල්ලි ශගවන්න ශවනවා. සැප්තැේබර් 

03වැනි මා ළවන ලම ඒ LC terms අුවව ුලණ්ාත්මකභාවය, 

ප්රමාණ්ය, වි ්ශල්යණ්ය ආදියට ළකෙ වන නිසා අපි ළය ශගවන්න 

බැඳිලා ඉන්නවා. චයිනා බැංුවවක් ළක්ක තමයි අපි ශේ ගුවශමුවව 

කරලා තිශබන්ශන්. ඒ නිසා මැන් ශේ මුමල් ශගවන්න මහජන 

බැංුවවට න්ලි ශවනවා" කියා සඳහන් කරලා. අන්තිම වාකයශේ 

ඉතා පැහැදිලිව තිශබනවා, "Therefore, we are bound to 
honour the payments if the court order is revoked since 

the presentation is compliant with the LC" යුවශවන්. ශේ 
අුවව, කාරණ්ය  ඉතාම  පැහැදිලියි.  

අම උශද් පාර්ලිශේන්තුශේදීත් මතු ්ගණ්ා, බැංුව ගිණුේ පිළිබඳ 

ප්ර ්නය. ගරු මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ ඇමතිතුමා ඒකට උත්තර 

ලින්ශන් නැහැ. "මහජන බැංුවශේ ගිණුේ පිළිබඳ ශද්වල් මම 

පස්ශසේ කථා කරන්නේ. පස්ශසේ කියන්නේ" කියලා කිේවා. ඇයි 

ඒ? ශකොතැනම, බරපතළ වැරැද්ම ්ගශණ්? මිලියන අටක් ශගවන්න 

මහජන බැංුවවට මැන් න්ලි ශවනවා. ීනන සමාගම Letter of 
Demand ළක ළවලා තිශබනවා. මහජන බැංුවව, ඒ ළවපු ලියුම 

අුවව ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, "ශේක අපට ශගවන්න ශවනවා. 

අපි බැඳිලා ඉන්නවා" කියලා. ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 011ක්. 

ඒ, ශේ රශට් ලිප්පත්, අහිංසක ශගොවීන්ශේ සල්ලි. ශපොශහොරත් 

නැතිව අපට ඒ ීනන සමාගමට ශගවන්න ශවනවා. ඒ, ආණ්ඩුව ගත් 

ශේ කළශමොට්ටල වැරැදි තීන්ලිව නිසා. ශේ රශට් ශගොවීන්ට 

ශපොශහොර ටික නැහැ; ශබශහත් ටික නැහැ. යල කන්නශේ, මහ 

කන්නශේ ප්ර ්නය විතරක් ශනොශවයි තිශබන්ශන්. අම 

බණ්ඩාරශවල, බලිල්ල, වැලිමඩ ප්රශද් වල ළළවලු ශගොවිශයෝ අල 

වගාවට, තක්කාලි වගාවට, ශබෝංචි වගාවට ශබශහත් ටික නැතිව 

අසරණ්ව ඉන්නවා. ඒවා ුවණු ශවනවා, ශේ වහින වැස්සට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මැන් ශපොශහොරවලට වඩා 

ප්ර ්නයක් තිශබනවා. ඒ තමයි වගාව සඳහා අව ය ශබශහත් නැති 

ප්ර ්නය. ඒවාට උත්තර ශමන්ශන් නැහැ. ශකෝටි ගණ්න් සල්ලි 

නාස්ති කරනවා. මහජන බැංුවව හරහා ඒ ශවා ච ගුවශමුවශේදී 

ශකෝටි 011ක් අපට ශගවන්න න්ලි ශවලා තිශබනවා.  ඉන්දියාශවන් 

ශගනාපු නැශනෝ රජා හරහා අපට ශගවන්න ශවා ච සල්ලි ටික 

ගැනයි, ළතැන ශවා ච අයථා ගුවශමුවව ගැනයි, බැංුව හරහා 

ශවා ච ඒ අයථා ගුවශමුව ගැනයි පරීක්යණ් වාර්තා වහාම ළළිමරේ 

කරන්න. මහජන බැංුවශේ නිලධාරාරින් CID ළකට දීපු 

කටඋත්තරය පුළුවන් නේ පාර්ලිශේන්තුශේ සභාගත කරන්න; ඒ 

ගැන රශට් ජනතාව මැුවවත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා න්ටිනවා. 

ශමවැනි අයථා ගුව ශමුව නිසා තමයි, ුලරුවරුන්ට පඩි ශගවා 

ගන්න බැරි ශවලා තිශබන්ශන්; ුලරුවරුන් මහස් ගණ්නක් මහ 

පාරට ශවලා ඉන්ශන්. ශේ වාශේ අයථා ගුව ශමුව නිසා ශකෝටි 

ගණ්නක් සල්ලි අපට අහිමි ශවනවා. ුලරුවරුන්ශේ සාධාරාරණ් 

ඉල්ලීමට ඇහුේකන් ශමන්ශන් නැති තත්ත්වයක් ඇති ශවලා 

තිශබන්ශන් ශේ ශහේතුව නිසා තමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි.  

ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු සුමර්ිතමට ප්රනාන්ලිපුල්ශල් රාජය අමාතයතුමිය. කබතුමියට 

විනාඩි 91ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 0.5 ] 
 

ගරු (වවද) සුදර්ශිය  ප්රනාන්ුමපුල්නල් මහ කමිය 

(ප්රාථමික න ෞඛ න ේවා  ව ාංගත් නසෝග හා නකොවිඩ් නසෝග 
පාලන ක යුුර සාජ අමාත්ුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்லள - ஆரம்ப சுகொதொர லெமவகள், ததொற்று 

லநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் லநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள் 
இரொேொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, කබතුමියට ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා, මට කාලය ශවන් කර දීම පිළිබඳව. විශ ේයශයන්ම 

පාර්ලිශේන්තුශේ ප්රධාරාන වගකීේ තුශනන් ළකක් වන්ශන් රාජය 

මූලය පිළිබඳ පාලනයයි. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ 
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වර්තමාන සභාපතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිශබන වාර්තා තුනක් පමනේ 

කරශගන අම දින සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කළ 

ශයෝජනාව පිළිබඳ අමහස් මැක්වීමට ලැීජම ගැන මම සතුටු 

ශවනවා. 

ආණ්ඩු පක්යය ශවුවශවන් මට කලින් කථා කළ ගරු ලසන්ත 

අලගියවන්න රාජය ඇමතිතුමා ශේ ක්රමශේමය පිළිබඳව ඉතාම 

ශහොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ළතුමා 8වන පාර්ලිශේන්තුශේ 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිවරයා හැටියට රාජය 

ආයතනවල මූලය පාලනය පිළිබඳව අධීක්යණ්ය කරන්න, 

නියාමනය කරන්න අව ය  ක්රමශේමය සකස් කරලා තිශබනවා. 

විශ ේයශයන්ම online ක්රමය හරහා පසු විපරේ කර බැලීමක් 

පිළිබඳව ළතුමා සඳහන් කළා.  විශ ේයශයන්ම අමාළ ආයතන 

පාර්ලිශේන්තුවට ශගනැල්ලා විගණ්න වාර්තා,  කාර්ය සාධාරන 

වාර්තා යනාදී ශනොශයුවත් ලියකියවිලි සහිතව ක්ගන් වින්න්ම 

ශපෞද්ගලිකව ශතොරතුරු විමසීමක් කරලා, මූලය පාලනය ඇති 

කරන්න, විගණ්නය ඇති කරන්න ශමම කාරක සභාව කටයුතු 

කරනවා කියලා  කිේවා. ළම නිසා මම වර්තමාන සභාපතිතුමාටත්, 

ඒ වාශේම කාරක සභාවටත්, විශ ේයශයන්ම පාර්ලිශේන්තුවටත්, 

විගණ්කාධිපති ශමපාර්තශේන්තුවටත් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ශේ 

රශට් මූලය පාලනය ක්රමවත්ව, කාර්යක්යම, විධිමත්ව කරශගන 

යන්න අව ය  වැඩ පිළිශවළ සකස් කිරීම සහ සහශයෝගය මැක්වීම 

පිළිබඳව. ඒ ළක්කම, ශේ වාර්තාවලින් මතුවන යේ යේ ගැටලු 

ගැන මම විශ ේයශයන්ම කථා කරන්න කැමැතියි. 

විශ ේයශයන්ම පාර්ලිශේන්තුව ශවන් කරලා ශමන මුමල් සමහර 

ආයතන අමාළ කාර්යයන් සඳහාම කාර්යක්යමව පාවිා චි කරනවාම 

කියන ගැටලුව මතුශවලා තිශබනවා. විශ ේයශයන්ම ආමායේ ළකතු 

කිරීශේදී රජයට බැර විය යුතු -රජයට ළකතු විය යුතු- 

ආමායේවලින් ශකොටසක් යේ යේ අපහසුතා නිසා ළකතු කර 

ගැමටමට ළම ආයතනවලට ශනොහැකි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

විවිධාර අය, විවිධාර වයාපාරිකශයෝ විවිධාර මටති උල්ලංඋනය කරමින් 

මටතිවලින් රිංගලා යන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වාශේම ක්ගන්ට 

ළල්ල වන යේ යේ ශචෝමනා සේබන්ධාරශයන් උසාවිවල විවිධාර නඩු 

පවරනවා. Arbitration මඟින්, ශේ රටට ළකතු විය යුතු මුමල් 
වි ාල ප්රමාණ්යක් අහිමි වන බව විගණ්නය කිරීේවලදී අපට ශපමට 

ශගොස් තිශබනවා. ඒ වාශේම තමයි, කාර්යක්යමතාශේ පවතින 

ගැටලු. නිලධාරාරින්ශේ පුරප්පාඩු නිසා කාර්යක්යමතාව අඩ පණ් 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, ආයතන අතර නින් සේබන්ධීකරණ්ය 

සඳහා networking system ළකක් නැති නිසා විශ ේයශයන්ම 
ශර්ුලවට විවිධාර ශබොරු ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා අඩු බලි මුමලක් 

ශගවනවා. විශ ේයශයන්ම වාහන ලියාපදිංචිශේදී විවිධාර අක්රමිකතා 

න්ලිවන බව අපි මැක තිශබනවා. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

හරහා න්ලි ්ගණු විගණ්නය  නිසා තමයි ශේ න්යලු ශද්ම ශහළි ශවලා 

තිශබන්ශන්. ළම නිසා ආයතනවල කාර්යක්යමතාව, මූලය 

පරිපාලනය විධිමත් කිරීමට යේ කින් පියවරක් අරශගන 

තිශබනවාය කියන ළක අපි මතක් කරන්න නනෑ. 

විශ ේයශයන්ම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී මතු ්ගණු 

යේ කාරණ්ාවක් පිළිබඳව මම ශේ ශවලාශේ සඳහන් කරන්නට 

කැමැතියි. වන ජීවී සංරක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය සාධාරනය 

සේබන්ධාරශයන් පැවැති විමර් නය පිළිබඳව ශමහි ශමවැනි 

වාර්තාශේ 8වැනි ශේමශේ තිශබනවා. විශ ේයශයන්ම අපි රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී මුතුරාජශවල සේබන්ධාරශයන් මතු 

කරපු කාරණ්යක් තිශබනවා. මුතුරාජශවල කියන්ශන් රශට් 

සේපතක්; වි ාල ශතත් බිේ කලාපයක්. මුතුරාජශවල කියන්ශන්, 

ඊට ආශේණික වූ සත්ව, ඒ වාශේම වෘක්යලතා රාිතයක් තිශබන 

මිමියක්. ඒ මිමිය පිළිබඳව රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී 

විගණ්නයක් න්ද්ධාරශවලා තිශබනවා. මහා පරිමාණ්ශේ මටති විශරෝධී 

මත්පැන් ජාවාරේ, හැමිල්ටන් ඇළ හාරලා වැලි ශගොඩ මැමීම, 

වුලරු බිම ශගොඩ කිරීම, මාර්ග ඉදිකිරීම, කැලෑ ගිනි තැීජම,  නගර 

සභාවලින් කැළි කසළ බැහැර කිරීම ශමහි න්ද්ධාර ශවනවා. 

විශ ේයශයන්ම ශකොළඹ සහ මා නිශයෝජනය කරන සීදූව බල 

ප්රශද් ශේ කැළි කසළ බැහැර කිරීම න්ලි කරනවා. කාදිනල් 

හිමිපාණ්න් වහන්ශසේ විවිධාර අවස්ථාවල ළම ගැටලු තත්ත්ව   

පිළිබඳව කරුණු මතු කළා. අවසානශේ ශමොකක්ම ්ගශණ්? මා 

නිශයෝජනය කරන ගේපහ දිස්්රික්කශේ විශ ේයශයන්ම මශේ 

ආසනශේ, මීගමුව, වත්තල, ජා-ඇල ජනතාව මුතුරාජශවල 

සංරක්යණ්ය කරන්න කියනශකොට, මුතුරාජශවල අවට තිශබන 

ග්රාම නිලධාරාරි වසේ රාිතයක් නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිය යටතට 

පවරා ගත්තා. අම අශප් ප්රශද් වල ජනතාව ඒ පිළිබඳව අශපන් 

අහනවා. අපි මහජන නිශයෝත තශයෝ. ජනතාව ශවුවශවන් කරුණු 

කාරණ්ා ඉදිරිපත් කරන්න අපට වග කීමක් තිශබනවා. ක්ගන්ශේ 

ප්ර ්න ශවුවශවන් ශපමට න්ටින්න තමයි ජනතාව අපට කන්මය දීලා 

තිශබන්ශන්. විශ ේයශයන්ම අම අපි නිශයෝජනය කරන කශතෝලික 

කලාපය තුළ ශේ ප්ර ්නය තිශබනවා. කශතෝලිකම, ශබෞද්ධාරම, 

මුස්ලිේම, හින්ලිම කියන ප්ර ්නයක් ශනොශවයි ශමතැන තිශබන්ශන්. 

නමුත් මුතුරාජශවල සංරක්යණ්ය කරන කටයුත්ශත්දී අවට 

තිශබන ග්රාම නිලධාරාරි වසේ රාිතයක් අම නාගරික සංවර්ධාරන 

අධිකාරියට පවරාශගන තිශබනවා. අම ඒ මිනිසුන්ට අයිති මිමිය 

තුළ, ඒ මිනිසුන්ශේ නිවස තුළ රජශේ අවසරයක් නැතිව කින්ම 

ශමයක් කර ගන්න බැරි ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ ජනතාව 

පීඩනයට පත් ශවලා තිශබනවා. ශකොශරෝනා වසංගතයට මුහුණ් 

දීලා යන්තේ කළුව උස්සාශගන ළනශකොට, ආර්ිකක ප්ර ්න හමුශේ 

මිරිකිලා ඉන්න ජනතාවට "ගශහන් වැටුණු මිනිහාට ශගොනා 

ඇන්නා වාශේ" වැඩක් තමයි නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිය කරලා 

තිශබන්ශන් කියන ළකත් කියන්න නනෑ. ඒ නිසා ඒ 

සේබන්ධාරශයන් මශේ බලවත් අප්රසාමය පළ කරනවා. ඒ කලාපය -

ඒ තීරුව- නිශයෝජනය කරන මහජන නිශයෝත තයන් ව ශයන් අපි  

ඉන්නවා. අපි සමෙ කථා කරන්ශන් නැතිව, ප්රාශද්ය ය 

සේබන්ධීකරණ් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැතිව, දිස්්රික් 

සේබන්ධීකරණ් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්ශන් නැතිව ශමවැනි 

තීන්ලි තීරණ් ගැමටම පිළිබඳව, අත්තශනෝමතිකව කටයුතු කිරීම 

පිළිබඳව ඒ ප්රශද් ශේ මහජන නිශයෝත තවරියක් හැටියට මශේ 

මැඩි අප්රසාමය පළ කරනවා.  

නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිය, නගර සංවර්ධාරනය කරනවා. 

අශප් ඇවරිවත්ත නගරය සංවර්ධාරනය කරනවා. නමුත් ඒ ප්රශද් ය 

ගැන කින් අවශබෝධාරයක් නැහැ. අපවත් වී වමාළ අශප් ශගෞරවමටය 

හීනටියන ධාරේමාශලෝක නායක හාමුලිරුවන්ශේ -උන්වහන්ශසේ 

රටම පිළිගත්ත නායක ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක්.- පිළිරුව අයිශන් 

තිබුණු බැේම කඩලා, නගර සංවර්ධාරනය  කියලා කඩ සාප්පු 

ඉදිකරනවා. පරිසරය ගැන, ප්රශද් ශේ සංස්කෘතිය ගැන කින්ම 

තැකීමක් නැතිව කරන ඒ ශද්වල් පිළිබඳව නැවතත් මශේ බලවත් 

අප්රසාමය පළ කරනවා.  

ඊළෙට, අධාරයාපන ක්ශයේත්රයට අමාළ ආයතනවල විගණ්න 

කටයුතු පිළිබඳවත් රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විමර් නය 

කරලා තිශබනවා. ශ්රී ලංකාශේ පාසල්වලින් න්යයට 51ක් ිතයය 

සංඛ්යාව 011ට වඩා අඩු පාසල්. ඒ වාශේම මානව සේපත් 

සංවර්ධාරනය ගත්තාම, අම උපදින මරුශවක් තමන්ශේ විභවශයන් - 

potential ළශකන් - න්යයට  1යි achieve කරන්ශන්. අපි මානව 

සේපත ගැන කථා කරනවා නේ, විශ ේයශයන්ම ශේ ගැනත් අශප් 

අවධාරානය ශයොමු කරන්න නනෑ. මුවණු ආන්යාතික කලාපශේ අපි 

ඉදිරිශයන් හිටියාට, න්ංගප්පූරුශේ ළම අගය න්යයට 88යි. 

න්ංගප්පූරුශේ උපදින මරුශවක් තමන්ශේ සංවර්ධාරනශේදී න්යයට 

88ක විභවයක් කරා ළො ශවනවා. රටක් දියුණු ශවන්න නේ අපි 

මානව සේපත ගැනත් කල්පනා කරන්න නනෑ. ඒවා මනින මර් ක 

ගත්තාම, විශ ේයශයන්ම අ්ගරුලි පශහේ මරුවන්ශේ මරණ් 

අුවපාතිකය සේබන්ධාරශයන් ගත්ශතොත්, අශප් රශට් ළශහම 

ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වාශේම අ්ගරලි මහතුනක අධාරයාපනය 

අනිවාර්ය කළාට, සමස්ත ජනගහනය ගත්තාම වැඩි මරුවන් 

පිරිසක්  අ්ගරුලි 93ක් ඉස්ශකෝශල් යන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම, අශප් 

අධාරයාපනශේ ුලණ්ාත්මකභාවශේ ගැටලු තිශබනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

අපි අ්ගරුලි පශහේදී වයසට සරිලන උස තිශබනවාම කියලා 

මනිනවා. අශප් රශට් න්යයට 9 ක් වයසට සරිලන උස නැති 

මරුවන් ඉන්ශන්. ඒ කියන්ශන් දීර්උ කාලීන මන්ම ශපෝයණ්ය 

තිශබනවා. අ්ගරුලි මහයකට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්ශසේ ළශහමයි. 

මම ශසෞඛ්ය අමාතයාං ශේ ඉන්නශකොටත් ළම අගය න්යයට 9 යි. 

මැන් මම ළතැනින් අයින් ශවලාත් අ්ගරුලි ශමොළහක් ශවනවා, 

තවමත් ළම අගය න්යයට 9 යි. මරුවාශේ ජීවිතශේ වැමගත්ම 

කාලය වන පළමුවැනි අ්ගරුලි පශහේදී මරුවාශේ මානන්ක 

වර්ධාරනයත් අඩාළ ශවලා තිශබනවා. අශප් ජීවත් වීශේ ආයු කාලය 

ශහොඳයි. න්යයට 8 ක් වාශේ පිරිසක් අ්ගරුලි  1 ඉක්මවා ජීවත් 

ශවනවා. ඒ නිසා අශප් මානව සේපත් මර් කය වැඩි කර ගන්න 

නේ, පාසල තුළින් අධාරයාපනශේ උපරිම ඵල ශනළා ගන්න නේ, 

මරුවන් සේබන්ධාරශයන්, මරුවන්ශේ ශපෝයණ්ය සේබන්ධාරශයන්, 

අධාරයාපනශේ ුලණ්ාත්මකභාවය සේබන්ධාරශයන් මීට වඩා කටයුතු 

කරන්න නනෑ බව මතක් කරමින්, මට කථා කරන්න  කාලය ශවන් 

කර දීම පිළිබඳව කබතුමියටත් ස්තුතිය පුම කරමින්, මා නිහව 

ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අශ ෝක් අශ න්ංහ මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 

[අ.භා. 3.18] 
 

ගරු අනශයීයෝක් අනේසාංහ මහත්ා  
(ைொண்புைிகு அலெொக் அலபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

රාජය ආයතන, ශමපාර්තශේන්තු 841ක ගිණුේ පිළිබඳව රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී සාකා කා කරනවා. ආයතන 833ක 

විමර් න කටයුතු අපි මාර්ගගත ක්රමය කස්ශසේ න්ලි කළා. ආයතන 

9 ක් අපි පාර්ලිශේන්තුවට ශගන්වලා සාකා කා කළා. 

ජනාධිපතිතුමා ශේ රට භාර ගනිද්දී කිේවා, "දූයණ් සංස්කෘතිශයන් 

ශද් ය මුමා ගනිමු" කියලා. ළතුමාශේ ශත්මාව ්ගශණ් ඒකයි.  මුමල් 

ඇමතිතුමා අමාතය ධුරය භාර ගනිද්දී කිේවා, රට වි ාල මූලය 

අර්බුමයක තිශබනවා  කියලා. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවට අපි ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව කැ ශඳේවා. ශද්ය ය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ මුමල් ළකතු ශනොකිරීේ තිශබනවා.  

විශ ේයශයන්ම ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව ශේ 

සේබන්ධාර ගිණුේ කටයුතු කරන පද්ධාරති ශමකක් තිශබනවා, 

'ශලගන්' පද්ධාරතිය සහ 'රැමිස්' පද්ධාරතිය කියලා. 0190 වර්යශේ න්ට 

0101.1 .31 මක්වා රුපියල් බිලියන 085.4ක් -රුපියල් 

085,445,909, 43ක්- අය කිරීේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්ශන්, 

රුපියල් ශකෝටි 08,544ක් ශේ ශලගන් පද්ධාරතිය තුළින් අය කරලා 

නැහැ. ශේ, රාජයයට ළන ආමායම. ඒ වාශේම රැමිස් පද්ධාරතිය 

තුළින් 0101.1 .31 වන දින මක්වා රුපියල් බිලියන 38 ක -

රුපියල් 38 , 80,811,843ක- ආමායමක් ළකතු කරලා නැහැ. ළය 

අතිවි ාල මුමලක්. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිපත් 

කළ ශේ වාර්තා හරහා ශහළිමරේ ශවලා තිශබනවා, ඒ විධියට 

අතිවි ාල මුමලක් ළකතු ශවලා නැහැ කියලා.  

විශ ේයශයන්ම අපි මැක්කා, ශේ රජය බලයට පත් ්ගණු මවශසේ 

න්ට වි ාල ශලස වංචා න්ලිවන ආකාරය. මහජන බැංුවශේ 

අධාරයක්යවරශයක් කියා තිශබනවා, මහජන බැංුවවට වසරකට 

ලැශබන මුළු ලාභයට සමාන මුමලක් මිනිස්සු ශමශමශනක් 

සීනිවලින් ශහොරකේ කර තිශබනවා කියලා. ළශහම තිබියදී ඊශේ-

ශපශර්මා ගෑස් හිෙය ගැන කථා කරද්දි ලිට්ශරෝ ගෑස් සමාගශේ 

සභාපතිතුමා කළ කථාව අපි මැක්කා. ළතුමා කියනවා, ගෑස් 

ශගන්වීශේදී විශද්  සමාගමකට ළය ලබාදීශමන් රුපියල් ශකෝටි 

9,111ක විතර වංචාවක් න්ලි ශවනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමා 

ලංකාවට පැමිණි පසු ළතුමා සමෙ ශේ ගැන සාකා කා කරලා තමයි 

ශේ ශද්වල් රටට කිේශේ කියලා ඒ සභාපතිතුමා කිේවා. ඒ 

සභාපතිතුමාම කියනවා, ශේ ගෑස් හිෙය ඇති කශළේ 0101 

ශපබරවාරි මාසශේ 08වැනි මා න්ට 0100 ශපබරවාරි මාසශේ 

08වැනි මා මක්වා ශේ ගිවිසුම දීර්උ කර ගැමටම සඳහායි  කියලා. 

ළතශකොට අපට සාධාරාරණ් සැකයක් ළනවා, රජය සතු ශේ ගෑස් 

සමාගම ශපෞද්ගලීකරණ්ය කරලා තවත් ශපෞද්ගලික ගෑස් 

සමාගමකට දීම සඳහා මූලික අඩිතාලම ම ශේ මමන්ශන් කියලා. 

නැත්නේ, ක්ගම ශේ රුපියල් ශකෝටි 9,111ක මුමල ශහොරකේ 

ශකරුශේ කියලා රටට කියන්න නනෑ. ශේ පිළිබඳව ඒ 

සභාපතිතුමා රටට කියයි කියලා අපි හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මම ුවරුණ්ෑගල මැතිවරණ් 

ශකොට්සාසය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරශයක්. ුවරුණ්ෑගල 

මහනගර සභාශේ නිලධාරාරින් අපි රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවට කැ  ශඳේවා. ශේ වාර්තාශේ තිශබන ඒවා මැක්කාම 

ශමොනවාම හිශතන්ශන්? ජනාධිපතිතුමා පසුගිය මවසක කිේවාශන්, 

ශගොවියාශේ ශබල්ශලන් අල්ලා ශහෝ අපි ශේ ශපොශහොරවලට 

ශයොමවන්න කැමැතියි කියලා. ජනාධිපතිතුමනි, ශමන්න 

ශබල්ශලන් අල්ලන්න නනෑ අය. ුවරුණ්ෑගල මහ නගර සභාශේ 

නගරාධිපතිවරයා කරලා තිශබන ශද්වල් බලන්න. ුවරුණ්ෑගල 

මහ නගර සභාශවන් ශපොලි ශවශළඳ ශපොළක් හමනවා. ඒ ශපොලි 

ශවශළඳ ශපොළ හමන මුමල ඉංත ශන්රු ඇස්තශේන්තුවට වඩා 

න්යයට 49ක් වැඩියි. ඉංත ශන්රු ඇස්තශේන්තුව තිශබන්ශන් 

රුපියල් මිලියන  81යි. ඒ කියන්ශන් රුපියල් ශකෝටි  8යි. නමුත්, 

ශේක ශමන්ශන් රුපියල් ශකෝටි   කට. ආසන්න ව ශයන් 

රුපියල් ශකෝටි 08ක්, -ලක්ය 0,811ක්- වැඩිශයන් තමයි ශේ 

වයාපෘතිය අවිධිමත් විධියට ලබා ශමන්ශන්. මා ළෙ තිශබනවා, 

ළයට සේබන්ධාර විගණ්න වාර්තාව. "ුවරුණ්ෑගල මහ නගර සභා 

සීමාව තුළ සැලසුේසහගතව න්ලි කරන මහා පරිමාණ් වංචා දූයණ් 

සේබන්ධාර පරීක්යණ්ය" කියලා තමයි ළහි සඳහන් වන්ශන්. ශේ 

විගණ්න වාර්තාව අුවව ශේ වයාපෘතිය දීලා තිශබන්ශන් රුපියල් 

ශකෝටි   කට ආසන්න මුමලකටයි. නමුත්, ශේශක් නියම 

ඉංත ශන්රු ඇස්තශේන්තුව ශවලා තිශබන්ශන් රුපියල් ශකෝටි 

  කට ආසන්න මුමලක්. ඒ අුවව, ශේ වයාපෘතියට වැඩිශයන් 

ශවන්කර ඇති මුමල රුපියල් ශකෝටි 08කට වැඩියි.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි, ුවරුණ්ෑගල තිබුණ්ා ශන්, 'බුවශනක 

ශහෝටලය' කියලා රාජ සභා ශගොඩනැඟිල්ලක්. ඒක මටති විශරෝධීව 

කැඩීම ශහේතුශවන් ඒ නගරාධිපතිතුමා වශරන්තු ශවලා න්ටියදී ඒ 

නඩුශවන් ශ ශරන්න, නඩුව ශවුවශවන් මටති කටයුතු සඳහා 

පමණ්ක් රුපියල් ලක්ය  8ක් ශගවා තිශබනවා. ඒ වාශේම, 

ශකොේශපෝස්ට් මලුවලින් -ශපොලිසැක් මලුවලින්- රුපියල් ලක්ය 

  ක වංචාවුවත් කර තිශබනවා. ශේ වාර්තාවල ඒ කක්ශකෝම 

ශතොරතු රු තිශබනවා. ඒ වාශේම, ළතුමාශේ ශපෞද්ගලික රථය, 

නිල රථය විධියට නගර සභාවට  දීලා රුපියල් 005,111 ගණ්ශන් 

මාන්කව අරශගන තිශබනවා. ඒවාත් ශේ වාර්තාවල තිශබනවා. ඒ 

වාශේම, බස් නැවතුේශපොශළේ තිශබන කඩ ඇතුළු තවත් කඩ 

කාමර 903ක් බලි දීශේදී න්ද්ධාර වූ අක්රමිකතා පිළිබඳවත් ශේ 

වාර්තාවල තිශබනවා.  

ුවරුණ්ෑගල මහ නගර සභාව සතු excavator ළක කැඩිලා 

තිබියදී ශවන ශකශනුවට දිනකට රුපියල් 5,111 ගණ්ශන් දීලා 

අ්ගරුද්මක් තුළ රුපියල් 98,555,111ක ුවලියක් ශගවා            

තිශබනවා. ඒ වාශේම, ුවරුණ්ෑගල, මාළිගාපිටිය ක්රීඩාංගණ්ය 

ප්රතිසංස්කරණ්ශේදී ඉංත ශන්රු ඇස්තශේන්තුවට වඩා රුපියල් 

ශකෝටි ශමකක් වැඩිශයන් ශවන් කර තිශබනවා. ශමන්න ශේ 

ශගොල්ලන්ශේ තමයි ශබල්ශලන් අල්ලා ගන්න නනෑ.  
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ජනාධිපතිතුමා පසුගිය මවසක කරපු කථාශේදී අශප් හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා ගැනත් ශබොශහොම තරහින් වාශේ කථා කළ  බව 

අපි මැක්කා. ළමා ශපොශහොර ප්ර න්ශේදී ශගොවියාශේ ශබල්ශලන් 

අල්ලනවා කිේවා. නමුත්, ජනාධිපතිතුමා විශේචනය කරන 

ස්වාමීන් වහන්ශසේලාටත් තනතුරු ලින්නා. හැබැයි, ශමශහම 

ගිශයොත් ජනාධිපතිතුමාට උපශමස් ශමන අයටත් තනතුරු ලබාශමයි 

කියලා මම හිතනවා. ශමශහම ගිහිල්ලා ජනාධිපතිතුමාට උපශමස් 

ශමන 'ඥානක්කාට' රජරට වි ්වවිමයාලශේ උපුවලපතිකම 

ලබාශමයිම මන්ශන්ත් නැහැ. [බාධාරා කිරීේ] ළශහම දීලා කියලා 

ආරංචිම? කියන්න බැහැ, ළශහම ශවයිම කියලා. ළතුමාට උපශමස් 

ශමන, රජයට උපශමස් ශමන 'ඥානා අක්කා' කියන තැනැත්තියක් 

අුවරාධාරපුරශේ ඉන්නවා. ඇයට රජරට වි ්වවිමයාලශේ 

උපුවලපතිකම ්ගණ්ත් ශමන්න ඉඩ තිශබනවා. ශේ විධියටම ශේ රට 

පාලනය කරන්ශන්? හිටපු ජනාධිපතිතුමාට බණිනවා, හිටපු 

අගමැතිතුමාට බණිනවා. මැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට හරියට 

තරහා ගිහිල්ලා. ජනාධිපතිතුමනි, ශමන්න ශේ නගරාධිපතිවරු 

වාශේ අය තමයි අල්ලා ගන්න නනෑ. ළතුමා කිේවා, ශේ රට දූෂිත 

සංස්කෘතිශයන් මුමා ගන්නවා කියලා. ළශහම කිේවා නේ, ඒ 

විධියට වැඩ කරන්නත් නනෑ.  

බලන්න, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා 

කියනවා, Damocles Index ළක අුවව, කඩා වැශටන්න තිශබන 

රටවල් අතර ලංකාව ඉන්ශන් පළමුවැනි ස්ථානශේ කියලා. 

ආණ්ඩුශේ කැබිනට් මණ්ඩලය නිශයෝජනය කරන ගරු බන්ලිල 

ුලණ්වර්ධාරන ඇමතිතුමා කියනවා, රට බංශකොශලොත් කියලා. රට 

බංශකොශලොත් කියලා ආණ්ඩුවම කියනවා. ගරු උමය ගේමන්පිල 

ඇමතිතුමා කියනවා, "ශේ.ආර්. ජයවර්ධාරන මැතිතුමාටත්, ශප්රේමමාස 

මැතිතුමාටත් වඩා ශේ ආණ්ඩුව ශේ රශට් සේපත් විුවණ්නවා"  

කියලා. ඒ වාශේම ගරු විමල් වීරවං  ඇමතිතුමා කියනවා, 

"තක්කඩි ආණ්ඩුවක්, තක්කඩි කැබිනට් මණ්ඩලයක්" කියලා. 

ආණ්ඩුව නිශයෝජනය කරන පක්යයක න්ටින ඩිේ ුලණ්ශසේකර 

මැතිතුමා කියනවා, "කළශමොට්ටළ ආණ්ඩුවක්" කියලා. 

ජනාධිපතිතුමා,- [බාධාරා කිරීේ] මැන් ශමන්න ශේ තත්ත්වයට 

ආණ්ඩුව පත්ශවලා තිශබන්ශන්. ුවඹුරුවල ජනාධිපතිතුමාශේ 

රූපය වාශේ පඹශයෝ පුා චනවා. ුවඹුරුවල ජනාධිපතිතුමාශේ 

රූපය වාශේ පඹශයෝ පිා චුශේ කවමාම? ුවඹුරුවල ඇමතිවරුන්ශේ 

රූප වාශේ පඹශයෝ පිා චුශේ කවමාම? ශගොවීන් ශේ ආණ්ඩුවට 

ශහණ් ගහන්න කියනවා. ළක ශගොවිශයක්, වතුර ටිකක් උඩ මමා 

බිමට වැශටන වතුර බිංලිවක්, බිංලිවක් ගණ්ශන් ශහණ් ගහන්න 

කියනවා මම මැක්කා. ඒකම මන්ශන් නැහැ, ශහෝ ගාලා වැහැලා 

ශගවල් යට ශවන්ශන්? ශමොකක්ම ශේ කරන වැශඩ්? මැන් රශට් 

ජනතාවට ජීවත් ශවන්න විධියක් නැහැ. ශේ, තමයි ශමවසරක 

 ාපය. ශේ වාශේ ශසොරකේ කරන නගර සභා, ප්රාශද්ය ය සභා 

ඇතුළු රාජය ආයතනවල නිලධාරාරින්ට මඬුවේ ලබා ශමන්න කියා 

අපි රජශයන් කරුණ්ාශවන් ඉල්ලා න්ටිනවා. ඉදිරිශේ පත්වන සමගි 

ජන බලශේග රජයක් යටශත් පවතින මටති ශවනස් කර COPA 

ළශක්, COPE ළශක් නිගමන මටතිපතිවරයා හරහා අධිකරණ්යට 

ශගන යෑශේ බලයක් පාර්ලිශේන්තුවට ලබා ගන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. අපි, අශප් ආණ්ඩුවක් යටශත් ඒක 

අනිවාර්යශයන්ම කරනවා. 

ස්තුතියි. 

 
 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මයාන්රි ජයශසේකර රාජය ඇමතිතුමා. කබතුමාට විනාඩි 

91ක කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.භා. 3.9 ] 
 

ගරු දයාසරි ජයන ේකස මහත්ා (බතික්  අ කයන්ත්ර නසදි හා 
න ය ය ඇඟලුම් නිෂනපාදන සාජ අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தயொெிறி ேயலெகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொேொங்க அமைச்ெர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, COPA කමිටුව ඉදිරිපත් 

කරන ලම වාර්තා පිළිබඳව විවාම කරන ශේ ශමොශහොශත්, 

පළමුශවන්ම මම ශේ කාරණ්ය සඳහන් කරන්න කැමැතියි. 

ශමා චර කාලයක් ලංකාශේ COPA කමිටුශේ වාඩි්ගණු ශකශනක්, 

ළශහම නැත්නේ පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිශබන ශේ 

වාර්තා ටික දිහා බලපු ශකශනක් විතරයි මන්ශන් ලංකාශේ න්ද්ධාර 

ශවන ශහොරකේ ප්රමාණ්ය ශකොා චරම කියලා. හැමමාම ශේ රශට් 

මිනිසුන් බණින්ශන් ශද් පාලනඥයන්ට. හැබැයි, ශේ රශට් 

මිනිසුන් ශේ වාර්තා ටික හරියට කිශයේශවොත් ශද් පාලනඥයන්ට 

බණින ළක පැත්තකින් තියලා, ශේ රශට් නිලධාරාරින්ට 

ඉලපත්වලින් තලන මවස ඉතාම ඉක්මනින් උමා ශවයි. හැමමාම 

ශද් පාලනඥයා  අල්ලා ගන්න ජනතාවට, ශේ මන්ත්රීවරු 

005ශමනාටම ශබෝේබ ගහන්න නනෑ කියන ජනතාවට මම 

කියනවා, "කරුණ්ාකර ශේ ශපොත් ටික කියවන්න" කියලා. ශේ 

ශපොත් ටික කිශයේවාම ශබොශහොම පැහැදිලිව ශත්ශරනවා, ශබෝේබ 

ගැන්ය යුත්ශත් කාටම කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, 

අපි ශේවා ගැන මවස ගණ්ශන් කථා කරනවා. අ්ගරුලි ගණ්නාවක 

වාර්තා තිශබනවා. නමුත්, ගත් පියවරක් ශසොයා ගන්න 

ශකොශහේවත් නැහැ. ශේක තමයි තිශබන ප්රධාරාන ප්ර ්නය.  

මම ශේ වාර්තාවල තිශබන කාරණ්ා කිහිපයක් ගැන කථා 

කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඉන් ප්රධාරාන කාරණ්යක් විධියට 

ශර්ුලව වින්න් පසුගිය කාලවකවාුවශේ න්ලි කර තිශබන ක්රියාමාමය 

ගැන බලමු. මම ශේ කියන්ශන් වර්තමාන ශර්ුල අධාරයක්ය 

ජනරාල්වරයා ගැන ශනොශවයි. ශේ ශර්ුල නිලධාරාරින් කරලා 

තිශබන්ශන් ශමොකක්ම? ශේ ශගොල්ලන් බඩු ටික ළළියට යවනවා. 

බඩු ටික ළළියට යවලා සද්ම නැතිව ඉඳලා ඊට පසුව ඒක 

වටලනවා. වටලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ ගාස්තුව හැටියට, ළශහම 

නැත්නේ ඒ ශගොල්ලන්ශේ වැටලීේවලට ගන්න මඩය හැටියට 

බිලියන ගණ්නක් ගන්නවා. ශේක ශසල්ලමක් විධියට දිගින් 

දිගටම න්ලි ්ගණ්ා. මම ශේ සේබන්ධාරශයන් උමාහරණ්යක් 

කියන්නේ. ජාතික ජල සේපාමන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වින්න් 

Access International (Pvt.) Limited ආයතනයට පයිප්ප හා 

උපාංග ශගන්වීශේ ශකොන්ත්රාත්තුවක් ලබා දී තිශබනවා. ශමරටට 

ශගන්වා ුලමේගත කර තිබුණු භාණ්ඩ ුලමශමන් නිමහස් කර 

ගැමටශේදී ශද්ය යව සකස් කළ ඉන්ශවොයිස් භාවිත කර 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර්  ,351,354ක් ශලස ළහි වටිනාකම මක්වා 

තිබුණ්ා. වයාජ ශතොරතුරු සටහන් කළත්, ඒවාශේ වටිනාකම 

ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 9,01 ,1 8ක් ශවනවා. ශේ ප්රමාණ්ය සටහන් 

කර තිබුශණ් නියමිත වටිනාකමට වඩා වැඩිශයන්. ශේ විධියට 

ගත්තාම ඇත්තටම ශේ ගුවශමුවශවන් රජයට න්ලිශවලා තිශබන 

පාඩුව ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 9,090,385යි. ශේ කියන සමාගම 

වින්න් ළම මුමල බලි ව ශයන් ශගවීම පැහැර හැර තිබුණ්ා. 

ශගවන්ශන් නැතිව අතහැරලා මාලා ගිහින් තිබුණ්ා.  

ඊළෙට මම කියන්න කැමැතියි, ශේ වාර්තාශේ තිශබන තව 

කාරණ්යක්. වරාය අධිකාරිශයන් 0199 වර්යශේ ශගනාවා, 

ශමොඹකර 3 ක්. ඒ ශමොඹකර 3 ට අමාළ ශර්ුල සටහන් ඉදිරිපත් 

ශනොකිරීම නිසා මිලියන  9 ක් පාඩු ්ගණ්ා. ශේ ශමොඹකර 

ළන්ශන්ත් වරාය ඇතුශළන්මයි. වරාශේම තමයි ශර්ුලව 

තිශබන්ශන්ත්. වරාය ඇතුළින් ශපොඩි භාණ්ඩයක් පිටට යනවා නේ 

අපට හිතා ගන්න පුළුවන්. වරාශේ ශර්ුලව හරහාම ශමොඹකර 3 ක් 

පිට ශවනවා. ඒ, මැවැන්ත ශමොඹකර. ශේවා වරාශයන් පිටතට 

අරශගන යන්ශන්ත් නැහැ; ශේන්ශන්ත් වරායටමයි. වරායටම 

2085 2086 



පාර්ලිශේන්තුව 

ශගනැල්ලා වරාය ඇතුශළේම ශේවා තියාශගන ඉන්නවා. තියාශගන 

ඉඳලා සෑශහන කාලයකට පස්ශසේ පරීක්යණ්යක් කරනවා, 

ශර්ුලශවන්. ඒ පරීක්යණ්ය අුවව ඒ ශගොල්ලන්ශේ මඩ ගාස්තුව 

රුපියල් මිලියන  ,111ක්. ශකොශහොමම වැශඩ්? මිලියන  ,111ක් ඒ 

ශගොල්ලන්ට ශමන්න නනෑ තෑගි ශලස. තමන්ශේ ළඟින්ම ගිය 

ශමොඹකර ටික, ශේ. ඉතින්, ක්ගම ශේකට වග කියන්ශන්? ඒ 

නිලධාරාරින්ට ශමන්න පුළුවන් මඬුවම ශමොකක්ම? ඒ රුපියල් මිලියන 

 ,111 ශේ රශට් අහිංසක මිනිසුන්ශේ සල්ලි. ඒ සල්ලි ඒ 

ශගොල්ලන්ශගන් ගාස්තු හැටියට ගන්නවා; තෑගි විධියට ගන්නවා.  

අපට ප්ර ්නයක් නැහැ, ශර්ුල නිලධාරාරින්ට අනිවාර්යශයන් තෑගි 

ගාස්තු ශමන්න නනෑ. ඒක අතයව ය කාරණ්යක්. මම කියන්ශන් 

ඒක ශනොශවයි. ඒ නිලධාරාරින් ගාස්තුව ශහෝ තෑගි වැඩිශයන් ගන්න 

නනෑ නේ භාණ්ඩ පිට කරනවා. ඒ ශවලාශේම ලක්ය හතරක් පහක් 

ගන්න පුළුවන් නේ, -ශකොශහන් හරි balance ළකක් මා ගන්න 

පුළුවන් නේ- භාණ්ඩ ටික තියාශගනම 'කචල්'  අදිනවා. ළතශකොට 

වැශඩ් ශල්න්යි. ශමොකම, ලක්ය හතරක් පහක් ශමනවාශන්. ලක්ය 

511ක්,  11ක් ගන්න පුළුවන්  භාණ්ඩ ටික පිට කරලා, ඊට පස්ශසේ 

ගිහින් පරීක්යණ් කරනවා. ඒ පරීක්යණ් කරලා ඉවර ්ගණ්ාම තෑගි 

ශලස වි ාල මුමලක් ශමන්න නනෑ. ශේවා ශේ රශට් මිනිස්සු 

ශනොකළ යුතු ශද්වල්. ශේ ළක කාරණ්යක් පමණ්යි.  

ඊළෙ කාරණ්ය තමයි, ශේ දිනවල දිගටම කථා කරන 

මුතුරාජශවල ප්ර ්නය. ශේ වාර්තාශේ හැටියට, මැල්වත්ත ශප්රොපර්ටි 

ඩිවශලොපර්ස් කියන සමාගම මුතුරාජශවල පර්චස්  5,910කට 

රුපියල් 511 ගණ්ශන් සල්ලි බඳිනවා. ශේ ඉඩමට ආයතන 9 කින් 

අුවමැතිය ගන්න තිශබනවා. ඒ අය  ශගනැල්ලා කථා කරනශකොට 

මම ඒ ගැන ඇහුවා. ශේ ආයතන 9 ම ශමා චර කාලයක් 

බුදියාශගනම හිටිශේ? ශේ නිලධාරාරින් ශමොනවාම කශළේ? ගේපහ 

ශගොවිජන සංවර්ධාරන කාර්යාලශේ ඉන්න නිලධාරාරිවරයා ශේ 

වැශඩ්ට උමේ කරලා තිශබනවා. අපි ඒ ගැන කථා කරන්න ළන්න 

කිේවාට, කහු ආශේ නැහැ ළමා.  බලනකාට ළයා තමයි ඒ අුවමැතිය 

දීලා තිශබන්ශන්. සල්ලිත් බැඳලා ඒ න්යල්ල කරලා ඉවර ්ගණ්ාම, 

ශසොයාශගන ශසොයාශගන යනශකොට තමයි අහුශවන්ශන් ශේ 

ආයතන 9 න්ම කින්ම අුවමැතියක් ලබාශගන නැතිව තමයි ශේක 

කරලා තිශබන්ශන් කියලා. මැන් අම ශමොකම ශවලා තිශබන්ශන්? 

නාගරික සංවර්ධාරන අධිකාරිශයන් ශේ ඉඩේ  ගැසට් කළාම අම මුළු 

කශතෝලික ප්රජාවම, ගේපහ දිස්්රික්කයම පාරට බහිනවා, ශේ 

ක්රියාවලියට විරුද්ධාරව. ක්ගම ශේවා කශළේ? ශේවා ශේ 

ශද් පාලනඥයන් කළ ශද්වල්ම? නැහැ. ශේවා ශේ රශට් රාජය 

නිලධාරාරින් කරලා තිශබන්ශන්. තමන්ට කැමැති විධියට අල්ලස් 

අරශගන මුතුරාජශවල ඉඩේ අක්කර වි ාල ප්රමාණ්යක් ලබා 

ශමන්න කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, කින්ම වැඩ 

පිළිශවළක් සකස් කරන්ශන් නැතිව මටති විශරෝධීව වැලි ශගොඩ 

මානවා, වුලරු බිේ ශගොඩ කරනවා, මාර්ග ඉදිකරනවා, කැලෑ ගිනි 

තියනවා. ශකොළඹ මහ නගර සභාශේ සහ සීදූව මහ නගර සභාශේ 

කැළි කසළ න්යල්ලම ගිහින් මාන්ශන් ඉතාම වැමගත් ශේ 

වනාන්තර මිමියට. ශේක ශතත් වනාන්තරයක්. වැමගත් අභය  

මිමියක් හැටියට ශහක්ශටයාර 3,111කට වැඩි ප්රමාණ්යක්  ශමතැන 

තිශබනවා. නමුත්, අම ශේක වි ාල විනා යකට ගමන් කරමින් 

තිශබනවා. ශේවා න්ද්ධාර ශවනශකොට ක්ගරුත් කථා කරන්ශන් 

නැහැ, සද්ම නැතිව ඉන්නවා.  

ඊළෙට, මම තව උමාහරණ්යක් කියන්නේ. රවි කරුණ්ානායක 

මැතිතුමා මුමල් ඇමතිතුමා හැටියට ඉන්න කාලශේ කැන්ශනෝවලට 

ළක පාර වි ාල බද්මක් ගැහුවා. ඒ බද්ම ගහනශකොටම අපි කැබිනට් 

මණ්ඩලශේදී කිේවා ශේක ළක පාර කරන්න ළපා, -හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාත් ශේ ශවලාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නවා.- ශේ 

මිනිස්සු ශේක ශගවන්ශන් නැහැ කියලා. හැබැයි, හිටපු මුමල් 

ඇමතිතුමාට නනෑශවලා තිබුණ්ා ශේ බද්ම ඉක්මනට ගහන්න. ඒක 

නිසා ඒ බද්ම ගැහුවා. මට මතක විධියට මිලියන 51 ගණ්ශන් බලි 

ගැහුවා. මැන් ශේ කැන්ශනෝ ටික හිෙ බලි විධියට රුපියල් මිලියන 

0,  1ක් ශගවන්න තිශබනවා. අපි කිේවා ශේක ළක පාර කරන්න 

ළපා,  ශගවන්ශන් නැහැ කියලා. හැබැයි, බද්ම ගැහුවා. ගැහුවාට 

පස්ශසේ ශමොකක්ම ්ගශණ්? කැන්ශනෝ කරන අය උසාවි ගියා. මැන් 

අ්ගරුලි ගණ්නක න්ට උසාවිශේ ශේ නඩුව තිශබනවා. ඒ සත පහක් 

අය කර ගන්න බැහැ. ඇයි? උසාවිශේ නඩුව යන නිසා. අපි  

ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවට උපශමස් ලින්නා කරුණ්ාකර 

උසාවියට ගිහින් ශේක settle කර ගන්න කියලා. ළශහම settle 

කළාම ඒ ශගොල්ලන් ක්රමාුවූලලව ශේක ශගවාශගන යයි කියලා 

අපි කිේවා.  ළක පාර ශගවන්න ශන්, බැරි. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමියනි, අඩුම තරමින් ඒ වාශේ ඉතා ුවඩා පරිමාණ්ශේ 

තීන්ලි ගන්න පුළුවන්. ශේ වාශේ වි ාල ප්ර ්න ගණ්නාවක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා, පාර්ලිශේන්තුවට ශබෝේබ ගහන්න නනෑ 

කියලා කියන අයට කරුණ්ාකර ශමන්න ශේ වාර්තා කියවන්න 

කියන්න. ළතශකොට හරියටම ශේ වැඩ  ගැන මැනගන්න පුළුවන්.  

ශේ RAMIS වැඩ පිළිශවළ ගත්ශතොත්, ඒක පටන් ගත්තා. 

අ්ගරුලි ගණ්නක් මැන් ඒ වැඩ පිළිශවළ හිරශවලා තිශබනවා. ඒ 

අුවව, ආයතන 03ක් ළකතු කරන්න නනෑ. ඒ කියන්ශන් අපි 

ඉඩමක් මිලදී ගත්ශතොත්, අනිවාර්යශයන් ඒ ඉඩම මිලදී ගත්ත 

ගමන් ආමායේ බලි ළකතු කර ගන්න අමාළ file ළක ශද්ය ය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවට යවනවා. ශේ විධියට ආයතන 03ක් 

ළකතු කරලා ළම වැඩ පිළිශවළ හැලිවා. මැන් ශේ වැඩ පිළි ශවළට 

ශමොකම ශවලා තිශබන්ශන්? අ්ගරුලි ගණ්නක් තිස්ශසේ  ඒකට 

අව ය මත්ත පද්ධාරතිය  හමාගන්න බැහැ. ඒ නිසා අය කර ගන්න 

තිශබන හිෙ බලි ප්රමාණ්ය රුපියල් බිලියන ගණ්නක්.   

රුපියල් බිලියන ගණ්නක් ළකතු කර ගන්න තිශබනවා කියලා 

අශප් ගරු අශ ෝක් අශ න්ංහ මන්ත්රීතුමාත් කියනවා මා මැක්කා. 

ශේ න්යල්ල න්ද්ධාර ශවලා තිශබන්ශන් ශේ රශට් නිලධාරාරි තන්ත්රශේ 

තිශබන අසාර්ථකභාවය නිසා. මම ඒ නිලධාරාරින් කාටවත් ශචෝමනා 

කරනවා ශනොශවයි. ශබොශහොම සුළු නිලධාරාරින් පිරිසක් කරන ශේ 

අත්තශනෝමතික ක්රියාකාරිත්වය තුළ, තමන්ශේ රාජකාරිය ඉටු 

ශනොකිරීම තුළ අවසානශේ බනින්ශන් ශද් පාලනඥයන්ට. 

ඇමතිවරයා ශපොඩි කෑල්ලක් ශහොරකේ කරනවා ඇති. නමුත් මම 

කියන්ශන් ඒක ශනොශවයි. ඊට වඩා මස මහස් ුලණ්යකින් ශහොරකේ 

කරපු නිලධාරාරින්ට ශවා ච ශමයක් නැහැ; ශහොයාගන්න  තැනුවත්  

නැහැ; ශමන මඬුවමුවත් නැහැ. ඒ නිසා ළමාත් කිේවා වාශේ             

මා කියන්ශන්, කරුණ්ාකරල ශේ අයට විරුද්ධාරව ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශවන් අව ය පියවර ගන්න COPA ළකටත්, COPE 

ළකටත් බලය ශමන්න කියලායි. ළතශකොට ඒ අයට විරුද්ධාරව 

ගන්න පුළුවන් පියවර අනිවාර්යශයන් අපි ගන්නේ.  නැත්නේ ශේ 

රට කවමාවත් හමාගන්න හේබ ශවන්ශන් නැහැ. ශේ ක්රියාවලිය 

අපට හරියට හමාගන්න බැරි ්ග ශණ්ොත්, ළන ආණ්ඩුවත්, ඉන්න 

ආණ්ඩුවත්, ළන්න හමන ආණ්ඩුත් කක්ශකොම අවසානශේ 

විනා යට පත් ශවනවා.  

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ ගරු සභාපතිතුමා ඉතා 

ශහොඳින් ළම කාරක සභාව පවත්වාශගන යනවා. ඉතා වැමගත් 

විධියට ඒ කාරක සභාව පවත්වාශගන යනවා. ළම නිසා මා 

ළතුමාටත්, ශේ නිලධාරාරින්ටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින්, ශමම කාරක 

සභාවට සහභාගි ්ගණු නිලධාරාරින්ටත් අශප් ශගෞරවය, ස්තුතිය පුම 

කරමින් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.   
 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිශරෝයන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා.  
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ගරු නිනසෝෂන් නපනර්සා මහත්ා  
(ைொண்புைிகு நிலரொஷன் தபலரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ වාර්තා කිහිපයක් සේබන්ධාරශයන් විවාම කරන ශේ 

අවස්ථාශේදී, වි ශ ේයශයන්ම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

තුළින් ශේ රශට්  මූලය විනය පාලනය කිරීම හා ඒ තුළින් 

පැවැත්ශවන විවිධාර වැඩසටහන් අපි ඉතා අගය කරනවා.  0195 න්ට 

019  මක්වා අුවගතවීශේ ප්රගතිය  න්යයට  4 න්ට න්යයට 80 මක්වා 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව, ශේ ආයතන සහ  

අමාතයාං ය තුළින් ලබාශගන  තිශබනවා. නමුත්, ශේ රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින් රජය යේ ප්රගතියක් ලබා 

ගත්තත්,  අම රශට් ජනතාවට ඒක මැශනන්ශන් නැහැ. ශමොකම, අම 

වංචාව හා දූයණ්ය වැඩි ශවලා තිශබනවා. මයාන්රි ජයශසේකර රාජය 

අමාතයතුමා ශමම කාරක සභාවට සහභාගි වන නිලධාරාරින්ට 

යේකින් ශචෝමනාවක් කළා. නමුත් ගරු රාජය අමාතයතුමනි, 

නිලධාරාරින්ට ඒ ශචෝමනා තිබුණ්ත්, ශද් පාලනඥයන්ට  වගකීම 

දීලා තිශබනවා ඒ නිලධාරාරින් හසුරුවන්න. ඒ නිලධාරාරින් ශහොරකේ 

කරන ළක නවත්වන්න ශද් පාලනඥයන්ට  බලය දීලා තිශබනවා. 

කබතුමන්ලා වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයට අත 

උස්සලා ජනාධිපතිතුමට වි ාල බලයක් ලින්නා. ජනාධිපතිතුමාට 

නනෑම ශමයක් කරන්න මැන් බලය තිශයනවා. ඉතින්, ඇයි ශේ 

නිලධාරාරින්ශේ ශබල්ශලන් අල්ලාශගන, ශේ දූයණ්, වංචා 

නවත්වන්න බැරි? ඇයි චුට්ටක් ශහොරකේ කරන ළකත් අපට 

නවත්වන්න බැරි? අපි බලන්න නනෑ, ඇත්තටම ශේ ප්ර ්නය 

ති ශයන්ශන් ශකොශහේම කියලා. ශේ ගරු සභාශේ ඉන්න අයට, 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක  සභාවට  සහභාගි ශවන අයට මැන් 

ඇස් ශමශකන්ම බලාගන්න පුළුවන් වි ාල වංචා හා දූයණ් ශවන 

බව. ශමොන රජය තිබුණ්ත්, ඒක දිගින් දිගටම ශවලා තිශබනවා. 

ඉස්සරහටත් ශේ විධියට ගිශයොත්, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාව ශකොා චර  දූයණ්, වංචා ශහොයා ගත්තත්, ඒ දූයණ් හා වංචා 

ඉස්සරහටත් ශවන්න පුළුවන්. ශමොකම, ඒවාට පියවරක් ගන්ශන් 

නැති නිසා.  රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපති, ගරු 

තිස්ස විතාරණ් මැතිතුමා ශේ ශවලාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නවා. 

කබතුමා ශේ පාර්ලිශේන්තුවට ශමොන වාර්තා ඉදිරිපත් කළත්,   

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තාශවන් පැන නැ  ශෙන 

කරුණුවලට ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැත්නේ, ඒ නිර්ශද්  

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැත්නේ, ඒ නිලධාරාරින්ට විරුද්ධාරව යේකින් 

ශචෝමනාවක් තිශබනවා නේ, ක්ගන් ශහොරකේ කරලා තිශබනවා 

නේ, ඒවා සේබන්ධාරශයන් මටතිය ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැත්නේ 

ඊට පස්ශසේ ඒක ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අම අපි න්යලුශමනා 

ශේ  පාර්ලිශේන්තුශේ  ශේ ගැන විවාම කරලා, විවිධාර දූයණ් හා වංචා 

ශපන්වලා ශගමර යයි. නමුත් ලබන අ්ගරුද්ශද් අපි නැවතත් 

පාර්ලිශේන්තුවට ළනශකොට ආශයමත් ශේ ශසල්ලම තමයි පටන් 

ගන්ශන්.  

ශේ රශට් ප්රධාරාන ආයතන පිළිබඳව රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාශේ විශ ේය අවධාරානය ශයොමු කළා. ඒ ආයතන තමයි,  

ශ්රී ලංකා ශර්ුලව, ශමෝටර් රථ ප්රවාහන ශමපාර්තශේන්තුව,              

ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව හා සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව. 

ඒ ආයතනවලින් තමයි වි ාල ආමායමක් ලැශබන්ශන්. ඒ 

ආයතනවලින් හරිහැටි ආමායේ ලබා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් අම 

ශේ රශට් නිර්මාණ්ය ශවලා තිශබනවා. ඒ ආයතන තුළ තිශබන 

යේ යේ ක්රම උපශයෝගි කරශගන නිලධාරාරින් විතරක් ශනොශවයි, 

අමාතයවරුත් ශේ රශට් ජනතාවශේ මුමල් ශකොල්ලකෑම අපි ශේ 

අවස්ථාශේදී ඉතාම පිළිුවශළන් ශහළා මකිනවා.  

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව තුළින් ශේ රශට් ඒ 

ආයතනවලට තාක්යණ්ය හුනන්වා දීලා, ශතොරතුරු පද්ධාරතිය 

හුනන්වා දීලා, ඒ ආයතන ළකට ළකතු කරලා දූයණ් හා වංචා පිටු 

මැකීමට කටයුතු කිරීශේදී, සමහර නිලධාරාරින් ළම කාරක සභාශේ 

නිශයෝග පිළිපදින්ශන් නැති ආකාරයක් තමයි තිබුශණ්. ඒ පිළිබඳව 

ඇමතිවරු මැුවවත් කළත් සමහර ශවලාවට ඒ ඇමතිවරු හරිහැටි 

ක්රියාත්මක ශනොවන ආකාරයක් අපි මැක්කා. ඒ නිසා අපට ප්රධාරාන 

වග කීමක් තිශබනවා. මමත් රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක             

සභාශේ සාමාත කශයක්. අ්ගරුලි ගණ්නාවක් තුළ අපි ශ්රී ලංකා 

ශර්ුලව, ශමෝටර් රථ ප්රවාහන ශමපාර්තශේන්තුව, ශද්ය ය       

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව හා සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව වැනි 

ආයතනවලට ශතොරතුරු තාක්යණ්ය ඇතුළත් කරන්නට, ඒ 

පද්ධාරතිය ඇතුළත් කරන්නට ශකොපමණ් උත්සාහ කළත් ඒවා 

ක්රියාත්මක වන්ශන් නැති ආකාරයක් අපට ශපශනනවා. ඒ තුළින් 

ශේ රශට් මහා පරිමාණ්ශේ වංචා න්ද්ධාර ්ගණ්ා. 

සීනි බලි වංචාව තුළින් ජනතාවට ශකොා චර අසාධාරාරණ්යක්  

්ගණ්ාම? අම ජීවන වියමම නිසා ජනතාව ශකොා චර පීඩා විඳිනවාම? 

ජීවන වියමම නිසා පීඩා විඳින ජනතාව බලාශගන ඉන්නවා, කවමාම 

ශේ ප්ර ්නවලට විසුනේ ලැශබන්ශන් කියලා. ශ්රී ලංකා ශර්ුලව 

තුළින් ශහෝ ශද්ය ය ආමායේ තුළින් ශහෝ සුරාබලි තුළින් ශහෝ ඇති 

කර තිශබන හිල් මඟින් ශහොරකේ කරන ක්රමශේම නතර කරන්න 

අපි ශකොා චර වාර්තා පිට වාර්තා මැේමත් වැඩක් නැහැ. මටතිය 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැත්නේ, මටතිය ශහමිහිට ක්රියාත්මක වනවා 

නේ,  ළක් ළක්ශකනාට ශබෝල පාස් කරමින් ඉන්නවා නේ ඉන් 

කින්ම ප්රගතියක් ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒක තමයි අම ශවලා 

තිශබන්ශන්. ශේ නිසා අපි විශ ේයශයන්ම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාව සහ ශකෝප් කමිටුව මඟින් රාජය ආයතනවල 

තිශබන දූයණ්, වංචා පිටුමැකීම  ක්තිමත් කරන්න කටයුතු 

කරන්න නනෑ. ඒ වාශේම දූයණ්, වංචා කරන පුද්ගලයන් මටතිය 

හමුවට ශගශනන්න, මටතිය හරියට ක්රියාත්මක කරන්න අපි 

කටයුතු කරන්න නනෑ. වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධාරනයට අත කසවලා, කක්ශකොම බලතල 

ශද් පාලනඥයන්ට දීලා, ඒ කටයුතු ක්රියාත්මක ශවන්ශන් නැති 

තත්ත්වයට අම ශේ රට පත්ශවලා තිශබනවා. අමත් අපි ඇවිල්ලා 

රශට් න්ලි වන දූයණ් හා වංචාව ගැන කථා කරනවා. දූයණ් හා වංචා 

න්ලිශවලා තිශබනවා නේ, ඒ සේබන්ධාරශයන් කටයුතු කිරීශේ 

වගකීම පැවරී තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට. නමුත් අපට කියන්න 

තිශබන්ශන්, පාර්ලිශේන්තුව කථා ශපට්ටියක් විතරයි කියන 

ළකයි. ශමය, කථාවට පමණ්ක් සීමා ්ගණු පාර්ලිශේන්තුවක්. ශමහි 

බලතල නැති බව නිලධාරාරින් මන්නවා. ඒක රශට් මහා පරිමාණ් 

ව ශයන් දූයණ් හා වංචා කරන පුද්ගලයන් මන්නවා.  ඒ නිසා ඒ 

ශගොල්ලන් දිගින් දිගටම වංචා හා දූයණ් කරන්න පසුබට ශවන්ශන් 
නැහැ කියන කාරණ්ය මතක් කරමින්, මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා. 

ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අත ත් මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 3.33] 
 

ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට ශේ අවස්ථාව ලබා දීම  

ගැන කබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඇත්තටම කියනවා නේ, 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව අුවව රාජය මූලය පාලනශේ වගකීම පැවරී 

තිශබන්ශන් ශේ උත්තරීතර පාර්ලිශේන්තුවට. වර්තමානශේ හැම 

ක්ශයේත්රයක් දිහා බැලුවාම  දූයණ් තමයි ශපශනන්න තිශබන්ශන්. 

ශපොශහොර ප්ර ්නය දිහා බැලුවත් ශපශනනවා, ඒ තුළිුවත් ශකෝටි 

ගණ්නක මුමල් ශහොරකේ කර තිශබන බව. ශකොවිඩ් 

2089 2090 



පාර්ලිශේන්තුව 

ළන්නත්කරණ්ය තුළිුවත් මුමල් ශහොරකේ කර තිශබනවා. සීනි 

වැනි අතයව ය ආහාර රවය දිහා බැලුවත් ශපශනනවා, ඒවාශයුවත් 

මුමල් ශහොරකේ කර තිශබන බව. පාර්ලිශේන්තුවට රාජය මූලය 

පාලන බලය තිබියදී, රාජය ආයතන න්යල්ලම ශේ වාශේ වංචා, 

දූයණ් කරනශකොට  රශට් ජනතාවට ශන්ම, ළහි බර පැ ටශවන්ශන්?  

මරා ගන්න බැරි විධියට මවන්න් මවස න්ශමන්ති මිල ඉහළ යනවා. 

සීනි මිල ඉහළ යනවා. ළක් පැත්තකින් ශගොවියා ළළවලු ටික 

විුවණ්ා ගන්න බැරිව ශගොවි බිශේ කෑ ගහනවා. ළළවලු ටික හමා 

ගන්න බැහැ කියලා කෑ ගහනවා. කන්න බැරි තරමට, මාර්කට් 

ළශක් තිශබන ළළවලු ටිශක් මිල ඉහළ යනවා. පාන් රාත්තලක 

මිල ඉහළ යනවා; පාන් පිටි මිල ඉහළ යනවා. නමුත්, මූලය බලය 

පිළිබඳ වගකීම පැවරී තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට. ළශහම නේ 

පාර්ලිශේන්තුව වග කිව යුතුයි ශන්ම, අම රශට් ජනතාව විඳින 

ලිකට? ජනතාවශේ ජීවන වියමම වැඩිශවලා, ජීවත් ශවන්න බැරි 

තත්ත්වයට රට පත් කරලා තිීජම ගැන පාර්ලිශේන්තුව වග 

කියන්න නනෑ. ඒ ශවුවශවන් නිලධාරාරින්ට ඇඟිල්ල දිුල කරලා හරි 

යන්ශන් නැහැ. ගරු මයාන්රි ජයශසේකර රාජය ඇමතිතුමාට මම ශේ 

කාරණ්ය කියන්න කැමැතියි. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, නිලධාරාරින්ට 

ඇඟිල්ල දිුල කරලා හරි යන්ශන් නැහැ, පාර්ලිශේන්තුව වගකීම 

හරියට ඉය්ට කරන්න නනෑ. පාර්ලිශේන්තුශේ ඉන්න කක්ශකොම 

මන්ත්රීවරු ශහොරු කියලා මම කියන්ශන් නැහැ. ශහොඳ මන්ත්රීවරු 

ඉන්නවා; ශහොඳ ඇමතිවරු ඉන්නවා. නමුත් ඒ වැඩි හරියක් 

ශහොරකමට අත මමන්ශන් නැත්නේ -ශහොරකමට අත ශපොවන්ශන් 

නැත්නේ- නිලධාරාරින්ට ශේ ශසල්ලම කරන්න බැහැ. 

අම රශට් ජනතාව ශේ කාරණ්ය ශත්රුේශගන ඉන්න නිසා 

තමයි අුවණ්ක් ගහනශකොට ශේ 005ශමනාටම අුවණු වදින්න 

නනෑ, 005ශමනාම නැති ශවන්න නනෑ  කියන්ශන්. හැබැයි, අම 

රශට් ජනතාවට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. උඩ තියාශගන ගිහිල්ලා, 

කන්මය දීලා පත් කර ගත්තාට පස්ශසේ පහුවැනි මා ඉඳලා බණින්න 

පටන් ගන්නවා. ඊට වඩා අව ශබෝධාරයක් ඇතිව තමන්ශේ 

නායකයන් පත් කර ගන්නවා නේ ශේ ප්ර ්නය විස ශඳනවා. ශේ 

ඇතිශවලා තිශබන ප්ර ්නයට අම මන්ත්රීවරු වග කියන්න නනෑ. ශේ 

රටට නිමහස ලැබුණු මා පටන් ශහොරකේ කරපු ශද්වල් 

සේබන්ධාරශයන් උසාවිවල කථා ශවන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. 

රශට්  ජනතාව ශහොරකේ කළා, අර නිලධාරාරියා ශහොරකේ කළා, 

ශමයා  පික්ශපොකට් ගැහුවා, ශමයා පගාව ගත්තා, අරයා ශගවල් 

බින්මා කියලා උසාවිවල කථා ශවන්න ඇති. ඊට වඩා ශලොුව 

ශහොරකේ ප්රමාණ්යක් පසුගිය අ්ගරුලි විස්ස තුළදී ශද් පාලනඥයන් 

මැදිහත්ශවලා න්ලිශවලා තිශබනවා. ඒ වන්දිය තමයි ජනතාවට 

ශගවන්න ශවලා තිශබන්ශන්. රශට් ඉන්න මිනිස්සු ශහොරකේ 

කළාට, උසාවිශයන් වැරැදිකාරශයෝ ්ගණ්ාට, ශගවල් බින්ම ශහොරු 

ඇල්ලුවාට, ඒ මුමල් රට ඇතුළත තමයි සංසරණ්ය ශවන්ශන් කියන 

කාරණ්ය අපි කියනවා. ළක් ශකශනුවශේ සල්ලි තව ශකශනුවට 

ගිහිල්ලා ඇති. හැබැයි, ඒ රට ඇතුළත. නමුත් ශද් පාලනඥයන් 

මැදිහශත ්වලා කරපු ශහොරකේවල සල්ලි තිශබන්ශන් රට ඇතුළත 

ශනොශවයි, ශවනත් රටවල. රශට් විශද්  විනිමය තමයි 

ශගනිහිල්ලා පිටරටවල තැන්පත් කර තිශබන්ශන්. ඒ නිසා අම අශප් 

රට ශඩොලර් හිෙයකට  මුහුණ් පා තිශබනවා. 

ප්ගශල් සල්ලි තිශබන්ශන් ශකොශහේම? ඒවා පැන්ශඩෝරා 

ශප්පර්ස්වලින් ශපන්වනවා. ශවනත් රටවලින් ගත්ත ණ්යට වඩා 

වැඩි ප්රමාණ්යක් පැන්ශඩෝරා ශප්පර්ස්වලින් ශහළි ශවනවා. ඒ මුමල් 

තැන්පත් ශවලා තිශබනවා. ශේවා තිශබන්ශන් රුපියල්  තවලින් 

ශනොශවයි. ශපොඩි ශපොඩි මිනිසුන් ශහොරකේ කළා නේ ඒ ශහොරකේ 

කරපු සල්ලි ලංකාව තුළ, රුපියල්  තවලින් තිබුශණ්. නමුත්, 

ශද් පාලනඥ අත ශපවීේ නිසා අම අපට කප්පු ශවලා තිශබනවා 

රශට් තිශබන ශඩොලර් සංචිත ගිහිල්ලා තැන්පත් ශවලා  තිශබන්ශන් 

ශවනත් රටවල  කියලා. ශේවාශේ අයිතිය තිශබන්ශන් ශද් පාලන 

ප්ගල්වලටයි කියන ළක මම විශ ේයශයන්ම කියනවා.  

අම අපි මකිනවා, ශේ කටයුතු ගැන කියමින් නිලධාරාරින්ට 

ඇඟිල්ල දිුල කරන ආකාරය. ශේ කියන ශහොරකේවලට සේබන්ධාර 

වූ නිලධාරාරින් පත් කර තිශබන්ශන් ක්ගම? ශද් පාලනඥශයෝ 

ශනොශවයිම? ලිට්ශරෝ ගෑස් මිල වැඩිවීමට ශහේතුව ශමොකක්ම කියලා 

අම ශවනශකොට කථා කරනවා ශන්ම? අම කියනවා, "හිටපු 

සභාපතිවරයා නනෑ නැති ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තිශබනවා. 

ඒකයි ගෑස් මිල වැඩි ්ගශණ්" කියලා.  ශේ ආණ්ඩුශවන් පත් කරපු 

සභාපතිවරශයක්, ශේ ආණ්ඩුශවන්ම පත් කරපු තවත් 

සභාපතිවරශයුවට ඇඟිල්ල දිුල කරනවා. අම සුලි ලූුව වංචාව ගැන  

කථා කරනවා. ශගනාපු සීනි ටික කළු කඩකාරයන් හැංුලවාම 

සශතොස සභාපතිවරයා වැඩි මුමලට අරශගන ඒවා විුවණුවා. පාලන 

මිල අයින් කරනවා. හාල්වලටත් ළශහමයි.   

අම ශගොවිතැන ගැන කථා කරනවා. නමුත්, ශගොවිශයෝ අනාථ 

කරලා තිශබනවා. ළතශකොට මළ ශද්ය ය නිය්පාමනය ශකොපමණ් 

අඩු ශවනවාම? රාජය ආමායම ශකොපමණ් අඩු ශවනවාම? නමුත්, 

අපි ගිහිල්ලා ශටොන් ලක්ය ගණ්න් හාල් ශේනවා; හාල් හිෙය නැති 

කරන්න  කියලා හාල් ශේනවා. හාල් හිෙය නැති කරන්න  කියලා 

රශට් ශඩොලර් සංචිත නැති ශවලාශේ හාල් පිටරටින් ශගශනන 

ළකම හරි, ශගොවියාට ශපොශහොර ටික දීලා වී ටික වගා කරන ළකම 

හරි? අපි හැම මාම ශේවා කථා කරනවා.  

මැන් බලන්න, නිලධාරාරින් පත් කර ගන්ශන් ක්ගම? ඊශේ 

ශපශර්මා ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමක් ුවලපති ධුරයට පත් කරශගන 

ජනාධිපතිතුමා කියනවා, "අපට වැඩ කරපු හින්මයි අපි පත් කශළේ. 

කාටවත් ඒකට ශමොස් කියන්න බැහැ. අශප් ආණ්ඩුවට ශලොුව වැඩ 

ශකොටසක් කළා" කියලා. ළශහම නේ වැඩ කරපු මිනිසුන්ම 

සංස්ථාවල සභාපති තනතුරුවලට, ආයතනවල නායකයන් බවට 

පත් කර ගන්ශන්? ළශහම නැත්නේ උගත්, මැුවම සහ බුද්ධිය 

තිශබන මිනිසුන්ම පත් කර ගන්ශන්? "වියත්මග" කියලා අන්තිමට 

පත් කරගන්ශන් ක්ගම? තමුන් ශවුවශවන් වැඩ කරන මිනිස්සු 

තනතුරුවලට පත් කරන තත්ත්වයක් අම ඇති ශවලා තිශබනවා. 

ශේක හරි විහිළුවක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, විරුද්ධාර පක්යශේ 

ඉන්නශකොට කෑ ගහනවා,  "අන්න අරුන් ටික ශහොරු. මහ මවල් 

මහ බැංුවව  කැඩුවා. අපි ශේක අල්ලනවා. පාස්ුව ප්රහාරය කළා. 

අපි ඒක අල්ලනවා" කියලා. ඊට පස්ශසේ ආණ්ඩු පක්යයට ළනවාත 

නමුත්, ඒවා අල්ලන්ශන් නැහැ. ඒ ශගොල්ලන් ආවත් ළකයි. ශේ 

ශගොල්ලන් ආවත් ළකයි. ශමශගොල්ලන්ම ළකතුශවලා, "උඹ මා  

ශ රා ගනින්, මම උඹ  ශ රා ගන්නේ" කියන සංකල්පය තුළ 

කටයුතු කිරීම නිසා අම පාර්ලිශේන්තුව විහිළු මඩුවක් බවට පත් 

ශවලා තිශබනවා. ළම නිසා තමයි අපි "සමඟි ජන බලශේගය" 

යුවශවන් ශේවාට විරුද්ධාරව අලුත් ශද් පාලන පක්යයක් බිහි 

කශළේ. ළක පන්තියක කණ්ඩායමක් තමයි ශේ ශසල්ලම 

ශමපැත්ශත් ඉඳශගන මමන්ශන්. ළම නිසා අලුත් පක්යයක් බිහි 

කරලා සත ත් ශප්රේමමාස මැතිතුමා අපි අශප් නායකයා කර ගත්ශත් 

පීඩිත ජනතාව ශවුවශවන් කථා කරන නායකශයක් හින්මා; 

තමන්ශේ පඩියවත් ගන්ශන් නැතුව ශසේවය කරපු නායකශයක් 

හින්මා. නිවාස ඇමති ශවලා න්ටියදී වාහනයක් ගත්ශත් නැති,  

දීමනා ගත්ශත් නැති නායකශයුවශගන් තමයි සමඟි ජන 

බලශේගය නිර්මාණ්ය ්ගශණ්. ඒ හින්මා අපි කියනවා, "උඹලා 

ශහොරකේ කරපල්ලා, අපි ශ රා ගන්නේ - අපි ශහොරකේ කරනවා 

උඹලා ශ රා ගනිල්ලා" කියන තට්ටු මාරු ක්රමයට යන්ශන් නැතිව 

අනාගතශේදී රශට් ජනතාවට නිවැරදි ශද් කරලා ශපන්වන බව.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, ශකෝප් කමිටු වාර්තා ගැන 

අපි කථා කරන්ශන් ශකොශහොමම? ඒ ගැන විගණ්කාධිපතිතුමා 

කරපු පරීක්යණ් වාර්තාවලින් තමයි කථා කශළේ. ළශහම නැත්නේ 

මන්ත්රීවරු ගිහිල්ලා ශේ කරුණු ශහොයා ගත්තා ශනොශවයි. 

විගණ්කාධිපති වාර්තාශේ කරුණු අරශගන තමයි අපි ශේ කරුණු 
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සාකා කා කරන්ශන්. හැබැයි, අම ප්ර ්නය ශේකයි. විගණ්කාධිපති 

ස්වාධීනම? ශේ ආණ්ඩුව  ශපොලීන්ශේ ස්වාධීනත්වය නැති කළා. 

ශේ ආණ්ඩුව උසාවිශේ ස්වාධීනත්වය නැති කළා. නඩු හතළිස් 

ගණ්න්, පණ්ස් ගණ්න් අම අහක යනවා. ළවන් තත්ත්වයකට පත් 

ශවලා තිශබනවා. ළම නිසා පළමුශවන්ම නිලධාරාරින්ට බණින්න 

ඉස්සර ශවලා, නිලධාරාරින්  ක්තිමත් කරන්න. ළමා මහනවවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනශයන්  ක්තිමත් ්ගණ් 

නිලධාරාරින්ශේ නිමහස නැති කරපු වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධාරනය අවලංුල කළ යුතුයි කියලා මම විශ ේයශයන්ම 

කියනවා. ළතශකොට හරි ශද් යේ ලිරකටවත් කරයි. [බාධාරා කිරීමක්] 

ළමා රනිල් වික්රමන්ංහ මැතිතුමාශගන් ශසොලින්ටර් 

ජනරාල්වරයා ප්ර ්න කළා. බැුනේකර න්ද්ධිය පිළිබඳව මටතිපති 

ශමපාර්තශේන්තුව රවි කරුණ්ානායක ඇමතිවරයාශගන් ප්ර ්න 

කළා. ශපොලීන්ශයන් යේ අය අත්අඩංුලවට ගත්තා. අම ඒවා න්ද්ධාර 

ශවන්ශන් නැහැ. අම මටතිය ශද් පාලන අතශකොළු බවට පත්ශවලා 
තිශබන්ශන් නිලධාරාරින්ශේ වැරැද්ශමන් ශනොශවයි, වින්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනශේ ආදීනව නිසාය කියන ළක 

මම පැහැදිලිව කියනවා. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු (ෛවමය) උපුල් ගල්පත්ති මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි 

91ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.49] 

 
ගරු (වවද) ේපුල් ගලප්ප කති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

 

රාජය ආයතන 841ක් පමණ් අධීක්යණ්ය කිරීශේ වගකීම මරන 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව පාර්ලිශේන්තු ඉතිහාසශේ 

පැරණිතම මූලය අධීක්යණ් කාරක සභාවයි. අම ශේ විවාමයට 

සේබන්ධාර වීමට අවස්ථාව ලැීජම ගැන ළහි සාමාත කශයුව විධියට 

මා සතුටු ශවනවා. ඒ ගැන කථා කිරීමට කලින්, ගරු අත ත් 

මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා කියපු කාරණ්යක් ගැන මා කියන්න 

නනෑ. අලුත් පක්යයක් හැලිවා කියලා ළතුමා කිේවා. හැබැයි, ළා් 

අලුත් පක්යය ඇතුශළේ පසුගිය ආණ්ඩුශේ හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරු 

වි ාල සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. ඒ නිසා පක්යය අලුත් ්ගණ්ාට ඉන්ශන් 

ළකම කට්ටිය, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 
ගරු අජි ක මාන්නප්නපරුම මහත්ා 
(ைொண்புைிகு அேித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ශහොඳ අයත් ඉන්නවා. 

 
ගරු (වවද) ේපුල් ගලප්ප කති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ළකම system ළක තමයි යන්ශන්. ඒකත් මතක් කරන්න  

නනෑ.  

 
ගරු චාමස  ම්ප ක ද නායක මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ெொைர ெம்பத் தெநொயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

පාට විතරයි ශවනස්. 

ගරු (වවද) ේපුල් ගලප්ප කති මහත්ා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

කේ, පාට විතරයි ශවනස්. ළතුමා උශද්ට ළක තැනකයි, 

රා්රියට ළක තැනකයි ඉන්ශන්. ඒ නිසා අපි ඒවා ගැන කථා 

කරන්ශන් නැතිව ඉඳිමු.  

නවවැනි පාර්ලිශේන්තුශේ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශවන් ශේ මක්වා අධීක්යණ්ය කරපු රාජය ආයතනවලට 

අමාළව කරුණු කාරණ්ා කිහිපයක් අම ශේ පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් ්ගණ්ා කියා මම හිතනවා. රාජය ආමායමින් න්යයට  1ක් 

පමණ් අපි ලබා ගන්ශන් ප්රධාරාන ආයතන තුනකින්. ඒවා තමයි, ශ්රී 

ලංකා ශර්ුලව, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව සහ සුරාබලි 

ශමපාර්තශේන්තුව. ශේ ආයතන තුශන්ම වගකීම තමයි බලි මුමල් 

ළකතු කිරීම. බලි ළකතු කර ඒවා භාණ්ඩාගාරයට ලබාදී රාජය 

වියමම පියවා ගන්න කටයුතු සලසන ළක තමයි ශමහි මූලිකම 

අව යතාව. අපි බලි ළකතු කරනශකොට වයාපාරික ප්රජාව ඇතුළු 

න්යලු ජනතාවශගන් බලි ළකතු කරනවා. ජනතාවට ළහි 

වි ්වසමටයත්වය සහ විනිවිමභාවය ගැන යේ යේ ප්ර ්න තිශබනවා. 

ජනතාව බලි ලබා ශමනවා. නමුත් ඒ ලබාශමන බලි මුමල් නින් පරිදි 

වියමේ කරනවා කියන වි ්වසමටයත්වය අපි ජනතාවට ලබා 

ශමන්න නනෑ. ඒ වි ව්ාසය ලින්ශනොත් තමයි ජනතාව ඉදිරිපත් 

ශවලා බලි ලබාශමන්න කටයුතු කරන්ශන්. 

ශේ ආයතන ගැන කථා කරන ශකොට, බලි ආමායම ඒ අය 

හරියට අය කර ගන්නවා ම කියලා අපට සැකයුවත් ඇති ්ගණ්ා 

පසුගිය කාලසීමාශේ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාඩි 

ශවලා ඉන්නශකොට, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි. අපට 

ළශහම හිශතන්න ශහේතු ්ගණු ළක න්ද්ධියක් තමයි ශමන්න ශේ 

කාරණ්ය. ජාතික ජලසේපාමන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට JICA  

ආයතනශයන් දීපු loan ළශකන් භාණ්ඩ ගන්න Access 

International කියන ආයතනයට සල්ලි ශමනවා. ඒ භාණ්ඩ 

ශර්ුලවට ළනශකොට CIF value ළක, නැත්නේ invoice අගය 

ශඩොලර් මිලියන 5.9ක් ශලසයි තිබුශණ්. හැබැයි, ශර්ුලශවන් 

යනශකොට ඒක ශඩොලර් මිලියන  .3ක් ශවලා තිශබනවා. ළය 

ශඩොලර් මිලියන 9.0ක පමණ් වැඩිවීමක්. ඒ ශඩොලර් මිලියන 9.0ට 

ශමොකක්ම ්ගශණ්? ඒ මුමල ලබාශගන තිශබන්ශන් ක්ගම? රටට 

ලැශබන ණ්යවලින් තමයි ඒ ශඩොලර් මිලියන 9.0 ලබා ගන්ශන්. 

රශට් ජනතාව තමයි ඒ ණ්ය ශගවන්න නනෑ. නමුත්, ඒ  ශඩොලර් 

මිලියන 9.0   අර invoice ළක හරහා ලබාදීලා තිශබනවා, අශප් 

රටට ලැශබන ණ්ශයන්. ඒ වාශේම, ශේ රටට ලැශබන ඒ බලි 

ආමායම ශගවන්ශන් Access International කියන ආයතනශයන් 

ශනොශවයි. බද්ම ශගවන්ශන් National Water Supply and 

Drainage Board ළශකන්. National Water Supply and 

Drainage Board ළකට, ඒ මිල වැඩිවීමත් ළක්ක බලි ව ශයන් 
මිලියන 0 3ක ප්රමාණ්යක් වැඩිපුර ශගවන්න ශවලා තිශබනවා. ඒ 

මුමල ශගවන්ශන් රාජය ආයතනයක්. හැබැයි, අපි මන්ශන් නැහැ, 

ඒ ශඩොලර් මිලියන 9.0ට ශමොකම ්ගශණ්, ක්ගම ඩීල් මැේශේ, ශර්ුලව 

සහ ශවනත් ආයතන ඩීල් මමා ශේ ශඩොලර් මිලියන 9.0 ශබමා 

ගත්තා ම කියලා. අපි ශේ කාරණ්ය රජ ශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේදී කථා කරනශකොට, අශප් මැනට ඉන්න භාණ්ඩාගාර 

ශල්කේතුමා මැදිහත්ශවලා ඒක සේපූර්ණ්ශයන්ම ශවනස් කරන්න 

කටයුතු කළා. හැබැයි, ශේ මක්වා ශවලා තිශබන්ශන් ශේ විධියට 

invoice අගය ශවනස් කරමින් ඩීල් මැමීමක්. ඒක  මම පැහැදිලිව 

මතක් කරන්න නනෑ.  

 ශර්ුලව මණ්ඩන පනවන ආකාරය ගැනත් අම කථා කළා.  

අශප් මයාන්රි ජයශසේකර රාජය ඇමතිතුමා කිේවා වාශේ, තමුන්ශේ 

කුවල් ශමක ළඟින් භාණ්ඩවලට යන්න ඉඩ දීලා අවසානශේ මඩ 

මුමල් පනවනවා. ඒ මඩ මුමලින් න්යයට  1ක් ශර්ුලශේ නිලධාරාරින් 

ශබමා ගන්නවා.  න්යයට 01ක් සුබසාධාරක සමිතියට යනවා.  ලංකා 
ශකෝල් සමාගම රජශේ ආයතනයක්. ඒ ආයතනශයන් 019  

2093 2094 



පාර්ලිශේන්තුව 

වසශර්දී අවස්ථා   කදී මිලියන 015ක මණ්ඩනයක් අරශගන 

තිශබනවා. රාජය ආයතනයකින් තමයි ශේ මුමල් ගන්ශන්.  

අරශගන ඒක ශබමාශගන තිශබනවා. ශේ මණ්ඩන ගැමටශමන් 

රජයට බලි ආමායමත් අහිමි ශවනවා. අපි ගරු මුමල් 

ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා න්ටිනවා, රාජය ආයතනවලින් මණ්ඩන 

ගැමටශේ දී ළය යේ කින් ක්රමශේමයකට යටත් කරන්න කියලා. 

නැත්නේ නිරපරාශද් ර ජශේ බලි ආමායම අඩු ශවනවා. ඊට අමතරව 

අර නිලධාරාරින්ටත් අශප් රාජය ආයතනවලින්ම වැඩිපුර ශගවීමක් 

කරනවා. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අවධාරානය ශයොමු කරන්න කියලා ශේ 

ශවලාශේ මතක් කරනවා. 

ඊළෙට, නියමිත භාණ්ඩ සංශයෝත ත වර්ගීකරණ්ශේ අතපසුවීේ 

නිසා ශර්ුලව හරහා ලැශබන අශප් බලි ආමායේ අහිමි වීම ශවනවා.  

HS Codes හරියාකාරව නැතිකමින් ශමෝටර් රථ ප්රවාහන 

ශමපාර්තශේන්තුවට ලැශබන බලි වි ාල ප්රමාණ්යක් අඩු ශවලා 

තිශබනවා. ඒ ගැනත් අවධාරානය ශයොමු  කරන්න කියන ඉල්ලීම මා 

කරනවා. 

 ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව ගශත් තොත්, ඒ අය Legacy 

සහ RAMIS කියන පරිගණ්ක පද්ධාරති හරහා තමයි ආමායේ ළකතු 

කර ගන්ශන්. නමුත්, ශේ RAMIS සහ Legacy පද්ධාරතිවලට 

අශනක් ආයතන සේබන්ධාර කර ගැමටශේදී කල් මැරීමක් න්ද්ධාර 

ශවනවා. පසුගිය කාලශේම අශප් ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු කාරක 

සභාව ශේ සේබන්ධාරව අවධාරානය ශයොමු කර කටයුතු කළා. අශනක් 

ආයතන ශේකට සේබන්ධාර කර ගැමටමට තිශබන අඩු පාඩු 

ශමොනවාම, රාජය ආයතන ශේ සඳහා සේබන්ධාර කරශගන නැත්ශත් 

ඇයි කියන ළක පිළිබඳව අපි ශසොයා බැලුවා. ශේ ආමායේ ළන 

ආයතනවල කටයුතුවල විනිවිමභාවයක් තිශබන්න නනෑ. නමුත් 

රාජය ආයතන ඒ විනිවිමභාවය ඇති කර ගන්න මැළිකමක් මක්වා 

තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ අපි COPA ළක හරහා ඒ රාජය 

ආයතනවලට ඒ උනන්ලිව ඇති කළා. Legacy පද්ධාරතිය හරහා අමට 

බිලියන 91ක ආමායමක් ලැබිය යුතුව තිශබනවා. ඒ වාශේම 

RAMIS පද්ධාරතිය හරහා බිලියන  1ක හිෙ ආමායමක් ලැබිය යුතුව 

තිශබනවා.  

 සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුවත් ආමායේ ගන්නා ආයතනයක් 

විධියට තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ අපට මැන ගන්න ලැබුණ්ා ඒ 

ආයතනයත් 019 .1 .31 දිනට සමාගේ ශමකක් වින්න් නිුවත් කර 

තිූ  ඇණ්්ගේ සඳහා ආනයනික ස්ප්රීතු ශතොගය ඉක්මවා ශතොග ලීටර් 

තිස්හත්ලක්ය හැටමහස් තුන්න්ය මහනවයක් ආනයනය කර 

තිශබනවා කියලා.  ශේවා න්ලි ශනොවිය යුතු කාරණ්ා. ඒ වාශේම 

සමාගේ තුනකට අමාළව, ශ්රී ලංකා ශර්ුලශේ මත්ත හා ආනයනික 

ප්රමාණ්ය අතර, ශතොග ලීටර් හතළිස් පන්ලක්ය පනස්තුන්මහස් 

අටන්ය ළශකොළහක ප්රමාණ්ාත්මක ශවනසක් ශවලා තිශබනවා. 

ශේවා න්ද්ධාර ශවන්න බැහැ. ළනවා නේ ඒ ප්රමාණ්යම ළන්න නනෑ. 

ළනශකොට ළක ප්රමාණ්යක්, යනශකොට තව ප්රමාණ්යක් ශවන්න 

බැහැ. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ න්ද්ධාර ශවා ච කාරණ්යක් ගැනත් 

අපි දීර්උ ශලස සාකා කා කළා. ළනේ, මත්පැන් ශබෝතල්වල 

ඇලවීම සඳහා ස්ටිකර් මුරණ්ය කිරීමට අමාළ ලංසු කැඳවීශේදී 

ළකම ආයතනය ලංසු තැීජම තුළ -ඒ ප්රසේපාමන ක්රියාවලිය 

අුවමත ශවලා තිබුණ්ා.- ගැටලුවක් මතු ්ගණ්ා. නමුත්, ඊට පසුවත් 

ළම සමාගමටම ළම කාර්යය ලබා දීශමන් ස්ටිකර් 9,111ක් 

ශවුවශවන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 0.81ක වැඩිවීමක් ශවලා 

තිශබනවා. නමුත් අම වන විටත් ඒ ස්ටිකර් සුරාබලි 

ශමපාර්තශේන්තුශේ අුවමැතිය යටශත් නිුවත් කරන අරක්ුව 

ශබෝතල්වල ඇලශවන්ශන් නැහැ. ඒ ස්ටිකර් ජනවාරි මාසය 

ශවනශකොට අලවන කථාවක් කියනවා. අපි ඒ ගැන බලාශගන 

ඉන්නවා. 

මම ශේ කිේශේ ආයතන මඟින් න්ද්ධාර ශවන වැරැදි. ඒ වාශේම 

ශද් පාලනඥයිුවත් යේ යේ කාරණ්ාවලට සේබන්ධාරයි කියලා ශේ 

ගරු සභාශේ දී කියැ්ගණ්ා. අපි මන්නවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අම 

වන විට පාවිා චි කරන්ශන් වාහන තුනක් පමණ්යි කියලා. ඒ, 

තමන්ශේ වාහනයයි, backup වාහන ශමකයි. නමුත්, හිටපු 

ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඒ කාලශේ වාහන 95ක් පාවිා චි කර 

තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, නියමිත සංඛ්යාවට වඩා වාහන කීයක් 

පාවිා චි කර තිශබනවා ම? මම මන්ශන් නැහැ, නියමිත ප්රමාණ්ය. 

ළතුමා වාහන 95ක් පාවිා චි කර තිශබනවා. ළයින් වාහන තුනක් 

මාස  ක් තිස්ශසේ අමාතයාං ය පැත්ශත්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. ශේ 

කියන්ශන්, හිටපු ශසෞඛ්ය ඇමතිතුමා; "සුවපති" සේමානය ගත්ත 

ශකනා ගැනයි. හිටපු ශසෞඛ්ය නිශයෝජය ඇමතිතුමා වාහන 8ක් 

පාවිා චි කර තිශබනවා. ළතුමාට මාස  කට රුපියල් මිලියන 

9.48ක වටිනාකමට ඉන්ධාරන ලීටර් 93, 4 ක් හා රුපියල් මිලියන 

9.9ක ඉන්ධාරන අත්තිකාරේ මුමලක් දීලා තිශබනවා. ශේවා 

ශකොශහොමම ශවන්ශන්? ශේවා චක්රශල්ඛ්න ඉක්මවා ගිය ප්රමාණ්. 

ශේවා තමයි පසුගිය ආණ්ඩුව කාලශේ ්ගශණ්.  ද්ධාරවන්තශයෝ 

වාශේ මැන් ළතුමන්ලා ශමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා, "පසුගිය 

ආණ්ඩුව තමයි ශහොඳටම තිබුණු ආණ්ඩුව" කියලා. ඒ වාශේම 

"සුවපති" සේමානය ලැීජම ශවුවශවන් ශසෞඛ්ය, ශපෝයණ් සහ 

ශද්ය ය ෛවමය අමාතයතුමාට උපහාර පිරිනැමීශේ උත්සවයක් 

පැවැත්වීම සඳහා කින්ලි අධිකාරී බලයකින් ශතොරව රාජය ආයතන 

4කින් රුපියල් මිලියන 3ක් ඇතුළුව රුපියල් මිලියන 5ක් ශසෞඛ්ය 

ශසේවා අධාරයක්ය ජනරාල් නමින් වූ බැංුව ගිණුමකට බැර කර  ළම 

උත් සවශේ වියමේ සඳහා රුපියල් මිලියන  ක් වැය කර තිශබනවා.  

ශේවා ශකොශහොමම ශවන්ශන්? ශේවා න්ලි ශවලා තිබියදී තමයි 

ශමතුමන්ලා අම ඇවිත් පාරේ බාන්ශන්, "පසු ගිය ආණ්ඩුව 

ශහොඳයි" කියලා. ඒ වාශේම, පසු ගිය ආණ්ඩුශේ හිටපු ශසෞඛ්ය 

ඇමතිවර යාශේ ශපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලශේ ශනොවන 

 ශකශනුව රට යවා තිශබනවා. ක්ගම ඒ? අමාතය කාර්ය 

මණ්ඩලශේ නිලධාරාරිශයුව ශලස පත් කර ශනොතිබුණු නමුත් 

අමාතය කාර්ය මණ්ඩලශේ මාධාරය ශල්කේ, ඉසේ සංවිධාරායක, 

උත්සව සේබන්ධීකාරක ශලස වයාජ ශලස ශපමට න්ටි 

නිලධාරාරිශයුව -රාජය නිලධාරාරිශයුව ශනොවන ශකශනක්- 0198 

වර්යශේදී රට යවන්න රුපියල් 48 ,511ක් ටිකට්වලට දී 

තිශබනවා; ඒ වාශේම, සංයුක්ත දීමනා ශලස රුපියල්  85,545ක් 

දී තිශබනවා. ඒ අුවව රුපියල් මිලියන 9.9 ක් වියමේ කර 

තිශබනවා. ඒවා ශකොශහොමම ශවන්ශන්? ශමන්න, පසුගිය 

ආණ්ඩුශේ ශකරුවාව!  

අවසාන ව ශයන් මට කියන්න තිශබන්ශන් ශමා චරයි.   

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව -COPA- මීටත් වඩා ශද්වල් 

තවලිරටත් ශසොයනවා. ඒ වාශේම, ඒ ශතොරතුරු 

පාර්ලිශේන්තුවටත් ඉදිරිපත් කරනවා. මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

ලින්නාට ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු හර්යණ් රාජකරුණ්ා මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි හතක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.50]  
 

ගරු හර්ෂණ සාජකරුණා මහත්ා 
(ைொண்புைிகு ஹர்ஷன ரொேகருணொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි.  

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තා ගැනයි අම 

දිනශේ අපි කථා කරන්ශන්. අපි පාර්ලිශේන්තුශේ ශේ වාශේ වැඩ 

පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්ශන් අශප් රශට් තිශබන ප්රධාරානම 

ප්ර ්නය අවම කරන්නයි. ශමොකක්ම, ඒ ප්රධාරානම ගැටලුව? 
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කබතුමන්ලා ළය මන්නවා. ම ක ගණ්නක ඉඳන් අප කියන්ශන් 

"ශේ රට දියුණු ශවමින් පවතින රටක්" කියලා. අශප් තාත්තලා 

කිේශේත්, අප කියන්ශන්ත්, ශේ යන විධියට අශප් දූ මරුවන්ට 

ඉදිරිශේදී කියන්න න්ලි වන්ශන්ත් "ශේ රට දියුණු ශවමින් පවතින 

රටක්" කියලායි. දියුණු ශවමින් පවතින රටක් හැටියට තමයි 

තවමත් ශ්රී ලංකාව හුනන්වන්ශන්.  

දූයණ්ය තමයි ශේ රට සංවර්ධාරනය ශනොවීමට බලපාන ප්රධාරාන ම 

ශහේතුව. අපි ඒක ශත්රුේ ගන්න නනෑ. අ පි ඒක ශත්රුේ ශගන වැඩ 

පිළිශවළක් හමන්න නනෑ. ප්ර ්නය ශමොකක්ම කියා අප ශත්රුේ 

ගන්ශන් නැත්නේ, අශප් ප්ර ්නයට විසුනමක් ලැශබන්ශන් නැහැ. 

ශේ රට දියුණු ශනොවීමට බලපාන ප්රධාරාන ම ප්ර ්නය දූයණ්ය නේ, ඒ 

දූයණ්ය නැති කරන්න අපි වැඩ පිළි ශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න 

නනෑ. ළහි මූලික වගකීම තිශබන්ශන් පාර්ලිශේන්තුවට. 

පාර්ලිශේන්තුව තමයි ශේ රශට් මූලය කටයුතුවල ප්රධාරාන වගකීම 

මරන ආයතනය. අප පාර්ලිශේන්තුවට පත් කරන්ශන් ඒ 

ශවුවශවන් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න. අපි ඒ සඳහා 

තමයි ස්වාධීනයි කියන ශේ ආයතන නිර්මාණ්ය කරන්ශන්. ළය, 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශවන්න පුළුවන්, ශකෝප් 

කමිටුව ශවන්නත් පුළුවන්. ශේ කමිටු තුළින් අපි පරීක්යණ් න්ලි 

කරනවා; දූෂිතයන් හුනනා ගන්නවා. ඊට පසුව අපි ශේ වාශේ 

විවාමයක් කරලා ඒ කටයුත්ත ළතැනින් අවසන් කරනවා. ළය 

ශමතැනින් ළහාට -ඉදිරියට- ශගන යන්න අපි යේ වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාත්මක කරන්න නනෑ. ඒ සඳහා මටති හමන්න නනෑ. ඒ සඳහා 

අව ය  ක්තිය පාර්ලිශේන්තුශවන් ලබා ශමන්න නනෑ.  

කබතුමන්ලා මන්නවා, ශේ රශට් දූයණ්, වංචා න්යල්ල පිළිබඳ 

කටයුතු කරන ස්වාධීන ආයතන කිහිපයක් තිශබන බව. ඊට ළක් 

උමාහරණ්යක් තමයි, අල්ලස් ශහෝ දූයණ් ශචෝමනා විමර් න 

ශකොමියන් සභාව. අශප් රශට් අල්ලස් ශකොමිසශමන් මැන් 

කරන්ශන් ශමොනවාම බලන්න. ඒ ස්වාධීන ශකොමියන් සභා න්යල්ල 

පාර්ලිශේන්තුවට යටත්. ළශහම නේ, පාර්ලිශේන්තුව ඒ 

ආයතනවල ක්රියා පිළිශවත පිළිබඳ අධීක්යණ්යක් කරන්න නනෑ. 

අල්ලස් ශකොමිසශමන් මැන් ශමොනවාම ශවන්ශන්? ශේ වන ශකොට 

අල්ලස් ශකොමිසශමන් ශේ රශට් ප්රධාරාන ම දූෂිතයන් ගණ්නාවක් 

නිශමොස් ශකොට නිමහස් කරමින් යනවා. මැන් අල්ලස් ශකොමිසම 

කරමින් තිශබන්ශන් අල්ලස් ගත් අය අල්ලාශගන ඒ අයට මඬුවේ 

ලබා ශමන්න කටයුතු කරන ළක ශනොශවයි. ඇත්තටම අම ඇති 

ශවලා තිශබන තත්ත්වය ශමොකක්ම? අල්ලස් ශකොමිසශමන් න්ලි 

වන්ශන් ඒ චූදිතයන් නිශමොස් ශකොට නිමහස් කරමින් යන ළක. හැම 

මාම ඒ කටයුත්ත තමයි න්ලි වන්ශන්. අධිකරණ් ක්රියාවලිය ගත්තාම, 

අල්ලස් ශකොමිසම පැවරූ නඩු ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා කියලා 

අල්ලස් ශකොමිසම ම කියනවා. ඒ වාශේම තමයි, මටතිපති 

ශමපාර්තශේන්තුවත්. ළමා මටතිපති ශමපාර්තශේන්තුශවන් විවිධාර 

අයට නඩු මැේමා. වර්තමාන අග්ර විනි ්චයකාරවරයා තමයි ළමා 

මටතිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කශළේ. ළවකට මටතිපතිවරයා -අම 

අග්ර විනි ්චයකාරවරයා- පැවරූ නඩු මටතිපති ශමපාර්තශේන්තුව 

වින්න්ම අම ඉල්ලා අස් කර ගන්නවා.    

මැන් ශේ රශට් ප්රධාරානම ගැටලුව දූයණ්ය නේ, ශහොරකම නේ, 

ඒවා නැති කරන්න, අවම කරන්න තිශබන ආයතනවල ගැටලුකාරී 

තත්ත්වයක් මතු ශවලා තිීජම නිසා න්ලි වන්ශන් ශමොකක්ම? අපි 

ශේක ශත්රුේ ගන්න නනෑ. ශේ තත්ත්වය තමයි අම ඇති ශවමින් 

පවතින්ශන්. කේ, සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම රාජය නිලධාරාරින් 

බහුතරයක් ඉතා අවංකව ශසේවය කරනවා. නමුත්, දූෂිත තත්ත්වයට 

ලක් ශවා ච යේ පිරිසක් ඉන්නවා; වංචා දූයණ් කරන පිරිසක් 

ඉන්නවා. ඒ ්ගණ්ාට, අප ඒ අයට විතරක් ඇඟිල්ල දිුල කරලා, 

"ශද් පාලනඥයන් හැටියට අපි ශනොශවයි, ඒ අය තමයි ශේ හැම 

ශමයක්ම කරන්ශන්. අපි සුලි ඇඳශගන ඉන්ශන්. අපිට ළශහම දූයණ් 

ශචෝමනා කරන්න බැහැ" කිේවාට වැඩක් නැහැ. ශේ ශවලාශේ 

අපටත් වගකීමක් තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, "පාර්ලිශේන්තුවම ළපා 

ශවලා. ළහි ඉන්න 005 ශමනාම ළපා ශවලා. 005 ශමනාම ශහොරු" 

කියලා ශේ රශට් ජනතාව කියන බව අපි මන්නවා. ළශහම නේ 

අපට වගකීමක් තිශබනවා. ශේ වංචා කරන නිලධාරාරින් අල්ලන්න 

වාශේම, වංචා කරන, ශහොරකේ කරන යේ ශද් පාලනඥයන් 

පිරිසක් ඉන්නවා නේ ඒ අයත් අල්ලන්න අපි වැඩ පිළිශවළක් 

ක්රියාත්මක කරන්න නනෑ. ඒ වැඩ පිළිශවළ ක්රියාත්මක කළ 

යුත්ශත් ුවමන ආයතන මඟින්ම? ප්රධාරාන ව ශයන්, අල්ලස් 

ශකොමිසශමන්; ඒ වාශේම, මටතිපති ශමපාර්තශේන්තුශවන්. ශේ 

ප්රධාරාන ආයතනවල ස්වාධීනත්වය මැන් නැති ශවලා තිශබනවා 

නේ, ශේ ප්රධාරාන ආයතනවලට ශද් පාලන මැදිහත්වීේ න්ලි ශවලා 

තිශබනවා නේ, අශප් රශට් දූයණ්ය අවම වීමක් මකින්න පුළුවන්ම?  

ශගෝසාභය රාජපක්ය ජනාධිපතිවරයා බලයට ළනශකොට ශේ 

රශට් ජනතාවට බලාශපොශරොත්තුවක් තිබුණ්ා, වංචා දූයණ් නැති 

ශවලා, "ළක රටක්, ළක මටතියක්" තිශ වි කියලා. නමුත් අම ඇති 

ශවලා තිශබන තත්ත්වය බලන්න. අම තිශබන්ශන් ඉතාම 

කනගාටුමායක තත්ත්වයක්. ශේ රශට් මටතිය ක්රියාත්මක වන්ශන් 

නැහැ. ශේ රශට් ළක්තරා පුද්ගලයන් පිරිසකට නනෑ විධියට හේබ 

කරන ළක නේ අුවරටම ශවනවා. ඒ ගැන විවාමයක් නැහැ. අම ඒ 

හේබකිරිල්ල අුවරටම ශවනවා. ඒකට රජශේ නිලධාරාරිුවත් 

මැදිහත් ශවනවා. ශද් පාලනඥයන් හැටියට ශේ ආණ්ඩුශේ න්ටින 

මැති ඇමතිවරුත් මැදිහත් ශවනවා; ඒ වාශේම, යේ වයාපාරික 

ජාවාරේකාරයන් පිරිසුවත් මැදිහත් ශවනවා. ඉතින් ශමන්න ශේ 

කියන කටයුත්ත නතර කරන්න නේ, පාර්ලිශේන්තුව හැටියට අපි 

ආමර් වත් ශවන්න නනෑ. ඒ සඳහා අපට කරන්න තිශබන ශහොඳම 

ශද් තමයි ශේ ස්වාධීන ආයතනවල ස්වාධීනත්වය රැක දීම සඳහා 

ඒවා තවත්  ක්තිමත් කිරීම. නමුත් අම වින්වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධාරනය සේමත කිරීම හරහා ශමොකක්ම න්ලි වී 

තිශබන්ශන්? මහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනශේ යේ 

අඩු පාඩුවක් තිබුණ්ා නේ, ඒක නිවැරැදි කරන්න තිබුණ්ා. ඒක ගැන 

ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්, වින්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධාරනශයන් අශප් ස්වාධීන ආයතන න්යල්ශල් -විශ ේයශයන් 

අධිකරණ් පද්ධාරතිශේ- ස්වාධීනත්වය අම දූයණ්ය ශවලා තිශබනවා. 

දූයණ්ය වළක්වන්න තිශබන ආයතන දූයණ්ය ්ගණ්ාම ශේ රශට් 

දූයණ්ය වළක්වන්ශන් ශකොශහොමම කියන ප්ර ්නය තිශබනවා. ඒ 

ප්ර ්නයයි අම ශේ රශට් ජනතාව අහන්ශන්.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමා, කබතුමාට විනාඩි 

හතක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.භා. 4.11] 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, මට ශේ අවස්ථාව ලබා 

ලින්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ශේක, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තා පිළිබඳ 

කථා කරන ශවලාව. අශප් රශට් දූයණ්ය, වංචාව පිටු මැකීම 

ශවුවශවන් අපි වැඩි වැඩිශයන් අවධාරානය ශයොමු කළ යුතු කාල 

පරිා ශේමයක් ශේ තිශබන්ශන්. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ සභාපතිතුමාට මම විශ ේයශයන්ම ස්තුතිවන්ත ශවනවා, 

ළම කාරක සභාශේ අපක්යපාතීව වැඩ කිරීම සේබන්ධාරව.  

2097 2098 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමිය 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශේ අවස්ථාශේදී ක්ගරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරශයක් මූලාසනය සඳහා ගරු අත ත් රාජපක්ය 

මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමියනි, "ගරු අත ත් රාජපක්ය 

මන්ත්රීතුමා මැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශයීයනනය විම න ලදින්   වා  ම්මත් විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරුව ගරු නකෝිරලා ගුණවර්ධාන මහ කමිය මූලා නනයන් 

ඉව ක වූනයන්  ගරු අජි ක සාජපක්ෂ මහත්ා මූලා නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு (திருைதி) லகொகிலொ குணவர்தன அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலலவ, ைொண்புைிகு அேித் ரொேபக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair, and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ேயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ කාරක සභාව ශහළි කර 

ගන්නා කරුණු හා සේබන්ධාර කටයුතු ළතැනින් ළහාට ශකොශහොමම 

කරශගන යන්ශන්? අපි මන්නවා, ුවරුණ්ෑගල මහ නගර සභාව 

ගැන. අශප් ගරු අශ ෝක් අශ න්ංහ මන්ත්රීතුමා කිේවා, ළහි  රුපියල් 

ශකෝටි ගණ්නක වංචා න්ද්ධාර ශවලා තිශබනවා කියලා. 

ඒ වංචා කරපු නගරාධිපතිවරයා තවමත් ළම නගර සභාශේ 

නගරාධිපති විධියට කටයුතු කරනවා. පසුගිය කාලශේ වංචා, 

අක්රමිකතා විතරක් ශනොශවයි, මහ අපරාධාර න්ලි ්ගණ්ා. බුවශනකබාහු 

රාජසභා මණ්ඩපය ශඩෝසර් කළා. අමටත් ඒක ඒ විධියටම 

තිශබනවා. කින්ම පිළිසකර කිරීමක් කර නැහැ. ඒ වංචා, දූයණ් 

පිළිබඳව අපි ශේ කාරක සභා තුළින් ශසොයා ගත්තත්, ළම වංචා, 

දූයණ්වලට සේබන්ධාර අය තවමත් ළශහමම ඉන්නවා. ළතශකොට අපි 

ගන්නා ශේ ක්රියාමාර්ගවල තිශබන වටිනාකම ශමොකක්ම? අපිට 

ශේ කාරක සභාවලින් ළවැනි ශද්වල් හුනනා ගන්න පුළුවන් 

ශවනවා වාශේම ශමතැනින් ළහාට ළම කාරණ්ා සේබන්ධාරශයන් 

ෛනතිකව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශවන්නත් නනෑ. ළශහම 

නැත්නේ ළශසේ ශහළිමරේ කර ගන්නා නිලධාරාරින් තාවකාලිකව 

වැඩ තහනමකට ලක් කිරීමට ශහෝ ක්ගන් ළම තනතුරුවලින් 

තාවකාලිකව ඉවත් කරන්න ශහෝ පුළුවන් ශවන්න නනෑ. ළශහම 

ක්රමශේමයක් අපට -ශේ ගරු පාර්ලිශේන්තුවට- සකස් කරන්න 

පුළුවන් ්ගශණ්ොත් මම හිතන විධියට ළය තමයි අපි ලබන 

ජයග්රහණ්ය. ළශහම ශනෝගශණ්ොත්, ශේ ශහොරු ගැන රටම, 

ශලෝකයම මැන ගත්තත්, ක්ගන් ශහොරකේ කළාය කියා මැන මැනත් 

ක්ගන් තවලිරටත් ළම තනතුරුවල වැජශඹමින් කටයුතු කිරීම හරහා 

න්ලි ශවන්ශන් ශවන ශමොුවත් ශනොශවයි. සමස්ත රටවැන්යාම -

ජනතාවම- ශේ ක්රමය ගැන කලකිරීමට පත්වීමයි අන්තිශේදී 

ශවන්ශන්. 

පාර්ලිශේන්තුශේ න්ටින 005ශමනාම ශහොරු කියලා ශන්, 

සමහර අය කියන්ශන්. ළශහම ශවලා තිශබන්ශන් ශමොකම? 

ශහොශරක්, ශමන්ශනක්, තුන්ශමශනක් ඉන්න ශකොට, ඒ අයට මඬුවේ 

ශනොලැශබන ශකොට, ඒ අයට මටතිශයන් ආවරණ්ය ලැශබනශකොට 

ළශහම ශවනවා. නගරාධිපතිවරයා ශහොරාය කියා රටම, ශලෝකයම 

මැනශගනත් කහු ළම තනතුශර් වැජශඹමින් ඉන්නශකොට, කහුට 

මටතිය ක්රියාත්මක ශනොකරනශකොට, කහු ශ රා ගන්න 

ඇමතිවරුන් කටයුතු කරනශකොට ශමොකක්ම ශවන්ශන්? අපි 

මැක්කා ශන්, ුවරුණ්ෑගල නගරාධිපතිට ළශරහිව මටතිය ක්රියාත්මක 

කරන්න ලින්ශන් නැහැ, කැබිනට් ඇමතිවරශයක්. ළශහම 

ශවනශකොට සමස්ත යන්ත්රණ්යටම ඇඟිල්ල දිුල ශවන ළක වරමක් 

ශනොශවයි කියා මම හිතනවා. ඒක සාධාරාරණ්යි. ඒ නිසා මටතිය 

හමන ස්ථානය විධියට ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ වගකීම තමයි ශමන්න 

ශේ ප්ර ්නවලට පැහැදිලි විසුනේ ශහොයන ළක. ඒවාට පැහැදිලි 

විසුනේ ශහොයලා නින් පියවර ගත්ශතොත් තමයි පාර්ලිශේන්තුවට 

වටිනාකමක් ලැශබන්ශන්; පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරශයුවට 

වටිනාකමක් ලැශබන්ශන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

කාරණ්ය මම ශබොශහොම අවධාරාරණ්ශයන් කියන්න කැමැතියි. 

  බලන්න, ශේ ශහොරකේ ගැන කථා කරන අවස්ථාශේත් අපි 

ඉන්ශන් වි ාල අර්බුමයක. රශට් ශපොශහොර හිෙයක් තිශබනවා. 

සමස්ත රශට්ම ශගොවීන් අම වගා කරන්ශන් නැති තැනට පත් 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේ අර්බුමයක් තිබියදීත් යේ ශකශනුවට 

ශහොරකේ කරන්න පුළුවන් නේ, ඒක ශකොයි තරේ වි ්වකර්ම 

වැඩක්ම කියා ශපොඩ්ඩක් කබතුමා කල්පනා කර බලන්න. අපි 

මන්නවා, IFFCO නැශනෝ යූරියා, ළශහම නැත්නේ නැශනෝ 

නයිරජන් දියර ශපොශහොර ඉන්දියාශවන් ශගශනන්න කටයුතු කළ 

බව. ශබොශහොම පැහැදිලිවම ශමම ශපොශහොර ලීටරයක් ඉන්දියාුව 

රුපියල් 041කට ගන්න පුළුවන්. ළශහම නැත්නේ ලංකාශේ 

මුමලින් රුපියල්  45කට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, ශේවා ලංකාවට 

ළන්ශන් රුපියල් 5,031ක මිලකට . ශේ විධියට මහ මවල් ශකොල්ල 

කන්න ඉඩ දීලා තිශබනවා. රශට් අර්බුමයක් තිබියදී, ශපොශහොර 

ප්ර ්නයක් තිබියදී, ශගොවියා පාරට වැටිලා ඉන්ශමද්දි ඒ අර්බුමය 

මැදින්, ඒ ගිනි ජාලාව මැදින් පවා ශහොරකේ කරන්න යේ යේ 

පුද්ගලයන්ට ශේ රට තුළ ඉඩ, අවස්ථාව සකස් කර ශමනවා නේ 

ආණ්ඩුවක් ශමොනවාටම? අපි මැක්කා ශන්, ළතැනටත් සේබන්ධාර 

ශවලා තිශබන්ශන් ආණ්ඩුවට සේබන්ධාර අය බව. ඊශේ ශපශර්මා 

සමුපකාර සමිතියක්ම ශමොකක්ම අටවා ගත් ශජෝඩුවක් ශේ ශේේ 

ළක ගහලා තිශබනවා. ළශහම ශමන්ශනුවට රශට් ශගොවි 

ජනතාවශේ ගිනි මැල් මැදින් ශහොරකේ කරන්න අවස්ථාව ශමනවා 

නේ ශමොනවාටම ආණ්ඩුවක්? 

අපි ශලොුව අර්බුමයකට ගිහින් තිශබනවා ශන්, ීනන කසළ 

ශපොශහොර ශතොගය නිසා. ඒකත් කර තිශබන්ශන් ක්ගම? ඒකත් කර 

තිශබන්ශන් ශේ ආණ්ඩුශේ අගමැතිවරයාශේ උපශද් කශයක්.  

කහුශේ තනතුර ශමොකක්ම කියා මම මන්ශන් නැහැ. ශසේමර 

ශසනරත් මහත්මයාශේ තනතුර ශමොකක්ම කියලා මම මන්ශන් 

නැහැ. ශසේමර ශසනරත් මහත්මයාට සේබන්ධාර ඒ ප්ගශල් අය තමයි 

ශේ වයාපාර කර තිශබන්ශන්. ඉතින් මහ මවල්  ශකොල්ල කන්න 

ඉඩ දීලා තිශබන්ශන් ආණ්ඩුව ශනොශවයිම? ඇයි, ආණ්ඩුව 

ශමශහම කර තිශබන්ශන්? රශට් ශගොවියා අර්බුමයකට තල්ලු කර 

තිශබන්ශන් ඒ තුළින් ශහොරකේ කරන්නම? මම මන්ශන් නැහැ, 

අපිට ශපශනන විධියට අර්බුමයක් නිර්මාණ්ය කරලා තිශබන්ශන් 

ශවන ශමොුවත් නිසා ශනොශවයි. ළක්ශකෝ තිශබන අර්බුම යටපත් 

කරගන්න, ළශහම නැත්නේ ළම අර්බුම අස්ශසේ, ශේ තමබමය 

අස්ශසේ ශහොරකේ කරගන්න. ඒ නිසා ශේ ක්රමය ශවනස් 

ශනොකශළොත් ජනතාව ශේ පාර්ලිශේන්තුවත් වට කරයි. අම 

ආණ්ඩුශේ සමහර මන්ත්රීවරුන්ට ගමට යන්න බැරි තත්ත්වයක් 

උමා ශවලා තිශබනවා. ශේවා ඇත්තම, නැද්ම කියලා අපි මන්ශන් 

නැහැ . මුවශණ් මන්ත්රීවරශයුවට ශහල්මට් ළකකින් ගැහුවාය 

කියනවා. 

ඒ වාශේම අශප් තවත් මන්ත්රීවරශයුවට බැණ් වැලිණ්ාය කියලා 

කිේවා. ඒ අශප් ගරු සී.ීජ. රත්නායක ඇමතිතුමාටම කියන්න මම 

මන්ශන් නැහැ. මම හිතන විධියට ළතුමාට ශනොශවයි ශවන්න ඇති.  

කන්න කශහොම නේ කිහිපයක් කියැ්ගණ්ා. ඊළෙට අපටත් කය 

තත්ත්වය උමා ශවන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වය නැති කිරීම තමයි ශේ 

ගරු පාර්ලිශේන්තුශේ න්ටින පක්ය, විපක්ය න්යලු ශමනාශේම 

වගකීම වන්ශන්. ඒක නිසා ශමොන වාර්තා සකස් කළත් වැඩක් 
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නැහැ, ශහොරුන්ට මඬුවේ කරන ඒ යන්ත්රණ්ය ක්රියාත්මක කරන 

බැරි ්ගශණ්ොත්. ඇත්තටම යහ පාලන කාලශේ අපි ඒ වැඩ පිළිශවළ 

ක්රියාත්මක කළා. අශප් ආණ්ඩුශේ න්ටි යේ යේ පුද්ගලශයෝ ගිවිසුේ 

ගහලා, ඩීල් මාලා ළවකට විපක්යශේ හිටපු සමහරු ශ රා ගැමටශේ 

ක්රියාමාර්ගයක හිටියා. අපි ්රිපුද්ගල අධිකරණ්  ශගශනන්න 

ශබොශහොම ප්රමාම ්ගණ්ා. ශනොශයක් අය ඒකට බාධාරා කළා. ළවැනි 

අධිකරණ් පිහිටුවලා කටයුතු කරශගන යනශකොට ළමඟින් සමහර 

අයශේ ශබල්ල හිර ශේශගන  ළන ශකොට මවස් 50 ුවමන්ත්රණ්යක් 

කළා.  ඒ මවස් 50 ුවමන්ත්රණ්ය ඉක්මන් ශවන්න ශහේතු ්ගශණ් 

ශවන ශමොකක්වත් ශනොශවයි, ශහොරුන්ට මඬුවේ දීම නිසායි.  

තමන්ශේ නිමහස ශවුවශවන් ශේ රශට් සමස්ත ජනතාවශේ 

ශබල්ල මිරිකන යුගයක් තමයි මැන් උමා ශවලා තිශබන්ශන්. අපි 

මැක්කා, ජනාධිපතිතුමා ශගොවියාශේ ශබල්ල මිරිකන්න කථා 

කරනවා. ශගොවියාශේ ශබල්ල මිරිකන්න ශනොශවයි, මැන් 

ශගොවියාශේ ශබල්ල මිරිකිලා ඉවරයි. ශගොවියාශේ නහය ළෙටම 

මැන්  හිරශවලා තිශබන්ශන්. අම වතුර දීලාත් ශගොවිශයෝ වගා 

කරන්ශන් නැහැ. ශේ කළශමොට්ටල තීන්ලි - තීරණ් හින්මා අම 

සමස්ත රටම වි ාල අ්ගල් ජාලයකට පත් ශවලායි තිශබන්ශන්. ශේ 

ආණ්ඩුශේ මැති  ඇමතිවරුන්ට මම කියනවා, ගමට යන්න කියලා. 

ගිහිල්ලා කරන්න, ගම සමෙ පිළිසඳරක්. කය හැම ශකනාටම මම 

ඒක කියනවා. ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු න්යලු ශමනාටම අම ගමට 

යන්න බැහැ. අම තත්ත්වය ඒකයි. ඒක නිසා කරුණ්ාකර ශේ වැරැදි 

තීන්ලි - තීරණ් ගන්න ළක නතර කරන්න. ඒ වාශේම ශහොරකමට 

වැට බඳින්න අව ය මටති ක්රියාත්මක කරන්න. තමන්ශේ බලය 

 ක්තිමත් කර ගැමටම ශනොශවයි වැමගත් ශවන්ශන්. රශට් මටතිය 

 ක්තිමත් කිරීම හරහා ශහොරකමට වැට බැඳීම තමයි වැමගත් 

වන්ශන් කියන කාරණ්ය මතක් කරමින්, මට කාලය ලබා දීම 

පිළිබඳව කබතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව අවසන් 

කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු මුදිතා ප්රි ාන්ති මන්ත්රීතුමිය. කබතුමියට  විනාඩි පහක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.18] 
 

ගරු මුදිත්ා ප්රිශයීයාන්ති මහ කමිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) முதிதொ பிொிஸொன்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාව වින්න් ඉදිරිපත් කළ වාර්තා කිහිපයක් ගැන සභාව කල් 

තබන අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කරන ලම ශයෝජනාව සේබන්ධාරශයන් 

කථා කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම  කබතුමාට  

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අශප් ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්ත්රීතුමා කිේවා, 

අශප් මන්ත්රීවරුන්ට අම ගේවලට යන්න බැහැ කියලා. අපට නේ 

ළශහම ප්ර ්නයක් නැහැ. අපි ශේ මවස්වල "ගම සමෙ පිළිසඳර" 

වැඩසටහන යටශත් අශප් ගේවලට ගිහිල්ලා, මිනිස්සු ළක්ක කථා 

කරලා, ඒ ශයෝජනා අරශගන ගශේ ජනතාවත් ළක්කයි ඉන්ශන්. 

අපට නේ ළශහම ප්ර ්නයක්  ඇති ශවලා නැහැ. අප 

පාර්ලිශේන්තුවට පත් කරලා තිශබන්ශන් වංචා, දූයණ් ශසොයන්න. 

ආණ්ඩුවක් ආවාට පස්ශසේ කථා කරන්ශන් වංචාව, දූයණ්ය ගැන 

පමණ්යි. ශේ ආණ්ඩුව දූෂිතයි, ශේ නිලධාරාරින් දූෂිතයි කියලා ළක 

පැත්තකට අත දිුල කරනවා. නමුත් අපි ඒකට විසුනමක් ශසවිය 

යුතුයි. ඒක නිසා අපි ශමශගොල්ලන්ම ළකතු ශවලා ඒ සඳහා වැඩ 

පිළිශවළක් ඉදිරිශේදී සකස් කර ගනිමු කියලා මම  ශයෝජනා 

කරනවා. 

අශප් රක්වාන ආසනශේ වැලිශගශපොල ශකොට්සාසශේ හඳගිරිය 

ප්රශද් ශේ උඩවලව ජාතික වශනෝමයානයට අයත් වි ාල මිමි 

ප්රමාණ්යක් තිශබනවා. ළහි මිමි ප්රමාණ්ය ශහක්ශටයාර 95,111කට 

වැඩියි.  දිවංගත රංත ත් ම ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා -මශේ මහත්තයා- 

න්ටි කාලය තුළ ඒ ජාතික වශනෝමයානය නො න්ටුවන්න වි ාල 

වැඩ පිළිශවළක් ශයලිවා. ළය සංරක්යණ්ය කරන්න, ඒ වාශේම 

සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරන්න, ඒ ප්රශද් ශේ ුවඩා 

වයාපාරිකයන්ශේ ආර්ිකකය දියුණු කරන්න ළතුමා වි ාල වැඩ 

පිළිශවළක් ශයලිවා. වි ාල වියමමක් මරලා ඒ වැඩ පිළිශවළ 

ක්රියාත්මක කළත් ඒ නිලධාරාරින්ශේ දූයණ්, වංචා නිසා ළය ඉදිරියට 

ගිශේ නැහැ.  

ඊළෙට, වනජීවි ප්රාශද්ය ය සේබන්ධීකරණ් කමිටු පිහිටුවීම කළ 

යුතු ශමයක්. අලි - මිනිස් ගැටුම, වනජීවි කලාප බිේ අල්ලා ගැමටම 

වැනි ගැටලු තිශබනවා.  තෘණ් වගා කිරීම, ගවයන්ශේ කෑම සකස් 

කිරීම, ීජමට ජලය ලබා ගැමටම වැනි ප්ර ්න සඳහා විසුනේ ලබා 

ගැමටම කරන්න නනෑ. ශමොකම අලි - මිනිස් ගැටුම නිතරම ඇති 

ශවනවා. ඒ ප්රශද් වල ශගොවි ජනතාවශේ වගා බිේවලට අලි 

පැනලා ඒ වගා බිේ විනා  කරනවා. 

ඒ වාශේම ළහි ීජමට ජලය නැහැ. ඒ නිසා වැේ, අමුණු 

ප්රතිසංස්කරණ්ය කිරීශේ අව යතාව තිශබනවා. තෘණ් නැති නිසා 

තමයි කැලෑවල න්ටින අලින් ගේමානවලට ළන්ශන්. ළම නිසා 

ශත්ක්ක වගා කිරීම ආදිය කරලා, ඒ ප්රශද්  සංවර්ධාරනය කරන්න 

කියලා තමයි මම ගරු ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා න්ටින්ශන්. පසුගිය 

කාලය තුළ ඒ ප්රශද්  දියුණු කරන්න වැඩි මුමල් ප්රමාණ්යක් ලබා දී 

තිබුණ්ත්, ළම ප්ර ්නයට හරි විසුනමක් ලැබුශණ් නැහැ. ඒ 

කටයුතුවලත් වංචා, දූයණ් න්ලි ශවනවා. ඉදිරිශේදී ශේ සඳහා ශහොඳ 

වැඩ පිළිශවළක් සකස් කරන්න කියලා මම කබතුමාශගන් ඉල්ලා 

න්ටිනවා.  

ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි  ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.90] 
 

ගරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ශවලාශේ මට ප්ර ්නයක් 

ඉදිරිපත් කරන්න තිශබනවා. ඇත්තටම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාව වින්න් ඉදිරිපත් කරන ලම ශමම වාර්තා පිළිබඳව 

කථා කරන්න තමයි මම බලාශපොශරොත්තුශවන් න්ටිශේ. නමුත්, 

මම මශේ කථාව ශපොඩ්ඩක් ශවනස් කරනවා. ශමොකම, ශේ වන 

විට තිශබන ශද් ුලණික තත්ත්වයත් ළක්ක අශප් ප්රශද් ශේ වි ාල 

ප්ර ්නයක් මතුශවලා තිශබන නිසා මම ළය පාර්ලිශේන්තුවට කිව 

යුතුයි. 

  රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමාට මම 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ළතුමා ඉතාම මක්ය, පළපුරුලි 

සභාපතිවරශයක් හැටියට ළම කාරක සභාව හරහා ලබාශමන 

උපශමස් සහ අුව ාසකත්වය මත ඉදිරි කාලය තුළ රාජය 

පරිපාලනය ශලොුව ශවනසකට ලක් කරන්න ළතුමාට හැකිශවයි 

කියලා මම වි ්වාස කරනවා. 

අම මවස ශවනශකොට පුත්තලම දිස්්රික්කශේ ජනතාවට 

වර්යාව නිසා ඉතා බරපතළ හානි න්ලි වී තිශබන බව මම 

විශ ේයශයන්ම මතක් කරන්න නනෑ. ඉතිහාසශේ කවමාවත් 

ශමවැනි ගංවතුරක් ඇවිල්ලා නැහැ කියලා තමයි ඒකට මුහුණ් ලින් 

අය ප්රකා  කරන්ශන්.  මම පළමුශවන්ම කියන්න නනෑ, නිවාස, 

පාරවල්, ඒ  ජනතාවශේ වයාපාර ටික, ඒ අය ශගොවිතැන්බත් 
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පාර්ලිශේන්තුව 

කරන ශගොවි බිේ ටික සේපූර්ණ්ශයන්ම විනා ශවලා තිශබන බව. 

කල්පිටිය බල ප්රශද් ශේ ශගොවිතැන් කරපු ඉඩේ සේපූර්ණ්ශයන්ම 

විනා ශවලා තිශබනවා. ඒ වයාපාර ස්ථාන විනා  වීශේදී ප්රධාරාන 

ව ශයන්ම හානිශවලා තිශබනවා, ලුණුවලට. ලුණුවලට වතුර 

ගියාට පස්ශසේ  කක්ශකෝම දියශවලා යනවා. ළම නිසා අම ඒ 

කර්මාන්ත න්යල්ලම බරපතළ හානියකට ලක්ශවලා තිශබනවා. 

ඒ විතරක් ශනොශවයි, අම ඒ ප්රශද් ශේ තිශබන පාසල්, 

ශද්වස්ථාන ආදී ශපොලි ස්ථාන න්යල්ලත් ගංවතුරට යටශවලා 

තිශබන්ශන්. මුළු ගේ ප්රශද් යම ගංවතුරට යට ්ගණ්ාට පස්ශසේ අඩුම 

ගණ්ශන් ඒ අවතැන් ්ගණු අයට ඉන්න camp ළකක් හමන්නවත් 

තැනක් නැහැ. ශමොකම, ඒ සඳහා ඉඩමක්වත් ශසොයා ගන්න නැහැ.   

ඊශේ හවස ශසේවා මුර නිමවී නිශවස් බලා ගිය අයට වර්යාව නිසා 

මෙ හිරශවලා ඉන්න න්ද්ධාර ්ගණ්ා. ශමොකම, ළතැනින් ළහාට යන්න 

බැහැ, වතුර වැඩියි. ශේමජනකම කාරණ්ය ශේකයි.  ශේ ප්රශද් ශේ 

garment factoriesවලට ගිය ගැහැුව ළමයි ටිකට අම උශද් 
ශවනකල් බස්වල හිර ශවලා ඉන්න න්ලි ්ගණ්ා. හිතන්නශකෝ, 

ගැහැුව ළමශයක් වැඩ ඉවර ශවලා ශගමර යනශකොට ඒ අයට 

ශකොා චර නේ අව යතා තිශබනවාම කියලා. ඒ අයට 

ශහල්ශලන්නවත් බැරිව බස්වලම හිරශවලා න්ටියා. 

ඊළෙ ප්ර ්නය තමයි, මවස් ගණ්නාවක ඉඳලා පුත්තලම 

දිස්්රික්කශේ ගෑස් ශනොමැතිවීම. ශේක තමයි ඇත්ත කථාව. මම 

ශේ ආණ්ඩුවට මඩ ගහනවා ශනොශවයි. ගෑස් නැති නිසා ශේ 

ශමොශහොශත් ගංවතුර නැති ප්රශද් යක න්ටින ශකශනුවට ශහෝ කෑම 

ටිකක් උයලා ඒ අයට ගිහිල්ලා ශමන්න ක්රමශේමයක් නැහැ. 

ශමොකම, ශපොශළොව කක්ශකෝම ශතමිලා, ප්රාශයෝගිකව ළළිශේ 

ශලොුව ලිප් බඳින්න බැහැ. ශේක වි ාල ප්ර ්නයක්. ශේක නිකේ 

 ාපයක් වාශගයි. ඒකයි මම අම උශද් ශමතැනදී ගරු 

ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා න්ටිශේ, ශේ අයට යේ කින් පිළිසරණ්ක් 

ලබා ශමන්න කියලා. ළශහම කිේවාම, ළතුමා සංඛ්යා ශල්ඛ්න 

කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ශමොකම, ළතුමාට ලැබිලා තිශබන්ශන් 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න. හැබැයි, කබතුමන්ලා රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ න්ටින නිසා මම ශමතැනදී ශේ කාරණ්ය කියන්න නනෑ. 

පට්ටපල් ශබොරු සංඛ්යා ශල්ඛ්න ටිකක් තමයි ළතුමාට නිලධාරාරින් 

ළවලා තිශබන්ශන්. ශමොකම, පුත්තලම දිස්්රික්කශේ ගංවතුරට 

යටශවලා තිශබන්ශන් ශගවල්  51ක් කියලා තමයි සංඛ්යා 

ශල්ඛ්නවල තිශබන්ශන්. පුත්තලම දිස්්රික්කය ගත්තාම, ග්රාම 

නිලධාරාරි වසේ 0ක විතරක් ශගවල්  51ක් යටශවලා තිශබනවා. 

ශගවල් ටික විතරක් ශනොශවයි, වයාපාර න්යල්ලම යටශවලා 

තිශබනවා.  භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑමයි, භාණ්ඩවල හිෙකමයි අම 

ඒ ප්රශද් ශේ බරපතළ විධියට තිශබනවා.  ශපොශහොර නැතිකම 

නිසා විශ ේයශයන්ම ශගොවියා ඇතුළු න්යලුශමනා ඉතාම අමාරු 

තත්ත්වයකට වැටිලා තිශබන ශමොශහොතක ශමවැනි විපතුවත් 

ආවාම තත්ත්වය ශකොශහොමම? 

සමහර ශගවල්වල තිශබන  ෆ්රිේ පා ශවනවා, ටීවී පා ශවනවා. ඒ 

කියන්ශන්, සාමානයශයන් නිවශසේ තිශබන ශේසයක මට්ටමට වඩා 

උඩට වතුර ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්. ළතශකොට ඒ අයට ඉන්න 

තැනක් නැහැ. ශේ න්යලු කාරණ්ා කියන්න නනෑ නිසා තමයි මම 

අම මශේ කථාව ශවනස් කරලා ශේ ශද්වල් කිේශේ. ශේ ශවලාශේ 

ගරු සභාශේ ඉන්න අමාතයවරු කිහිප ශමනාශගන් මා ඉල්ලීමක් 

කරනවා, කරුණ්ාකර ශේ සේබන්ධාරව කටයුතු කරන අය මැුවවත් 

කර, ළම නිලධාරාරි ළක්කත් කථා කරලා, ශේ ජනතාව ශවුවශවන් 

පැහැදිලි විසුනමක් ලබා ශමන්න කියලා. ශමොකම, ශේ ප්ර ්නයට 

පැහැදිලි විසුනමක් ලබා ලින්ශන් නැත්නේ, ඒ ජනතාව තවත් 

අසීරුතාවට පත් ශවනවා.  අම රා්රිය වනශකොට වතුර තවත් වැඩි 

ශවන්න පුළුවන්. ශමොකම, වැේ කඩාශගන ගිහිල්ලා, ඇළ මාර්ග 

කඩාශගන ගිහිල්ලා තිශබන්ශන්. ඒ විතරක් ශනොශවයි, 

ඉතිහාසයශේ පළමුවැනි වතාවට මැන් කළපුශේ වතුරත් ශගොඩට 

ළනවා. ඒක ඉතාම භයානක තත්ත්වයක්. ළම නිසා ශේ භයානක 

තත්ත්වශයන් ජනතාව මුමා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා 

තමුන්නාන්ශසේලාශගන් මම ශේ ශවලාශේ ඉතාම කාරුණිකව 

ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 

ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශනොන්තූ ශනොපැතූ ශවලාවක තමයි ශේ 

හදින් ආපමාවට අපි ලක් ශවන්ශන්. පුත්තලම දිස්්රික්කය පමණ්ක් 

ශනොශවයි, ශප්ලිරු තුඩුශේ න්ට ශම්ගන්මර තුඩුව මක්වාම ශේ 

වනශකොට ආපමාවට ලක්ශවලා තිශබනවා. අම මවස ඇතුළත 

වැහැලා කළු ගෙ පිටාර ගැලුශවොත්, ශමොන තත්ත්වයක් උමා 

ශවයිම කියන්න බැහැ. ළම නිසා ශේ තත්ත්වයට මුහුණ් ශමන්න 

අපි ්රිවිධාර හමුමාව ූ මානේ කර තිශබනවා. ඒ වාශේම ආපමා 

කළමනාකරණ් මධාරයස්ථානයත් ූ මානමින් ඉන්නවා. ශේ 

සේබන්ධාරශයන් න්යලු දිස්්රික් ශල්කේවරුන්ට අපි අව ය උපශමස් 

ලබා දීලා තිශබනවා. ඒ අුවව ළතුමන්ලා ඉදිරිශේදී ඇතිවන 

තත්ත්වයට මුහුණ් ශමන්න අව ය කටයුතු ූ මානේ කරනවා. අපි, 

මහජන නිශයෝත තශයෝ විධියට ඒ ගැන ශසොයා බලනවා. අශප් 

ප්රශද් ත් ඒ වාශේ තත්ත්වයන්ට මුහුණ් ශමමින් පවතිනවා. 

පුත්තලම දිස්්රික්කශේ පමණ්ක් ශනොශවයි. කබතුමා මකින්න ඇති, 

ශේ වර්යාපතනය ළක්ක කුන නායයාේ න්ලිවන ආකාරයත්. අඩු 

ගණ්ශන් කඳ්ගරුවලවත් ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් ශේ වනශකොට 

උමා වී තිශබනවා. ඒකට මුහුණ් ශමන්න අව ය කටයුතු කරන්න 

අපි ූ මානේ ශවනවා. රජයක් හැටියට අපි ඒ වගකීම භාර 

ගන්නවා. 

 
ගරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශකටි ශවලාවක් ශමන්න. 

මම පුත්තලම දිස්්රික්කය විශ ේය කරලා කථා කළාට ඇත්තටම 

අශනක් ප්රශද් වල ප්ර ්නත් මට ශත්ශරනවා. හැබැයි, පුත්තලම 

දිස්්රික්කයට ඉතිහාසශේ කවමාවත් ශමශහම ශවලා නැහැ. ඒ නිසා 

තමයි මම පුත්තලම දිස්්රික්කය ගැන විශ ේයශයන් කථා කශළේ.   

 

ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ුවවරළළිය දිස්්රික්කය ගත්තත්, 9  9දී ලැබුණු 

වර්යාපතනයට වැඩි වර්යාපතනයක් තමයි ශමවර ලැීජ 

තිශබන්ශන්. ශමොකම, අප ඉස්ශකෝශල් ගිය ුවඩා කාල ශේ ලැබුණු 

වර්යාපතනයට වඩා වි ාල ජල කඳක් තමයි මැන් ලැශබන්ශන්. 

පාරවල් පවා යට කර ශගන ජලා  පිටාර ගලන තත්ත්වයක් තමයි 

අම මකින්න ලැශබන්ශන්.  

 
ගරු නහක් ර් අප්පුහාමි මහත්ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශේ අවස්ථාශේදී මම කබතුමාශගන් විශ ේය 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේ කටයුතු ප්රමාම කරන්න ළපා. ශේ 

කටයුතුවලට අව ය ශඩෝසර් නියම ශවලාවට ළවා නැහැ. වතුර 

බස්සන්න පුළුවන් තැනක වතුර බස්සන්න තිශබන ශවලාශේ ඒක 

කරන්ශන් නැතුව පහුශවලා ඒක කරන ළක ශත්රුමක් නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ සඳහා ක්රියාත්මක වීමට කණ්ඩායමක්  ශයොමවන්න කියාත් 

කබතුමාශගන් මා ඉල්ලා න්ටිනවා. 

 

ගරු සී.බී. ස කනායක මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ඒකට යුහුසුලු ශවන්න නනෑ. ්රිවිධාර හමුමාශේ ඉංත ශන්රු අං ය 

කාර්යක්යම කරමින්, ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ක්ගන් ූ මානේ 

2103 2104 

[ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා] 
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කර තිශබනවා. ළම නිසා කබතුමා ශේ කටයුතු සඳහා 

දිසාපතිතුමාත් ළක්ක සේබන්ධීකරණ්ය ශවන්න. ශමතැනදී පක්ය, 

පාට ශේමයක් නැහැ. මිනිසුන් හැටියට අපට කටයුතු කරන්න 

ශවනවා. ඒ සඳහා අව ය උපශමස් දිසාපතිතුමන්ලාට අපි ලබා 

ශමන්නේ.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ීජ.වයි.ජී. රත්නශසේකර මැතිතුමා. කබතුමාට විනාඩි මහයක 

කාලයක් තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.01] 
 

ගරු බී.වයි.ජී. ස කනන ේකස මහත්ා 
(ைொண்புைிகு பீ.மவ.ேீ. ரத்னலெக்கர)  

(The Hon B. Y. G. Rathnasekara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අධික වර්යාපතනය හමුශේ 

ුවරුණ්ෑගල දිස්්රික්කශේ ප්ගල් පන්න්යයකට අධික ප්රමාණ්යක් 

ශේ වනශකොට අවතැන් ශවලා, නිවාස වින්පහකට අධික 

ප්රමාණ්යක් යේ මට්ටමකට විනා ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම 

ඉතාම කනගාටුමායක න්ද්ධියක් තමයි ශේ තත්ත්වය නිසා මරණ් 

ශමකක් ම න්ලි වී තිීජම. ඒ ආශ්රිතව තවත් මරණ්යක් න්ලිශවලා 

තිශබනවා. ඒ අුවව තුන් ශමශනුව ජීවිතක්යයට පත්ශවලා 

තිශබනවා, ශේ ආපමා තත්ත්වය නිසා. ඒ පිළිබඳව ශේ අවස්ථාශේදී 

අශප් කනගාටුව ප්රකා  කරනවා.  

ගරු අග්රාමාතයතුමාශේ මැදිහත්වීම මත ඊශේ රෑ න්ටම ජනතාව 

මුමා ගැමටශේ කටයුතු සඳහා අව ය ශබෝට්ටු යැවීම ආදියත්, ආපමා 

සහන සැලසීම සඳහා අව ය මූලික කටයුතු ශයදීමත් න්ලි කර 

තිශබනවා.  ගරු අග්රාමාතයතුමා මැදිහත්ශවලා ඒ අව ය කටයුතු 

න්යල්ල ඉටු කර තිශබනවා. දිසාපතිතුමා ළක්ක අපි නිරන්තරශයන් 

සේබන්ධාරශවලා, ආපමා මධාරයස්ථාන ළක්කත් සේබන්ධාරශවලා, 

ුවරුණ්ෑගල දිස්්රික්කශේ ආපමා තත්ත්වය කළමනාකරණ්ය කිරීම 

සේබන්ධාරශයන් කටයුතු කරශගන යනවා. අම පාර්ලිශේන්තුව 

පැවැත්ශවන මවසක් නිසා අමාළ ස්ථානය නිරීක්යණ්ය කරන්න 

අපට හැකියාවක් ලැබුශණ් නැහැ. නමුත්, අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒ 

සේබන්ධාරශයන් මැදිහත්වීේ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මමත් සාමාත කත්වය මරන 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරිපත් කළ වාර්තා තුනක් අම 

දින විවාමයට ශගන තිශබනවා. ශේ වාර්තා තුන ගැන කථා කිරීමට 

ශපර මුලින්ම ළක කාරණ්යක් සඳහන් කළ යුතුයි. විපක්යය ශේ 

විවාමය පුරාම මැවැන්ත උත්සාහයක් මැරුවා, ශේ වංචා, දූයණ්, 

අක්රමිකතා න්යල්ලම වත්මන් ආණ්ඩුව තුළ න්ද්ධාර ශවන ශද්වල් 

කියලා ශපන්වන්න. මම හිතන විධියට අපට රටක් විධියට 

වැරලිශණ්ත් ශමතැනම තමයි. වරම කාශේම කියන ළක ශේ වාර්තා  

බැලුවාම ශපශනනවා. මැන් ශේ වාර්තාව ළන්ශන් අපිත් 

සාමාත කත්වය මරන රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ 

වාර්තාවක් ශලස. අපි අමාළ රාජය නිලධාරාරින් ශගන්වලා, පරීක්යණ් 

කරලා අපි න්යලුශමනා ළකතුශවලා තමයි න්යලු කරුණු ඇතුළත් 

ශකොට ශේ වාර්තාව හැලිශේ. ඒ වාශේම, ශේ 3වැනි වාර්තාව 

සේපූර්ණ්ශයන්ම 019  අ්ගරුද්ශද් කරුණු පමනේ කර ගත් 

වාර්තාවක් හැටියට තමයි ළළි මකින්ශන්.  ශේශක් ඇත්ත කථාව 

තමයි, වසර ගණ්නාවක් තිස්ශසේ රාජය ආයතනවල ක්රියාත්මක 

ශවන ළකම ක්රමශේමයක් තිශබනවාය කියන ළක. ඒ නිසා ශේ 

රාජය ආයතනවල තිශබන කළමනාකරණ් පද්ධාරති න්යල්ලම වසර 

ගණ්නාවක් තිස්ශසේ ළකම විධියට -සාේප්රමායිකව- ක්රියාත්මක 

ශවලා,   ඒ හරහා සමහර විට වංචා, දූයණ්, අක්රමිකතාවලට ශපළ 

ගැසුණු පරිසර නිර්මාණ්ය කරශගන, ඒ නිර්මාණ් ශවනස් කරන්න 

තරේ system change ළකක්, ළශහම නැත්නේ ක්රමශේ 

ශවනස්කමක් න්ලි ශනොකිරීම ශහේතුශවන් කාලයක් තිස්ශසේ පැන 

නගින ගැටලු හැටියට තමයි ශේවා තිශබන්ශන්.  

විශ ේයශයන්ම අශප් රාජය ආමායමින් න්යයට  1ක්ම අපට 

ළකතු කරලා ශමන්ශන්, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, ශර්ුල 

ශමපාර්තශේන්තුව සහ සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව වින්න්. ඒ නිසා 

රජයක රුධිරය, නැත්නේ ජීවනාලිය හැටියට සලකන්න පුළුවන් 

වන්ශන්  ශේ ශමපාර්තශේන්තු තුනයි. ඊට අමතරව රජයට ආමායේ 

උත්පාමනය කරලා ශමන තවත් රාජය ආයතන ගණ්නාවක් 

තිශබනවා. ශේ රාජය ආයතනවල කළමනාකරණ්ය කාර්යක්යම 

ශනෝගශණ්ොත්, ඒක රජශේ පැවැත්මට හා රජශේ ක්රියාකාරිත්වයට 

අති ය මැවැන්ත බලපෑමක් කරනවා. ඒ නිසා ශකොයි ශකොයි කාල 

වකවාුවවලම කියලා බලන්ශන් නැතිව, ශේ ඇති ශවලා තිශබන 

ප්ර ්න හමුශේ ශේ වාර්තා තුනම මුල න්ට අග මක්වා කිශයේශවොත් 

ඒ බව ශත්රුේ ගන්න පුළුවන්. සාමානයශයන් විගණ්නශේ 

ස්වරූපය තමයි, විගණ්නශේදී ළහි කාර්යක්යම පැත්ත වාර්තා 

කරන්ශන් නැති ළක. අශප් performance audit, නැත්නේ 
කාර්යක්යමතා විගණ්නය ශකශරහි අවධාරානය ශයොමු කරනවා 

ටිකක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි විගණ්නය තුළින් වාර්තා කරන්ශන්ම 

ලිර්වලතා, ශමෝය, වංචා, අක්රමිකතාම තමයි. ඒ නිසාමයි වාර්තාවක් 

ගත්තාම ඒ වාර්තාව පුරා 'ශහොඳ ශමොුවත් නැහැ, නරකම තමයි 

තිශබන්ශන්' වාශේ ශප්න්ශන්. ඒක සාමානය ස්වභාවය. අපි 

performance audit කියන ළකට යනවාට වඩා, සාමානය 

සාේප්රමායික විගණ්නයකට යෑමයි මීට ශහේතුව. ශකශසේ ්ගවත්, ශේ 

වාර්තාවල මැවැන්ත කරුණු ගණ්නාවක් තිශබනවා. ශේ කරුණු 

ශකශරහි අශප් මැඩි අවධාරානය ශයොමු විය යුතුයි.  

විශ ේයශයන්ම රජයට ආමායේ උත්පාමනය කරලා ශමන 

ප්රධාරානතම ශමපාර්තශේන්තුව හැටියට ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව හුනන්වන්න පුළුවන්. 0101 අග භාගය වන විට 

ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ හිෙ බලි ආමායම තිශබනවා, 

රුපියල් මිලියන 01,41 ක්. ශේකට මඩ මුමල් ළකතු ශවලා 

තිශබනවා, මිලියන 91,   ක්. ඒ අුවව, මිලියන 39,3 3ක හිෙ 

බද්මක් තිශබනවා, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ විතරක්. 

ඊළෙට, සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුශේ හිෙ බලි මුමල 0101.90.39 

වන විට රුපියල් මිලියන 3,   යි. ශමන්න ශේ හිෙ බලි මුමල් ටික 

අය කර ගන්න අපට හැකියාවක් තිබුණ්ා නේ, ඒකත් ශේ ශවලාශේ 

රාජය ආමායමට ශලොුව ධාරනාත්මක බලපෑමක් කරගන්න තිබුණ්ා. 

ශේ ආයතනවලින් ශමා චර බලි මුමල් හිෙ ශවලා තිශබන්ශන් ඇයි 

කියලා අපි ශසොයන්න නනෑ. ශේ ආයතනවල හිෙ බලි මුමල් 

සේබන්ධාරශයන් විශ ේශල්යණ්ය කිරීම සඳහා අපි රාජය ආයතනවල 

නිලධාරාරින් කාරක සභාවට ශගන්වූවා. ඇත්තටම ශේ ආයතන තුන 

අති යින් වැමගත් ආයතන නිසා අ්ගරුද්මකට වතාවක් ශනොශවයි, 

අපි පත් ්ගණ්ාට පස්ශසේ ශේ ආයතන හැම ළකක්ම අවම ව ශයන් 

තුන් වතාවක් ශේ වන විට කැඳවලා තිශබනවා. අපි ශේ  උත්සාහය 

කශළේ රාජයයට ආමායේ ලබා ශමන ශේ ආයතනවල 

කාර්යක්යමතාව වැඩි කිරීම සඳහා පමණ්යි. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාවට ලැීජ තිශබන සීමිත කාලය තුළ ආයතන 841ක් 

පමණ් අධීක්යණ්ය කරන්න, විමර් නය කරන්න තිශබනවා. අපට 

ලැීජ තිශබන ඒ කාලය තුළ රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

හරහා සේපූර්ණ්ශයන්ම ශේ ආයතනවල පරිපාලනය කාර්යක්යම 

කරලා, පරිපාලනමය ශවනස්කේ කරලා, වයුහාත්මක ශවනස්කේ 

කරන්න තරේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා අපට න්ද්ධාර ශවනවා, ශේ 

හිෙ බලි අය කර ගැමටශේ ප්රමාමය ්ගශණ් ඇයි, ශේ ප්රමාමය  

වළක්වාගත හැක්ශක් ශකොශහොමම කියලා සුවිශ ේෂී අධාරයයනයක් 

කරන්න. ශේ බලි ශගවන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඇත්තටම අපට  ඒ 

වි ්ශල්යණ්ශේදී ශත්රුණ්ා, ශේ හිෙ බලි ශගොශඩ් ශපෞද්ගලික 

අං ශේ මැවැන්ත ආයතන තිශබන බව. අපට හිතන්නවත් බැරි 

ආයතන අතිවි ාල සංඛ්යාවක් තිශබනවා. ඒ ආයතන කාලයක් 

තිස්ශසේ බලි  ශගවා නැහැ.  

විශ ේයශයන් වැට් කියන්ශන් ජනතාවශගන් අය කරපු බලි. ඒක 

අනිවාර්යශයන්ම ශගවිය යුතුයි. නමුත් විවිධාරාකාර ශහේතු නිසා ඒ 

බලි තවම ශගවලා නැහැ. පරීක්යා කරලා  බලලා, ශේ හිෙ බලි අය 

කර ගන්න ගියාම, ඒ බලි ශගවන්නන් අභියාචනා ඉදිරිපත් 

2105 2106 



පාර්ලිශේන්තුව 

කරනවා. අභියාචනා අදියර තුනක් තිශබනවා; මණ්ඩල තුනක් 

තිශබනවා. ශේ අභියාචනා ටික ඉවර ශවන්න අ්ගරුලි ගණ්නාවක් 

යනවා. ඉන් පස්ශසේ ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව ශේ 

ශබොශහෝ ආයතනවලට නඩු පවරලා තිශබනවා. උසාවියට නඩුව 

ගියාම අ්ගරුලි ගණ්නක් ඒ නඩුව ඇදි, ඇදි යනවා. ඒ නිසා හිෙ බලි 

මුමල මඩත් ළක්ක ළකතු ශවවි දිගටම ක්රියාත්මක ශවනවා. 

අන්තිශේදී මඩ ළකතු ශවමින් හිෙ මුමල වැඩි ශවනවා විනා 

විසුනමක් නැහැ. ඒ නිසා මම ශේ ගරු සභාවට ශයෝජනා              

කරනවා, ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුවටත්, සුරාබලි 

ශමපාර්තශේන්තුවටත්, ශර්ුල ශමපාර්තශේන්තුවටත්, අශනුවත් 

රාජය ආයතනවලටත් හිෙ මුමල් අය කර ගැමටම සේබන්ධාරශයන් 

තිශබන ක්රමශේමය යළි පරීක්යාවට ලක් කරලා  ඒවා අය කර 

ගැමටම කඩිනේ කරගත හැකි ක්රමශේම අපි ක්ගරු ක්ගරුත් ළකතු 

ශවලා ශසොයා ගත යුතුයි කියලා. හිෙ බලි අය කර ගැමටම 

සේබන්ධාරශයන් වූ බලිමය කටයුතු සඳහාත්, ඉදිරිපත් වී තිශබන 

පැමිණිලි විමර් නය කරලා රජයට වාර්තා කිරීමට සහ තීන්ලි ලබා 

දීම සඳහාත් අපට ශවනමම අධිකරණ්යක් අව ය ශවයි.  

ඊළෙට, නූතන ශලෝකශේ තාක්යණ්ය දියුණුයි කියලා අපි 

මන්නවා. ශේ ශවුවශවන් ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුශේ  

Legacy කියලා පරිගණ්ක පද්ධාරතියක් මුලින් තිබුණ්ා. ඒක පරණ් 

පද්ධාරතියක්. ඒශක් තිබුණු ලිර්වලතා නිසා අපි RAMIS පද්ධාරතිය 
හුනන්වා ලින්නා. ශේ පද්ධාරතිය සංවර්ධාරනය කිරීමට විශද්ය ය 

සමාගමකට රුපියල් බිලියන 4ක් වියමේ කරලා තිශබනවා. ඉන් 

පසුව ශද්ය ය ආමායේ පනත සංශ ෝධාරනය කරන ශකොට ඒ පරණ් 

පද්ධාරතිය සුලිසු නැති නිසා ශේ පද්ධාරතිය නව පනතට අුවව 

යාවත්කාලීන කළ යුතුව තිබුණ්ා. ශේ යාවත්කාලීන කිරීශේ 

කටයුතුවලට බිලියන 3.5ක් ශගවලා තිශබනවා. හැබැයි, තවම  ඒ 

යාවත්කාලීන කටයුතු සේපූර්ණ්ශයන් අවසන් ශවලා නැහැ. නමුත්, 

අපි ශේ පද්ධාරතිය සඳහා පමණ්ක් බිලියන  .5ක් වියමේ කරලා 

තිශබනවා. අශප් රශට් නනෑ තරේ  IT ක්ශයේත්රශේ වි ශ ේයඥතාව 

මක්වන, ශමයට සුලිසු පද්ධාරතියක් හමලා ශමන්න පුළුවන් ශද්ය ය 

ආයතන තිශබනවා. ඒ වාශේම, ශද්ය ය IT ක්ශයේත්රශේ 

විශ ේයඥයන් ඉන්නවා. අපි විශද්  රටවලට ශමන මුමල් 

නවත්වාශගන ශද්ය ය ව ශයන් අශප් රටට ගැළශපන පද්ධාරතියක් 

හමන්න නනෑ.  ආයතන 0 ක්  ශේ පද්ධාරතියට ඒකාබද්ධාර කිරීමට 

ශයෝත තව තිශබනවා. නමුත් තවම ශේ පද්ධාරතියට ඒකාබද්ධාර ශවලා 

තිශබන්ශන් ආයතන තුනක් විතරයි. ඒත් න්යයට න්යයක් 

සේපූර්ණ්ව ශනොශවයි. ශේවා බලනශකොට අපට යේ වැරලිණු 

තැනක් තිශබන බව ශපශනනවා.  

පසුගිය අ්ගරුලි ළකහමාරක් තිස්ශසේ රජශේ සේපූර්ණ් අවධාරානය 

ශයොමු ්ගශණ් ශකොවිඩ්-9  වයසනය ශවුවශවන්. ඇත්තට අපට 

ශවන ශමයක් ගැන කථා කරන්න ශේලාවක් තිබුශණ් නැහැ. මැන් 

අධික වැස්ස. මැන් අශප් පූර්ණ් අවධාරානය ශේ වැස්ශසන්, ජල 

ගැල්ශමන් විපතට පත් වූ අයට සහන සැලසීම සඳහා ශයොමු 

ශවනවා. ලක්ය   ක් අපට කන්මය දීලා බලාශපොශරොත්තු ්ගශණ් ශේ 

දූයණ්, වංචා, අක්රමිකතා න්යල්ල සේපූර්ණ්ශයන් නැති වී යන  

ක්රමශේමයක් රටට හුනන්වා ශමයි, system change ළකක් ඇති 
ශවයි කියලායි. අශප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ තුන්වැනි 

පමවිප්රාප්තිය ළෙ ළනවා, ශනොවැේබර් 9 වන මාට. ළතැන් පටන් 

ළතුමාට අ්ගරුලි තුනක කාලයක්  තිශබනවා.   

ශේ ආයතන පද්ධාරති න්යල්ල නූතන කළමනාකරණ් 

ප්රශේ වලට අුවූලලව  නවීකරණ්ය කළ යුතුයි, ශේවාශේ පද්ධාරති 

ශවනස් විය යුතුයි කියලා අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

විශ ේයශයන් ශකෝප් ළශකන් වාර්තා කරලා තිශබනවා, අක්රිය 

ආයතන ගණ්නාවක් තිශබනවා කියලා. ශේ ආයතන ගැන  ශසොයා 

බලලා ශේ අක්රිය ආයතන ළක්ශකෝ ක්රියාකාරි තත්ත්වයට ශගන ආ 

යුතුයි. ශේ ආයතන අනව ය නේ ඒවා වහලා මාලා රාජය ආයතන 

කාර්යක්යම කිරීශේ වැඩ පිළිශවළක් අපි වහාම ක්රියාත්මක කළ 

යුතුව තිශබනවා. ඒක අශප් වගකීම. ඒක අශප් ශපොශරොන්ලිව. ඒ 

නිසා ඒ ශපොශරොන්ලිව ඉටු කරමු කියන ශයෝජනාව ශේ ගරු 

සභාවට ඉදිරිපත් කරමින්, ශේ අවස්ථාව ලබා දීම සේබන්ධාරශයන් 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම නිහව 

ශවනවා.  
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු හරින් ප්රනාන්ලි මැතිතුමා. කබතුමාට විනාඩි  ක කාලයක් 

තිශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.31] 
 

ගරු හරින් ප්රනාන්ුම මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශලොුව  ලයකර්මයක්  

කරලා,  දින 41කට පසුව  පාර්ලිශේන්තුවට ළන්නට අවස්ථාව 

ලබා ලින් ශමවියන් වහන්ශසේට මම ඉස්ශසල්ලාම ස්තුතිවන්ත 

ශවනවා.  ශේ පාර්ලිශේන්තුශේත් bypass surgeries කරපු අය 
නනෑ තරේ ඇති. මම මැක්කා, ශද් පාලනය ශකොා චර ුවජීතම 

කියලා. ළක පැත්තකින් සුන්මරයි. විපක්ය ශේ අයත් මට සුබ 

පැතුවා; ආිතර්වාම කළා. නමුත් සමහර මිනිසුන් හිතනවා, "මූ 

මැරිලා ගියා නේ ශහොඳයි.  ආණ්ඩුව විශේචනය කරන නිසා" 

කියලා. හැබැයි, මම වි ව්ාස කරනවා මම ආණ්ඩුව පිළිබඳ 

විශේචනයක් කරන්ශන් මට තිශබන රාජකාරිය නිසා.  අපි ඒකට 

ඉංග්රීශයන් කියනවා "constructive criticism" කියලා.  

ළශහම නැත්නේ, ධාරනාත්මක විශේචන කරන්ශන් ආණ්ඩුශේ 

වැරදි ශපන්වන්නයි. අපි "සර් ශෆේල්"  කියලා කිේශේ, ඒ ශවලාශේ 

සර් ශෆේල් කරලා මාන්න ශනොශවයි. ඒ අ්ගරුද්ම  ශෆේල්;  ඊළෙ 

අ්ගරුද්ශද් පාස් ශවන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුත් 

මම ඊශේ මවස ගැන ශපොඩ්ඩක් සතුටු ශවනවා.  මුතුරාජශවල 

න්ලිවීමක් ගැන කථා කරනවා. මම මන්නවා අම "ශකෝපා" ළක ගැන 

කථා කරන බව. නමුත් මම මන්නවා  මුතුරාජශවල ප්ර ්නය අශප් 

ප්රශද් වලට අත්ශවලා තිශබන භයානක ඉරණ්මක් බව. ආණ්ඩුශේ 

මන්ත්රීවරුන් ශමශමශනක්,- ගරු නිමල් ලාන්සා රාජය ඇමතිතුමායි 

මමයි හැම ශවලාශේම වාම කර ගන්නවා. හැබැයි, ළතුමා ්ගණ්ත් 

මම අගයනවා. ශහොඳ ශද් ශහොඳයි කියන්න නනෑ.- ඒ ශවලාශේ 

ජනතාව පැත්ශත් හිටගත්තා. ආණ්ඩු පක්යශේ ්ගණ්ත්, විපක්යශේ 

්ගණ්ත් අපි නිශයෝජනය කරන මිනිසුන් ශවුවශවන් හිට ගන්න බැරි 

නේ ශද් පාලනශේදී අපි   ශෆේල් ශවනවා. ඒ වාශේම ගරු සුමර්ිතමට 

ප්රනාන්ලිපුල්ශල් මැතිනිය ගැනත් මට වි ාල ආඩේබරයක් 

තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ලැීජ තිශබන කාලය 

සීමිත නිසා, මම ශපොඩි ශමයක් කියන්නට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. අශප් විශේචන සාමානයශයන් අපි කශළේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ආරක්යාව පමනේ කරශගනයි කියලා ශපොඩි 

කථාවක් යනවා. ළශහම ශමයක් ශනොශවයි. ගරු න්රිල් ගාමිණී 
පියතුමාට ්ගණ්ා වාශේ, CID ළක ගිහිල්ලා ළක ළක බුද්ධි අං  

ප්රධාරාමටන් අත්අඩංුලවට ගන්න, -පරීක්යණ් කරන්න ශනොශවයි.- 

කියලා තිශබන බව අපි න්යලුශමනා මැක්කා. ඒක ශබොරුවක්ම? 

ළතශකොට සාමානයශයන් ඒ බුද්ධි අං ශේ ප්රධාරානියා කරන්න 

නනෑ, තමන් මාපු ශචෝමනාව ඉල්ලා අස් කර ගැමටමයි. ළශහම 

නැතුව කළ යුත්ශත්, " CID ළක මටතිපති ශමපාර්තශේන්තුව හරහා 

ගිහිල්ලා අත්අඩංුලවට ගන්ශන් නැහැ" කියන ළක ශනොශවයි. රශට් 

උද්ශඋෝයණ් වැඩිශවන ශකොට, ආගේ ශ මශයන් ශතොරව ජනතාව 

ළකතුශවන ශකොට CID ළකට යනවා. මටත් ්ගශණ් ඒකමයි. 

මට ශේ  කළු පටිය මමා ගන්න අමතක ්ගණ්ා. නැත්නේ 

රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමා අමතක ්ගණ්ා කියලා කියයි. ශේක 

මමා ගනිද්දී රන්ජන් මතක් ශවනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශද් පාලනය පිළිබඳව මශේ 

අමහස මම කිේශේ. මම අ්ගරුලි  1න් පසුව ශද් පාලනය කරන්ශන් 

නැහැ. මම ශේ ඉන්න අයශේ අඩු පාඩුවක් කියනවා ළශහම 

ශනොශවයි. මශේ ශද් පාලනශේ ශවනම මර් නයක් තිශබනවා. 

මම වත්තල ආසනයට යනශකොට ඒ  ගැන කිේවා, මම අලුත් 

ශද්වල් ශගොඩක් කිේවා. මම ශේ කාරණ්ය හැන්සාඩ් වාර්තාවට 

ඇතුළත් ශවන්නයි කියන්ශන්. රන්ජන් රාමනායක මැතිතුමාට 

නිමහස ශමනවා නේ මම පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීකශමන් ඉල්ලා 

අස්ශවන්න ූ මානේ. ඒක කරන්ශන් මට ගේපහින් කන්ම ගන්න 

ශනොශවයි. මම භය නැතිව කියනවා, මට ශහොඳට කන්ම හේබ 

ශවනවා. [බාධාරා කිරීේ] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

උගත්කමක් නැති මිනිස්සු ශද් පාලනයට ඇවිත් තිශබන බව ශේ 

රටට ශපන්වන හැටි තමයි, ඒ.  

මම අම ශපොඩි ප්ර ්නයක්  නැවත වතාවක් පාර්ලිශේන්තුවට 

කියනවා. 019  අශප්රේල් 09ශවනි මා පාස්ුව ප්රහාරය සේබන්ධාරශයන් 

අපි පාර්ලිශේන්තුශේදී ශතොරතුරු ටිකක් කිේවා. මම කිහිප 

වතාවක්ම සරත් වීරශසේකර ඇමතිතුමාශේ මූණ්ටම කිේවා, "ළන්න 

අපිත් ළක්ක සාකා කා කරන්න, ශේක වැරදිම නැද්ම කියලා 

කියන්න" කියලා. අපි කක්ශකොම කියන්ශන් පාස්ුව ශකොමිසම 
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාශේ ශවළුේවල නැති, නමුත් දීපු සාක්ෂි පිළිබඳ 

කතන්මර. ඇයි ශේවා ළළියට ළන්ශන් නැත්ශත්? මම අම තව 

කාරණ්යක් කියනවා. 019  අශප්රේල් 14ශවනි මා ශලොරි ශමකක් 

අල්ලා ගන්නවා. ඒ ශලොරි ශමක ගැලනිගම පිවිසුශේදී අල්ලා 

ගන්ශන්. ශේක සාක්ෂියක්; දීපු evidence ළකක්. මම කියන්ශන් 

ශබොරුවක් ශනොශවයි. ශේක ශසොයා ගන්න පුළුවන්. ශේ ගැන 

evidence දීපු, ළශහම නැත්නේ සාක්ෂි දීපු මිනිස්සු කාදිනල් 

හිමිපාණ්න්ටත් කියලා තිශබනවා. ඒ ශලොරි ශමශක් තිබුශණ් 

ශමොනවාම? ලංකාශේ  ශපොලිස් ශමපාර්තශේන්තුශේ ුවමන ප්රධාරානියා  

කථා කරලාම ඒ ශලොරි ශමක release කරන්න කිේශේ? ඒ ශලොරි 

අයිති ළක්ශකනා ක්ගම කියන ළකවත් අඩුම ගණ්ශන් කියන්න 

කියලා ගරු සරත් වීරශසේකර ඇමතිතුමාට කියනවා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශබෝේබ පිපිරුණු 

අශප්රේල් 09 ප්රහාරය මවශසේ මම ශේ කියන ශපොලීන්ශේ ප්රධාරාන 

නිලධාරාරියා  පාන්ුවඩාශේ "මාළු මාළු" ශහෝටලශේ හිටිශේ. ශේවා 

ශේ ශබොරුවට කියන ඒවා ශනොශවයි. ක්ගම ළයාශේ බිල ශගේශේ, 

කහු කාශේ ව්ගචර් ළශකන්ම ශහෝටලයට ගිශේ කියන ළක පුළුවන් 

නේ ශසොයලා උත්තර ශමන්න කියලා මම ළතුමාට කියනවා. මම 

නැවත කියනවා ශේවා පාස්ුව ශකොමිසමට දීපු කටඋත්තර, 

ශවළුමට ආපු නැති ශතොරතුරු කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ ගැන තව විස්තර මශේ 

මිත්ර ගරු මනූය නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාත් කියයි. අපි මන්නවා 

සහරාන්ශේ ශනෝනා ශකශනක් ඉන්න බව. සහරාන්ශේ ශනෝනා 

තවම ජීවතුන් අතර ඉන්නවාම නැද්ම කියන්න අපි මන්ශන් නැහැ.   

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කබතුමාට තව මිනිත්තු ශමකක කාලයක් 

තිශබනවා. ගරු ජී.ජී. ශපොන්නේබලේ මැතිතුමාශේ කාලය- [බාධාරා 
කිරීමක්] 

 
ගරු හරින් ප්රනාන්ුම මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ஹொின் பர்னொந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 
ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මම පාර්ලිශේන්තුශවන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ශේක අපි 

කක්ශකෝටම තිශබන ප්ර ්නයක්. සහරාන්ශේ ශනෝනා කළ ප්රකා ය  

පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. 

මශේ තාත්තා ගැන පිටුපස්ශසේ ශකශනක් කියනවා ඇහුණ්ා. 

මශේ තාත්තා මිය ගිය මිනිශහක්. හැබැයි, මශේ තාත්තා ගැන, මා 

සේබන්ධාරශයන් පරීක්යණ් කරපු  ජනාධිපති ශකොමියන් වාර්තාව 

අරශගන සේපූර්ණ්ශයන් කියවලා බලන්න. මා ගැන ශමොකක්ම 

ඒශක් තිබුශණ්.  තාත්තාට ක්ගම ඒ ශකෝල් ළක දීලා තිබුශණ් ආදී 

ඒ න්යලු විස්තර ළහි තිශබනවා. ක්ගරු ශහෝ කියන මඟුලක් 

පිටුපස්සට ශවලා ඉඳශගන කියන්ශන් නැතුව, පාර්ලිශේන්තුවට 

ඇවිල්ලා ශපොතක් කියවන්න ඉශගන ගන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. ෆාතිමා සාදියා කියන සහරාන්ශේ ශනෝනා කියලා 

තිශබනවා, ලංකාශේ බුද්ධි අං ශේ නිලධාරාරින් සහ සහරාන් ළක 

ශගමරදී හේබ ්ගණු මවස් තිශයනවා කියලා. මම අසතය ප්රකා  

කරනවා නේ, සරත් වීරශසේකර මැතිතුමා CID ළශක් නිලධාරාරින් 

ශගන්වලා, "ළශහම කටඋත්තරයක් තිබුශණ්  නැහැ. ජනාධිපති 

වාර්තා ශකොමිසශේ ළශහම ළකක් තිබුශණ් නැහැ" කියලා 

කියන්න.  අපි ශේවා කින්ම සාක්ෂියක් නැතුව කියනවා ශනොශවයි. 

නමුත් මම මන්නවා, ශේක ජීවිත තර්ජනයක් බව; අම කිේවා වාශේ 

වි ්වාස කරනවා. මම අශප්රේල් 00  කථා කළා. මැයි පළමුවැනි මා 

මට surgery  ළකක් කළා. ආශයත් සැප්තැේබර් 00 මම ආණ්ඩුව 

විශේචනය කළා. කක්ශතෝබර් පළමුවැනි මා ආශයත් මශේ  පපුව 

පළලා පැය   9/0ක operation ළකක් කළා. මට සමහර මිනිස්සු 

කියනවා, ශේවා තමයි යක්ය බන්ධාරන කියලා. මම ඒවාට භය 

නැහැ. ශමොකම, මම අමහන ආගමක් තිශබනවා. ඒ ආගම පිවිතුරුයි 

කියලා මම වි ්වාස කරනවා. මම අම කියනවා, ශමොන 'අක්කාට' 

කියලා  ශමොන වෑල් අඹරන්න හැලිවත්, හරියට  ශමවියන් වහන්ශසේ 

අමහන ශකශනුවට, පිරින්ලි ආගම හරියට අමහන මිනිශහුවට කින් 

විශටක ශේ කරමරය ශවන්ශන් නැහැ කියලා.  

මම දීර්උව කථා කරන්ශන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, මශේ ඉතුරු ශවලා තිශබන විනාඩිය පුළුවන්නේ නේ 

මනූය නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට ශමන්න. ඒත් ළක්කම මම 

ඉල්ලීමක් කරනවා, ශේ කියපු කරුණු සේබන්ධාරශයන් වැඩිය නනෑ 

නැහැ, ඒවාට උත්තර විතරක් ශමන්න කියලා. ශමොකම, කිතුුව 

අපට ශකොා චර මඩ ගහලා ශේශකන් ගැලශවන්න හැලිවත්, මම 

කියපු අර සාපශයන් ගැලශවන්න ශවන්ශන් නැහැ කියන ළක අම 

ඇස් පනාපිට ශපශනන්න තිශයනවා. ඒ   කාරණ්ය මතක් කරමින් 

මා නිහව ශවනවා.  ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වීරසුමන වීරන්ංහ මන්ත්රීතුමා. කබතුමාට විනාඩි 91ක 

කාලයක් තිශබනවා.  

 
[අ.භා. 4.38] 

 

ගරු වීසසුමන වීසසාංහ මහත්ා 
(ைொண்புைிகு வீரசுைன வீரெிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පාර්ලිශේන්තුශේ අම විවාමයට 

ගැශනන්ශන්, පාර්ලිශේන්තුව තුළ ක්රියාත්මක ශවන කාරක 

සභාවලින් පැරණිතම කාරක සභාව, නවවැනි පාර්ලිශේන්තුවට 

ඉදිරිපත් කරන ලම වාර්තා සේබන්ධාරශයන් වූ කල් තැීජශේ 

ශයෝජනාවයි. අශප් රශට් පාර්ලිශේන්තු සේප්රමාය තුළ, 9 09 

කක්ශතෝබර් මස 15වැනි මා පාර්ලිශේන්තුශේ හිටපු තේබිමුත්තු 

මැතිතුමා ශගනාපු ශයෝජනාවක් අුවව පිහිටවපු ළකක් තමයි 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවට හැම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධාරනයකදීම වැඩි බරක් 

තියලා, වැඩි ප්රමුඛ්තාවක් ලබා ලින්නා. 9  8 ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ 948වැනි වයවස්ථාව තුළින් රජශේ ගිණුේ කාරක 

සභාව, රජශේ කටයුතුවලදී ශමන්ම, මූලය පිළිබඳව තීන්ලි 

ගැමටශේදී පාර්ලිශේන්තුවට තිශබන බලය  ක්තිමත් කරලා, තීන්ලි 

2109 2110 



පාර්ලිශේන්තුව 

කරලා තිශබනවා. ළම නිසා අම සාකා කාවට ගැශනන රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව සේබන්ධාරශයන් වූ විවාමය සමාජය 

තුළ වැඩි අවධාරානයක්, වැඩි කතිකාවක් විය යුතු ශයෝජනාවක්. ඒ 

වාශේම, ශේ සාකා කාව තුළ 841කට ආසන්න ආයතන 

ප්රමාණ්යක් ගැන කථා කරනවා. ඒවා රශට් මහජන බලි මුමලින් 

නඩත්තු ශවන  ආයතන; ශේ රශට් ආර්ිකකය ශපෝයණ්ය කරන 

ආයතන. ළම නිසා, ළම ආයතනවල ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳව 

සමාජශේ වැඩි අවධාරානයක් ශයොමු ශවන්න නනෑ. රජශේ ගිණුේ 

පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන කථා කරනශකොට සමහර 

මන්ත්රීතුමන්ලා ශනොශයක් ශද්වල් කිේවා. ගරු අත ත් 

මාන්නප්ශපරුම මන්ත්රීතුමා ශමම ගරු සභාශේ ඉන්නවාම මන්ශන් 

නැහැ. ළතුමා කිේවා, "ශේ රාජය ආයතන කඩාශගන වැටිලා. 

දූෂිතයි. ජාතික විගණ්න කාර්යාලයත් දූෂිතයි. ඒකත් 

ශද් පාලමටකරණ්යට ලක් ශවලා" කියලා. අශප් රශට් රාජය 

ආයතන ගණ්නාවක් තිශබනවා. ඇත්ත. ඒවා දූෂිතයි. 

ශද් පාලමටකරණ්යට ලක් ශවලා. හැබැයි ආයතන පද්ධාරතිය තුළ 

ශේ ශවනශකොට ඒ ශගෞරවය ශකශළසාශගන නැති ළක් 

ආයතනයක් තමයි ජාතික විගණ්න කාර්යාලය. අශප් ඉතිහාසශේ  

විගණ්කාධිපතිවරුන් සහ ජාතික විගණ්න කාර්යාලය කරපු 

ශමශහය ශවුවශවන් අශප් ශගෞරවය, ස්තුතිය පුම කරන්න නනෑ. 

හැම ුවණු ශගොඩක්ම ළක තැනකින් මමද්දී ශේ වාශේ ආයතන, ශේ 

වාශේ පුද්ගලයන්, ඒ ශවුවශවන් කැප ශවා ච රාජය නිලධාරාරින් 

හෑල්ලුවට ලක් කිරීම ක්ගන්ට කරන බරපතළ අසාධාරාරණ්යක්. ඒ 

වාශේම, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව ශවුවශවන් 

පාර්ලිශේන්තුශේ නිලධාරාරින් සහ අශනුවත් ආයතන කරපු 

මැදිහත්වීම සේබන්ධාරවත් අශප් ශගෞරවය, ස්තුතිය පුම කරන්න 

නනෑ.  

අම ශේ ශයෝජනාව තුළින් රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගැන ශමොන තරේ වැමගත් කාරණ්ා ගණ්නාවක් කථා කළාම? ශේ 

ශයෝජනාව කියවනශකොට අපට ළය පැහැදිලි ශවනවා. රජශේ 

ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ සාමාත කයුව හැටියට මම මන්නවා 

අපි අවස්ථා ගණ්නාවක් රැස් ශවලා, වරින් වර ඒ ආයතන 

ශගන්වලා රටට බලපාන මූලික ප්ර ්න ගණ්නාවක් ගැන කථා බහ 

කළ බව. අපි අලි-මිනිස් ගැටුම, මරුවන්ශේ ලිප්පත්කම, අධාරයාපන 

ක්රමය ගැන අපි කථා කළා. විශ ේයශයන්ම පවතින අධාරයාපන ක්රමය 

තුළ කලා උපාධිධාරාරින්ශේ විරැකියාව වැඩිවීම නිසා  අධාරයාපන 

ප්රතිසංස්කරණ් ශකොශහොමම ශවන්න නනෑ කියන කාරණ්ාව  කථා 

කළා. ඒ වාශේම ආහාර කල් තබා ගැමටශේ ක්රම, පසු අස්වුව හානි 

වැනි කාරණ්ා ගණ්නාවක් පිළිබඳව කථා බහ කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම වැමගත් වන්ශන් තව 

මවස් කිහිපයකින් 0100 අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් කිරීමයි. මුමල් 

රාජය අමාතයතුමාත් ශේ ශවලාශේ ශේ ගරු සභාශේ  න්ටිනවා. ශේ 
රශට් ආර්ිකකය බරපතළ ශේමමටය තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබන 

ඉතාම අමාරු අවස්ථාවකයි, 0100 අය වැය ශල්ඛ්නය ඉදිරිපත් 

කරන්ශන්. ඒ අය වැය පිළිබඳවත් යේ කියවීමක් කරන්න ශේ 

වාර්තාව පිළිබඳව පසු විපරමක් කරනවා නේ  ශහොඳයි කියන 

කාරණ්ාව මා න්හිපත් කරනවා. 

අපි මන්නවා, අශප් රශට් රාජය ආමායමින් න්යයට  1ක් ලබා 

ශමන, ආර්ිකකය කසවා න්ටින ආයතන තුන, ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා ශර්ුලව හා සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුවයි 

කියලා. නිමහස් ආර්ිකකශයන් පස්ශසේ, ශවශළඳ ශපොළ 

ආර්ිකකශයන් පස්ශසේ අ්ගරුලි 41ක කාල සීමාව තුළ අශප් රාජය 

ආමායම ක්රමිකව කඩාශගන වැටිලා තිශබනවා. ශේ වාර්තාව 

පැහැදිලිව අධාරයයනය කරනවා නේ, පරිය ලනය කරනවා නේ, 

රාජය ආමායම කඩාශගන වැටිලා තිශබන්ශන් ුවමන 

ආකාරශයන්ම, රාජය ආමායම වැඩි කර ගමටම සඳහා ගත යුතු 

ක්රියාමාර්ග ශමොනවාම කියන කාරණ්ා සේබන්ධාරශයන් මුමල් 

අමාතයාං යටත්, ශ්රී ලංකා මහ බැංුවවටත් ඉතා මැනවින් පැහැදිලි 

කර ගන්න පුළුවන්.  

ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව හරහා ලැශබන බලි 

ප්රමාණ්ය අඩුවීම සේබන්ධාර  කාරණ්ා කිහිපයක් තිශබනවා. අය 

ශවන්න නනෑ බලි වි ාල ප්රමාණ්යක් අය කර ශගන නැහැ. මට 

ලැීජ තිශබන කාල සීමාව ප්රමාණ්වත් ශනොවන නිසා ශේ 

අවස්ථාශේදී ඒ ගැන කථා කරන්න බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 

නැහැ. මීට ශපර කථා කළ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව කථා  

කළා. රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේදී ප්රධාරාන ව ශයන් 

කථා කළා, පසුගිය කාලශේ වි ාල බලි ප්රමාණ්යක් අය ශනොවී 

තිශබන කාරණ්ය පිළිබඳව. අය ශනොවී තිශබන බලි ප්රමාණ්යක් 

විධියට අපි ඒවා හුනනා ගත්තා. ළක අවස්ථාවක සඳහන් ශවනවා, 

රුපියල් බිලියන 91 ක වි ාල බලි ප්රමාණ්යක් අපට අය ශවන්න 

තිශබනවා කියලා. ඒ වාශේම, තවත් අය විය යුතු බලි වි ාල 

ප්රමාණ්යක් තිශබනවා. ඒ අතරතුර ඉතාම  හාසයජනක න්ද්ධිය 

තමයි, ඇතැේ ආයතනවලින් ළකතු කළ අගය මත අය කරශගන 

තිශබන බද්ම -VAT- රාජය ආයතන, ශපෞද්ගලික ආයතන අය කර 

ගත්තත්, ඒ මුමල් රජයට ශනොශගවා තිශබන ප්රමාණ්ය අතිවි ාල 

ප්රමාණ්යක් බවට පත්ශවලා තිශබනවාය කියන කාරණ්ය. VAT 

ළක කියන්ශන් මිනිසුන්ශගන් අය වන බද්මක්. උමාහරණ්යක් 

ව ශයන්, අපි කාඩ් ළකක් අරශගන, ලිරකථනශයන් call  ළක 

ගන්න ඉස්ශසල්ලා සමහර ලිරකථන සමාගේවලට ඒ බද්ම අය 

ශවනවා. ඒ විධියට ළකතු වූ VAT වි ාල ප්රමාණ්යක් ශද්ය ය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව වින්න් ළකතු කර ශනොගැමටශේ 

අර්බුමයක් තිශබනවා. ඒ වාශේම, රජයට ලැශබන්න නනෑ ආමායේ 

ගණ්නාවක් ක්ගන් වරින්-වර, වරින්-වර ලබා ශනොලින් 

තත්ත්වයුවත් තිශබනවා. ඒ නිසා ශද්ය ය ආමායේ 

ශමපාර්තශේන්තුවට අය විය යුතු මුමල් ප්රමාණ්යක් තිශබනවා.  

අනිුවත් කාරණ්ා   ශමස  බලනශකොට ප්රධාරාන ව ශයන්ම හුනනා 

ගන්නා කාරණ්ා කිහිපයක් තිශබනවා. ළක කාරණ්යක් තමයි, 

පිරිවැටුේ බද්ම අයින් කරලා ඒ ශවුවවට VAT ළක ශගන ඒම. ඒ 

නිසා මා වි ්වාස කරනවා, VAT ළක ගැන නැවතත් කියවීමක් 

අව යයි කියලා. ශේ ශමො ශහොශත්දීත් පිරිවැටුේ බද්ශමන් ගැලවිලා 

යන්න බැරි ්ගණ්ත්, VAT ළශකන් ගැලවිලා යන්න පුළුවන් 

ඉඩහසර ශගොඩක් වැඩිශවලා තිශබන බව පසුගිය ඉතිහාසශේ 

ඇතැේ කාරණ්ා දිහා බලනශකොට ශපශනනවා. VAT ළකට අව ය 

සංශ ෝධාරනයක් ගැනත්, ජාතික බලි ප්රත්පත්තියක් ගැනත් අපි හැම 

මාම කථා කළා. හැබැයි, ශේ ශමොශහොශත්දී අපි මකින ප්රධාරාන 

කාරණ්ාව වන්ශන් ශේ අර්බුමවලට උත්තර ශසවීම සඳහා ජාතික 

බලි ප්රතිපත්තියක් අව යයි කියන ළකයි.  

අනික් පැත්ශතන්, ශේ සභාශේ සඳහන් ්ගණ්ා, හිෙ බලි අය කර 

ගැමටශේ ක්රියාවලිය පිළිබඳව. ඒ ක්රියාවලිය ඉතාම සංකීර්ණ්යි. ඒ 

ක්රියාවලිය නිර්මාණ්ය ශවලා තිශබන්ශන්, ඒ පිළිබඳව මටතිය 

සකස්ශවලා තිශබන්ශන් දූෂිතයන්ට පාර කැශපන ක්රමශේමයක් 

විධියටයි. ඒ නිසා හිෙ බලි අය කර ගැමටශේ ක්රියාවලිය 

සේපූර්ණ්ශයන්ම ශවනස් ශවන්න නනෑ; ඒ මටති පද්ධාරතිය ශවනස් 

ශවන්න නනෑ. විශ ේය අධිකරණ්යක් හරහා ශේ බලි අය කර 

ගැමටශේ ක්රමශේමයක් නිර්මාණ්ය ශවන්න නනෑ. අනික් පැත්ශතන්, 

ශේ ආයතන පිළිබඳව ප්ර ්න ගණ්නාවුවත් තිශබනවා. ශේ 

ආයතනවල නිලධාරාරින් ප්රමාණ්ය අඩුයි. උමාහරණ්යක් ව ශයන්, 

ශ්රී ලංකා ශර්ුලවට මටති නිලධාරාරියුව පත් කර ගන්න කියලා අ්ගරුලි 

ගණ්නාවක් තිස්ශසේ කියනවා. ශ්රී ලංකා ශර්ුලවට මටති නිලධාරාරියුව 

බඳවා ගැමටම සඳහා කළමනාකරණ් ශසේවා ශමපාර්තශේන්තුශවන් 

අුවමත කරලා තිශබනවා. මැනට අ්ගරුලි ගණ්නාවක් ශවනවා. ඒ 

මටති නිලධාරාරියා බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්ශන් නැහැ. ශද්ය ය 

ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව ඇතුළු 

ඇතැේ ආයතනවලට ශජයය්ස නිලධාරාරින් බඳවා ගැමට ශේ කටයුතු 

ඉතාම  මන්මගාමීවයි න්ද්ධාර ශවන්ශන්. ළම ආයතනවල පුරප්පාඩු 

ගණ්නාවක් තිශබනවාය කියන කාරණ්ාව ශේ වාර්තාශවන්ම 
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ශහළිමරේ ශවනවා. ඒ අමාළ ගණ්න් දීශේ නිලධාරාරින් සඳහන් කරන 

කාරණ්ාව ළයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කර තිශබන ශයෝජනාවට අමාළ රජශේ ගිණුේ 

පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාවල ප්රධාරාන කාරණ්ාවක් ව ශයන් 

සඳහන් වූ, ශේ අවස්ථාශේදී ප්රස්තුතයට ලක්්ගණු කාරණ්ාවක් තමයි 

මුතුරාජශවල න්ලිවීම. අශප් රශට් හමවත ශකොළඹ නගරයයි. 

ශකොළඹ හමවත ්ගණ්ාට, ශපණ්හැල්ල බවට පත් ශවන්ශන් 

මුතුරාජශවල වුලරු බිේ ප්රමාණ්ය.  වියයය භාර ගරු අමාතයතුමා  

ශේ අවස්ථාශේ ගරු සභාශේ ඉන්නවා. පරේපරා ගණ්නාවක් 

වනතුරු මුතුරාජශවල මැවැන්ත විධියට ශේමමටය තත්ත්වයට, 

විනා යට ලක්ශවලා, මැන් ළය රැක ගැමටශේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා 

තිශබනවා. අපි ශකෝප් කමිටුවට අමාළ නිලධාරාරින් ශගන්වා න්යලු 

පාර් ්ව සමෙ ශේ සේබන්ධාරශයන් දීර්උ ව ශයන් සාකා කා 

පැවැත්වූවා. අතැන ශමතැන ශවා ච සාකා කා අපි ශේ 

පාර්ලිශේන්තුව තුළ ළක ශේසයකට ශගනාවා.  

ගරු අමාතයතුමනි, හැබැයි, ළමා ගත් තීන්ලිව ශනොශවයි අම 

ක්රියාත්මක වන්ශන් කියන කාරණ්ය මම කනගාටුශවන් ්ගණ්ත් 

කියන්න නනෑ. ළමා ඒ කාරක සභාශේදී තීන්ලිවක් ගත්තා, 

මුතුරාජශවල මිමිය කබතුමාශේ භාරය යටශත් ජාතික 

වශනෝමයානයක් බවට පත් කරන්න. ළය ජාතික වශනෝමයානයක් 

බවට පත් කිරීම තමයි ඊළෙ පරේපරාව ශවුවශවන් අපට කළ හැකි 

කාර්යභාරය වන්ශන්. හැබැයි, අම වන ශකොට විධිමත් 

සාකා කාවකින් ශතොරව ඉදිරිපත් වූ ගැසට් නිශේමනයකින් නාගරික 

සංවර්ධාරන අධිකාරියට ළය අත්පත් කර ගැමටම ශහේතුශවන් ආගමික 

ප්ර ්නයක් වාශේම ශද් පාලන ප්ර ්නයක් බවටත් ළය පත්වී 

තිශබනවා. ඒ නිසා ළම ගැසට් නිශේමනය අවලංුල කරන්න ශහෝ 

නැවත වතාවක් ළය සංශ ෝධාරනය කරන්න අපිට න්ලි වනවා. මම 

කබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලනවා, ළම ගැසට් නිශේමනය 

සංශ ෝධාරනය කිරීශේදී ශහෝ අවලංුල කර නව ගැසට් නිශේමනයක් 

ශගන ඒශේදී ශහෝ මුතුරාජශවල රක්ෂිතශේ රැක ගත යුතු මිමිය 

ජාතික වශනෝමයානයක් බවට පත් කිරීමත් ඒ ගැසට් පත්රයමඟින්ම 

ප්රකා යට පත් කරන්න කියලා. ළශහම ්ගශණ්ොත් ළය අනාගත 

පරේපරාවට කරන ආශයෝජනයක් වනවා.  

ඊළෙට, ශේ රාජය ආයතන පද්ධාරති බිඳ වැටීම ගැන සමාජශේ 
චිත්රයක් නිර්මාණ්ය වී තිශබනවා, ශද් පාලනඥයන් පිළිබඳව. ශේ 

005 ශමනාටම ශහණ් ගහන්න නනෑ කියා ඇතැේ අය කියනවා. ශේ 

005 ශමනාටම ශහණ් ගැහුවාට පස්ශසේ ශේ පුටු 005ට තවත් 

005ශමනුව ළනවා. ඒ 005 ශමනාට ශහණ් ගැහුවාට පස්ශසේ තවත් 

005 ශමනුව ළනවා. ඒ නිසා ඒක ශනොශවයි උත්තරය. ශේ 005 

ශමනාම ශේ සමස්ත විනා යට වග කියන්න නනෑ කියන ප්ර ්නය 

තිශබනවා. ශේ වාර්තා කියවන ශකොට හරි පැහැදිලිව ශපශනන 

කාරණ්ය තමයි, ශේ පිටුපස ඉන්න දූෂිත නිලධාරාරි යන්ත්රණ්ය ගැන 

විධිමත් ක්රියාවලියක් අශප් රශට් නැහැ කියන ළක. ඒ නිසා ශේ 

දූෂිත නිලධාරාරි යන්ත්රණ්යත් ශවනස් කරන්න කටයුතු කළ යුතුයි. 

ඇතැේ ශද් පාලනඥයන් දූෂිතයන් බවට පත් ශවන්ශන් ඇතැේ 

උද්ධාරා ච දූෂිත නිලධාරාරින් නිසායි. රාජයයන් විනා යට පත් 

ශවන්ශන් දූෂිත නිලධාරාරින් නිසායි. අශප් රශට් ඉතිහාසශේත් ළවැනි 

උමාහරණ් නනෑ තරේ  තිශබනවා. අවාසනාවට වර්තමානශේත් 

ළවැනි උමාහරණ් බිහි ශවමින් පවතිනවා.  

මශේ කථාව අවසන් කරන්න ඉස්ශසල්ලා මම ශේ කාරණ්යත් 

කියන්න නනෑ. අශප් රශට් මිනිසුන්ශගන් ශහොරා ගත් සල්ලි ළක 

ළක තැන්වල තිශබනවා. ළක ළක විධියට විනා කාරී කටයුතු 

සඳහා ඒ සල්ලි පාවිා චි කරනවා. ඒවා නැවත මිනිසුන්ට අය කර 

ගත හැකි ක්රමශේම නිර්මාණ්ය වන්න නනෑ. මහ බැංුව වංචාව ගැන 

අපි දීර්උ කාලයක් තිස්ශසේ කථා කළා. මහ බැංුව වංචාව න්ලිශවලා 

ශේ වනශකොට වසර හතකට ආසන්න කාලයක් වනවා. තවමත් 

ඒශක් වරමකරුවන්ට මඬුවේ ලබා  ශමන්න පුළුවන්කම ලැබිලා 

නැහැ. අවසාන ව ශයන් තව ළක කාරණ්යක් කියා මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. පසුගිය මවසක මුහුණු ශපොශත් අපූරු චිත්රයක් -

රූපයක්- තිබුණ්ා. ඒ රූපශේ තිබුශණ් අහිංසක, ලිප්පත් මැරියකශේ 

ශෆොශටෝ ළකක්. ඒ මැරිය ශේ ශෆොශටෝ ළකත් ළක්ක ශමන්න ශේ 

වචන ටික තිබුණ්ා. ඒ තමයි, "Pandora Papersවල අශප් නේ නැති 

්ගණ්ාට අශප් සල්ලි තිශබනවා" කියන කාරණ්ය. Pandora 

Papersවල අශප් සාමානය මිනිසුන්ශේ නේ ගේ නැති ශවන්න 

පුළුවන්. හැබැයි, ශේ රශට් මිලියන 00ක මිනිසුන්ශේ සල්ලි ඒ 

ගිණුේවල ශකොටස් බවට පත් ශවන්න පුළුවන්. ඒ වාශේම 

දූෂිතයන් ඉන්න තැන්වලට ඒ මුමල් ගලාශගන ගිය ආකාරය, 

ළශහම නැත්නේ රාජය ආයතනවලින් ශහොරකේ කරන ආකාරය 

ශමවැනි වාර්තාවලින් ශහළිමරේ වනවිට ඒ අමාළ අයට මඬුවේ ලබා 

දීමට මටතිය ක්රියාත්මක කරවීම තමයි ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

කාර්යභාරය බවට පත් ශවන්ශන්. අපිට ඵලය ලැීජ තිශබනවා. 

ශහේතුව ගැන ශේ වාර්තාවල සඳහන් වනවා.  ඒවාට අමාළ 

ප්ර ්නවලට උත්තර ශහොයන්න කටයුතු කිරීම ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ 

කාර්යභාරයක් බව න්හිපත් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මනූය නානායක්කාර මැතිතුමා. කබතුමාට විනාඩි 

ළශකොළහක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[අ.භා. 4.51] 
 

ගරු මනූෂ නානායක්කාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සේබන්ධාරශයන් 

කබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

Pandora Papersවල තිශබන්ශන් අශප් සල්ලි තමයි  කියා මැරියක් 

කියපු කථාව ගරු වීරසුමන වීරන්ංහ මන්ත්රීතුමා කිේවා. ගරු 

වීරසුමන වීරන්ංහ මන්ත්රීතුමා ළමා ඉඳලාම -පළාත් සභාශේ ඉඳලාම

-  ශබොශහොම අරගළකාරී විධියට, නනෑම ශවලාවක ඇත්ත ඇති 

සැටිශයන් මැකලා, කථා කරන මන්ත්රීවරශයක්. ළතුමා ශේ 

මවස්වලත් ආණ් ඩුශේ තිශබන වැරැදි විශේචනය කරලා, සතයය 

ශවුවශවන් ශපමට න්ටීම ගැන මම සන්ශතෝය වනවා. සතයය 

ශවුවශවන් ශපමට න්ටීම විතරක් මදි, නිවැරැදි ශවලාවට නිවැරැදි 

වැඩ කටයුතු න්ලි කරන්න කියාත් අපි ළතුමාට කියනවා. ඒ සඳහා 

තීරණ් ගැමටමට අව ය කශ ේරුකාව -ශකොන්ම-  ක්තිය ලැශ වා 
කියාත් මම ප්රාර්ථනා කරනවා. නිකේ ඇතුශළේ ඉඳලා කෑ 

ගහන්ශන් නැතිව, මැන් කබතුමා පක්යශේ වැඩබලන සභාපතිතුමා 

නිසා ඒ හයිය අරශගන හරියාකාරව වැඩ කරන්න කියා  අපි ඉල්ලා 

න්ටිනවා. 

රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව හරහා රාජයශේ ආමායම 

ගිණුේගත කිරීම සේබන්ධාරව කථා කරනවා. රාජයශේ අහිමි ශවා ච 

ආමායේ තමයි කය Pandora Papers හරහා ශහළි ්ගශණ් කියන 

කාරණ්ය අම රශට් ජනතාවට ප්ර ්නයක්  ශනොශවයි.  යථාර්ථය 

පිළිබඳව ජනතාව මැුවවත්ශවලා තිශබනවා. විවිධාර විවිධාර අය හේබ 

කරපු ඒවා විවිධාර විවිධාර අයශේ නේවලින් ශනොශයක් ශනොශයක් 

තැන්වල මමා තිශබනවා කියන ළක මන්නවා. ශමොකම, මල්වාශන් 

ශගවල්වලට අයිතිකාරශයක් නැති ්ගණ්ාට, මල්වාශන් ශගවල් 

සේබන්ධාර කාරණ්ාවල ශකොනක කය Pandora Papers 

සේබන්ධාරශයන් කියැශවන අයශේ නේ තිශබන බව මන්නවා. ශේ 

වාශේ න්ද්ධි තව කියාශගන යන්න පුළුවන්.  අවසානශේදී මැණික් 

මලුවලින් තමයි ශේ න්ද්ධි යට ගහන්න කටයුතු කශළේ කියන 

කාරණ්යත් අපි මතක් කරන්න නනෑ . 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ශේ ආණ්ඩුව ආවාට පසුව, අල්ලස් ශහෝ දූයණ් ශචෝමනා 

විමර් න ශකොමියන් සභාව පසු ගිය මවස්වල නඩු 40ක් ඉල්ලා අස් 

කර ශගන තිශබනවා, තාක්යණික ශමෝය තිශබනවා කියලා. ශේක 

අධිකරණ්ශේ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. අධිකරණ්ශේ පැවැති නඩු 40ක් 

ඉල්ලා අස් කර ගත්තා. ඒ නඩු 40 ඉල්ලා අස් කර ගත්ශත් 

තාක්යණික ශමෝය තිශබනවා කියලා. නමුත්, රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාශේ වාර්තා පිළිබඳව සාකා කා කරන ශේ ශවලාශේ අපි 

අහන්න කැමැතියි, ඒ නඩු 40 ආශයත් ශගොුව කරන්ශන් කවමාම, 

ශමොනවාම තිබිා ච තාක්යණික ශමෝය කියලා. නනෑම ශද්වල් ටිකක් 

කරලා ඉවර ශවලා, "තාක්යණික ශමෝය" කියලා නඩු ඉල්ලා අස් 

කර ගැමටම තමයි ශේ න්ද්ධාර කරන්ශන්.  

ළමා ශේ ආණ්ඩුව බලයට ශගන ඒම සඳහා කාරණ්ා කිහිපයක් 

කිේවා. ළකක්, ජාතික ආරක්යාව පිළිබඳ ප්ර ්නය. තවත් ළකක්, 

බැුනේකර ගුවශමුවව පිළිබඳ ප්ර ්නය. ළම ගුවශමුවව පිළිබඳ 

ක්රමාුවූලල විගණ්නයක් න්ද්ධාර ශවලා, පරීක්යණ්යක් න්ද්ධාර ශවලා, 

ජනතාව මැන් උත්තරයක් බලාශපොශරොත්තු වන ශවලාවක්, ශේක. 

හැබැයි, කශනන් අල්ලාශගන ළනවා කියපු මහ බැංුවශේ හිටපු 

අධිපතිවරයා අල්ලාශගන ළන්න තවම බැරි ්ගණ්ා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි, ශකොශහේ හිටියත් පාස්ුව ශබෝේබ ප්රහාරය න්ද්ධාර කරපු 

අය අත් අඩංුලවට ගන්නවා, ළහි මහ ශමොළකරුවන් ශහොයනවා 

කිේවාට තවම ඒ කින් ශමයක් කරන්න බැරි ්ගණ්ා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශේ ශවලාශේ හරින් 

ප්රනාන්ලි මන්ත්රීතුමාශේ තාත්තා මතක් ්ගණ්ා. ළතුමා ප්රාර්ථනා 

කරන තැනකට  ාන්තිය ලැශ වා කියා ප්රාර්ථනා කරන ගමන් මම 

කාරණ්යක් මතක් කර ශමන්න කැමැතියි. ළමා තමන්ශේ තාත්තා 

කිේවා කියලා හරින් ප්රනාන්ලි මහත්මයා 00වන මා උශද් ප්රවෘත්ති 

සාකා කාශේදී ඒ ප්රකා ය ශනොකළා නේ ශමොකම ශවන්ශන්? හරින් 

ප්රනාන්ලි මහත්මයා ඇහුශේ, "ශලඩ ඇ ශඳේ ඉන්න මශේ තාත්තාත් 

ශේක මන්නවා නේ, ශපොලීන්ය ශනොමැන ඉන්ශන් ශකොශහොමම? 

ශලොක්ශකෝ ශනොමැන ඉන්ශන් ශකොශහොමම?" කියලා. ළතැනින් 

පසුව තමයි ශතොරතුරු දිග හැරුශණ්. ළශහම නැත්නේ ශමොකම 

ශවන්ශන්?  

ශබෝේබ පුපුරන්න ටික මවසකට ඉස්ශසල්ලා වේනතිේහිදී අශප් 

ශපොලිස් නිලධාරාරින් ශමශමශනුව උාතනය කළා. ඊට පසුව, ඒ 

ශපොලිස් නිලධාරාරින් ශමශමනා උාතනය කශළේ ක්ගම කියලා ශහොයන 

ශකොට, බුද්ධි අං  ළළියට බැහැලා කිේවා, "ශබෝක්ුවවක් යට 

ළල්ටීටීඊ නිල ඇුනමක් තිබුණ්ා; මරාශගන මැශරන ඇුනේ 

කට්ටලයක් තිබුණ්ා. ළතැනින් පසුව ශහොයාශගන යන ශකොට 

ශගමරකින් ආයුධාරයක් හේබ ්ගණ්ා. ශේක පරණ් 

ළල්ටීටීඊකාරශයුවශේ වැඩක්" කියලා. ළශහම කියලා ළය 

ළල්ටීටීඊ ගිණුමට බැර කළා. ඒක අර ශබෝේබ පිපිරීමට ඉස්සර 

න්ද්ධාර ශවා ච ශමයක්. ළමා හරින් ප්රනාන්ලි මහත්මයා ඒ කථාව 

ශනොකිේවා නේ, ශේ කථාවත් ළල්ටීටීඊ ගිණුමටම මමලා, ශවනත් 

කාශේ හරි ගිණුමකට මමලා යට ගහන්න plan කරපු ළකක් කියලා 

අපි කියනවා. CID ළක මැන් ශසොයා ශගන තිශබනවා, 

වනාතවිල්ලුශේදී හේබ ශවා ච ටී - 5  ගිනි අවිශේ අංක පවා මකා 

තිශබන බව. ශේ මවස්වලත් කය තැන් තැන්වලින් ශබෝේබ හේබ 

ශවනවා ශන්. අන්න ඒ වාශේ plan කරපු වැඩක් තමයි ඒ 

ශවලාශේත් න්ද්ධාර ශවලා තිශබන්ශන් කියා අපි කියනවා. CID ළක 

ශේ වන ශකොට ශසොයා ශගන තිශබනවා, ළය කශළේ ක්ගම, කින්ම 

මන්ම කියලා. ඒ ශවඩි තැීජම කශළේ ඒ මුස්ලිේ අන්තවාදි 

සංවිධාරානශේ කණ්ඩායම ම තමයි කියන ළක, ඒ ත්රස්තවාදි 

අන්තවාදි කණ්ඩායශේ කට්ටියම තමයි කියන ළක මැන් ශහළි කර 

ශගන ඉවරයි. ශේ න්ද්ධි පිළිබඳව කාදිනල් හිමිපාණ්න් වහන්ශසේ 

විටින් විට කරුණු කාරණ්ා මතු කරමින් ජනාධිපතිතුමාශගන් 

අහනවා; ශපොලීන්ය භාර ඇමතිවරයාශගන් අහනවා. අහන අහන ඒ 

හැම ප්ර ්නයකටම උත්තරයක් ශමන්ශන් නැහැ. අපි 

පාර්ලිශේන්තුශේදී ඇහුවා, "සාරා ශකෝ?" කියලා; "සාරා කියන 

කාන්තාව ශකෝ" කියලා. ළතශකොට, "සාරා" කියන කාන්තාවශේ 

DNA අරශගන ළයා මැරිලා කියලා ශපන්වන්න උත්සාහ කළා. 

"සාරා" කියන කාන්තාව මැනට හමුමා කඳ්ගරක ඉන්නවාම; ළශහම 

නැත්නේ උාතනයට ලක් කර තිශබනවාම; ළශහමත් නැත්නේ 

ඉන්දියාවට පන්නා තිශබනවාම කියන ඒවා ගැන ශේ සමාජයත්, 

අපත් මැුවවත් කරන්න. ශේවා හංගන්ශන් ඇයි? ශේවා කියන අය 

අත් අඩංුලවට ගන්ශන් ඇයි? ශේවා කියන ශකොට හරින් ප්රනාන්ලි 

මන්ත්රීතුමා CID ළකට ශගන යන්ශන් ඇයි? අපට නඩු මාලා, 

ශවනත් ශද්වල් කරලා, අපව CID ළකට ශගන ගිහින් ආණ්ඩු මට්ටු 

කරන්න හමන්ශන් නැතිව, ශේක ඇත්ත ම නැද්ම කියලා කියන්න. 

විමර් න වාර්තාශේ ළළියට මාපු නැති ශවළුේ ටිශක් තිශබන 

කාරණ්ා ටික ළළියට කියන්න. ඇයි ඒවා කියන්න බය? ළමා 

පුපුරණ් රවය සහ ආයුධාර සමෙ අත් අඩංුලවට ගත් ශලොරි ශමක ඒ 

ශවලාශේ ඉහළ ශපොලිස් නිලධාරාරිශයුවශේ නිශයෝගශයන් නිමහස් 

කරන ශකොට රුපියල් 5,111 ශකොළවලින් අල්ලස් ගත්ශත් ක්ගම 

කියලා අපි අහනවා. ඒ ශලොරිවල අයිතිකාරයා ක්ගම? අර ඉහළ 

ශපොලිස් නිලධාරාරියා "මාළු මාළු ශහෝටලශේ" න්ටින විට ඒ "මාළු 
මාළු ශහෝටලශේ" බිල ශගවපු ශකනා ක්ගම? ළයා මැන් ශේ රජශේ 
ශකොතැනම ඉන්ශන්? ළයා මැන් ශේ ආණ්ඩුවත් ළක්ක ශකොයි 

වාශේ ගුවශමුවවක ම ඉන්ශන්? ළයාට විරුද්ධාරව තිබිා ච නඩුවලට 

ශමොනවාම ්ගශණ්? ඒ පිළිබඳ ප්ර න් රාිතයක් ශේ වන ශකොට මතු 

ශවලා තිශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැනට ශපොලීන්ශේ න්ටින 

නිලධාරාරිශයුවට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනශේ ආරක්යාව පිළිබඳ 

කටයුතු භාර දී තිශබනවා. ඒ පුද්ගලයාශේ ශපෞද්ගලික න්කියුරිටි 

අං යකට භාර දී තිශබනවා. ක්ගම ශේ පුද්ගලයා? ශේ කියන 

පුද්ගලයාත් අර පුද්ගලයාමම? ශේ පුද්ගලයන්ම ම, මළ මා මාළිගාව 

ඉස්සරහට සහ මහා නායක හාමුලිරුවන් වහන්ශසේලා හේබ 
ශවන්න ගිහින් ජනාධිපති විමර් න ශකොමිසශේ වාර්තා අුවව 

ශපොලිස් නිලධාරාරින්ට කරමර කරන්න ළපා කියලා ඉල්ලපු අය? ඒ 

අයම, ශේ? අපි ප්ර ්න කරනවා.  

හැබැයි, ශේ ප්ර ්න කරන්ශන් ශනොමැන ශනොශවයි. කරුණු මැන 

ශගනයි ප්ර ්න කරන්ශන්, උත්තර ශමන්න ඉඩ තියලා.  

සහරාන්ශේ බිරිඳශේ කට උත්තරශේ වීඩිශයෝ සාක්ෂි 

තිශබන්ශන්. සහරාන්ශේ බිරිඳශේ කට උත්තරශේ තිශබන 

ශතොරතුරු ශේ වන විට ළළියට ගන්ශන් නැත්ශත් ඇයි? ඒ කට 

උත්තරශේ කියනවා, ඇයශේ ශගමරට බුද්ධි අං ශේ නිලධාරාරිශයක් 

ආවා කියලා. ක්ගම ආ නිලධාරාරියා? ඇයි, ශේවා ශහළිමරේ 

කරන්ශන් නැත්ශත්? අශනක් ළක, ඇයි ශේවා ගැන අහන ශකොට 

කලබල වන්ශන්? ශයහාන් මාලක පිටුපස ළළවන්ශන් ඇයි; අශප් 

පිටුපස ළළවන්ශන් ඇයි? න්රිල් ගාමිණි පියතුමා අත් අඩංුලවට 

ගන්න හමන්ශන් ඇයි? ක්ගම, ශේවාට කලබල ශවලා තිශබන්ශන්. 

ක්ගරුහරි ශකශනක් කලබල ශවලා තිශබනවා. මැන් ක්ගරුහරි 

ශකශනුවශේ ශමොළය මනවා. ඇත්ත ළළිශවන්න යනවා කියලා 

ශත්ශරනවා. යට ගහලා මමන්න හමපු ළක ශේ වන විට ළළියට ළන 

නිසා තමයි මැන් න්යලුශමනා කලබල ශවලා ඉන්ශන් කියා අපි ශේ 

ශවලාශේ කියනවා.  

අපි ශේ ශවලාශේ ඉතාම ශගෞරවශයන් ආණ්ඩුවට කියනවා, 

ශේ ආණ්ඩුව -තමුන්නාන්ශසේලා- බලයට ආශේ පාස්ුව ඉරිමා 

ප්රහාරය නිසා ඇති ශවා ච, ජාතික ආරක්යාව පිළිබඳ ප්ර ්නය 

විසඳලා, රටට ඇත්ත කථා කරන්න අවස්ථාව හමලා ශමනවා යැයි 

කියමින් බව. ළශහම නේ, ශේවා කියන මිනිසුන් ආණ්ඩු මට්ටු 

කරන්න යන්ශන් නැතිව කරුණු කාරණ්ා ටික ළළි මක්වන්න.  

 
ගරු මූලා නාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කබතුමාට තව විනාඩි තුනක කාලයක් 

තිශබනවා. 
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ගරු මනූෂ නානායක්කාස මහත්ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ශහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

අම උශද් කථා කරද්දී මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ අමාතයවරයා 

කිේවා, කාබනික ශපොශහොර ශගන්වීමට විරුද්ධාරව කථා කරන 

අයශේ ලිරකථන සංවාම තිශබනවා, ඒවා ළළියට මමන්න ූ මානේ 

කියලා. ළශහම නේ, ඒශකන් ශහළි වන ශමයක් තමයි, ශේ 

ආණ්ඩුව ශද් පාලනඥයන් ඇතුළු න්යලුශමනාශේ ලිරකථන 

සංවාමවලට සවන් ශමනවා කියන ළක. ඒකට තිශබන 

සමාචාරාත්මක අයිතිය ශමොකක්ම, ඒකට තිශබන ෛනතික බලය 

ශමොකක්ම, ඒකට අධිකරණ්ශයන් ලබාශගන තිශබන මටතිමය 

රැකවරණ්ය ශමොකක්ම කියා අපි අහනවා. මැන් ලිරකථන සංවාම 

ශහොරාට record කරනවා නේ අපි ප්ර ්නයක් අහනවා. ශේවා ගැන 

කථා කරන්ශන් ශපොශහොර සමාගේවලින් ශකොමිස් අරශගනයි 

කියලා කියනවා නේ, මැන් ශගන්වන ශපොශහොරවලින් ශකොමිස් 

ගහන්ශන් ක්ගම කියා අපි අහනවා. ළශහම නේ, මැන් KCl 

ශමට්රික්ශටොන් 31,111ක් ශගන්වන ශකොට ක්ගම ශකොමිස් ගත්ශත්? 

නැශනෝ නයිරජන් දියර ශපොශහොර ලීටර් මිලියන 9.8ක් ශගන්වන 

ශකොට ක්ගම ශකොමිස් ගත්ශත්? ීනන ශපොශහොර ශමට්රික්ශටොන් 

  ,111ක් ශගන්වන ශකොට ක්ගම ශකොමිස් ගත්ශත්? ඒවා ශපොශහොර 

ම; අූ චි ම? මැනට ඉන්දියාශේ න්ට ලංකාවට ශගන්වා තිශබන 

ශකොේශපෝස්ට් කාබනික ශපොශහොර කන්ශට්නර් තුනක් රඳවාශගන 

ඉන්ශන්, ඒවා ළළියට ශමන්ශන් නැත්ශත් කාට ශහෝ ශකොමිස් හේබ 

ශවන්ශන් නැති නිසාම? අපි ශේවා පිළිබඳ ප්ර ්න කරනවා.  

බතශල්ශගොඩ වී පර්ශේයණ්ාගාරය කියනවා, අස්වැන්න 
න්යයට 91කින් අඩු ශවනවා කියලා. හැබැයි, ඒක පිළිගන්ශන් 

නැහැ. "අස්වැන්න අඩු වන බව පිළිගන්ශන් නැහැ" කියන 

උත්තරය දීලා හරියන්ශන් නැහැ. කබතුමන්ලා පාර්ලිශේන්තුශේදී 

මැන් කියන්ශන් ශමොකක්ම? වන්දි ශමන්න න්ලි වන නිසා තමයි ශේ 

ප්ර ්නය ඇති වන්ශන්. ළශහම නේ, ශේ හැම ළකකින්ම අම අපට 

මකින්න ලැශබන්ශන්, ඉතාම සාර්ථකව අසතය කීමක්. වී 

නිය්පාමනය අඩු ්ගණ්ාම සහල් ශගශනන්න ශවනවා. අමු රවයවල 

විතරක් ශනොශවයි, නිමි රවයවලත් මිල වැඩි ශවනවා. 

වයාපාරිකයන්ට ශපොශහොරවලින් ලැශබන ලාභයට වඩා වැඩි 

ලාභයක් ආහාර රවයවලින් ගන්න පුළුවන්, නිය්පාමනය වැඩි 

කරන්න පුළුවන් ්ගණ්ා නේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 0101 වසශර්දී රසායනික 

ශපොශහොර ශගන්වන විට රුපියල් බිලියන 3 ක් වියමේ කළා. 0101 

වර්යශේදී සීනි ආනයනයට රුපියල් බිලියන 01ක්, palm oil 

ශගන්වන්න රුපියල් බිලියන 3 ක් වියමේ කළා. මැන් හාල්වලට 

තිබුණු බද්මත් රුපියල්  5 න්ට  ත 05 මක්වා අඩු කරලා. ඒ වාන්ය 

ලබමින් මැන් හාල් ශගන්වන්න පුළුවන්. කලින් සීනි බද්ම අඩු 

කරලා වාන්ය ලින්නා වාශේ, කන්න මැන් හාල්වලිුවත් හේබ 
කරගන්න යහළුවන්ට අවස්ථාව ලබා ශමන්නයි යන්ශන්.  

මහ කන්නශේ ුවඹුරු ශහක්ශටයාර ලක්ය අටක් වගා කරන්න 

නනෑ. මැනටත් ශහක්ශටයාර පහමාරක් වගා කරලා කියා ළතුමා 

කිේවා. ළතශකොට, මහ කන්නශේ වගා කිරීම තවම අවසන් කරලා 

නැහැ. "ශහොරාට කලින් ශකශසල් කැන වැට පනිනවා වාශේ" මැන් 

ශේ කාශේ මත්ත ම දිස්්රික්කවලින් ගත්තා කියලා ඉදිරිපත් 

කරන්ශන්? පාර්ලිශේන්තුව ශනොමෙ යැවීමක් තමයි ශේ න්ලි 

කරන්ශන්.  

ඒ වාශේම, නැශනෝ යූරියාවලට "නැශනෝ නයිට්රික්" කියලා 

කියන බව කිේවාම, "ශේ කියන්ශන් ශබොරුවක්" කියනවා. ඒ 
මිලිලීටර 511 ශබෝතලයක් ඉන්දියාශවන් ශඩොලර් හතරකට 

අඩුශවන් ගන්න පුළුවන්, ශඩොලර් 90කට ලංකාවට ආවාට. ඒවාට 

"නැශනෝ නයිට්රික්" කියලා තමයි ළශහේ කියන්ශන්. නනෑ නේ 

ඉන්දියාශවන් ගත් බිල්පත් පවා සභාගත කරන්න පුළුවන්.  

මහින්මානන්ම ඇමතිතුමා කිේවා, ශපොශහොර නැව -ීනනශයන් 

ආපු අූ චි නැව-  ලංකාශේ වරායට ගන්න ශමන්ශන් නැත්ශත් අපට 

ශකොන්ම තිශබන නිසා කියලා. අපි අහනවා, ීනනයට යන්න පාර 

මන්ශන් නැති නිසාම ඒ නැව ලංකාව වශට් කැරකි කැරකී ඉන්ශන් 

කියලා. ළශහම නැත්නේ, ඒ අය අපට චණ්ඩි පාට් මමලා ලියුේ 

ළවනකල් බලාශගන ඉන්ශන්, අශප් ජාතික  ාක නිශරෝධාරායන 

ආයතනයට තර්ජනය කරනකල් බලාශගන ඉන්ශන් කාශේ 

ශකොන්ම නැතිකම නිසාම කියලාත් අපි අහනවා.  

අපි මන්නවා, මහින්මානන්ම අලුත්ගමශේ ඇමතිතුමාත් ඉස්සර 

-ඉතිහාසශේ- තමන්ශේ අමාතයාං ශේ ශහොඳට වැඩ කටයුතු කළ 

ඇමතිවරයුව බව. ළතුමා ශබොශහොම ඍජුව වැඩ කරන්න පුළුවන් 

ඇමතිවරශයක්. හැබැයි, අම වන ශකොට ඒ ඍජුකම පැත්තකට 

ගිහිල්ලා. අපරාශද්, කාශේවත් කළ ශමොට්ටළ, ශමොශළේ නැති, 
තකතීරු, උද්මා ච තීන්ලිවක් නිසා අම ඒකට ශබල්ල තියන්න 

ළතුමාටත් න්ද්ධාර ශවලා තිශබනවා ළතුමාට විතරක් ශනොශවයි, 

ආණ්ඩු පක්යශේ මන්ත්රීවරුන්ටත් අම ගමට යන්න බැරි ශවලා 

තිශබන්ශන්.   

කාබනික වගාව අව යම, ළශහම නැත්නේ රසායනික 

ශපොශහොර සහ කාබනික ශපොශහොර මිශ්ර වගා ක්රමයක් අව ය ම, 

ළශහමත් නැත්නේ ශේ ආණ්ඩුව ගත් තීන්ලිව අුවලා ගත යුතු ම, 

නැද්ම කියලා බලන්න ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ රහස් කන්මයක් 

ගන්න. රහස් කන්මයක් ගත්ශතොත් ශේ තකතීරු තීන්ලිව තුශනන් 

ශමකක කන්මශයන් පරාජයට පත් ශවව බව ප්රකා  කරමින් මා 

නිහව වනවා.   ස්තුතියි.   
 

[අ.භා. 5.10] 
 

ගරු නශයීයහාන් න ේමසාංහ මහත්ා ( මෘ ධි  ගෘහ ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූල   නවයාං රැිරයා හා  වාපාස  ාංවර්ධාන සාජ 
අමාත්ුරමා) 
(ைொண்புைிகு தெஹொன் லெைெிங்க - ெமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொேொங்க அமைச்ெர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක 

සභාශේ වාර්තාවලට අුවව, අශප් රශට් 019  වර්යය මක්වා න්ලි වී 

ඇති විමර් න කටයුතු පිළිබඳව  තිස්ස විතාරණ් මැතිතුමා  

ඉදිරිපත් කරපු සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ  ශයෝජනාව ගැන 

තමයි අම සාකා කා කරන්ශන්. හැබැයි, ඉතා පැහැදිලිව ප්රකා  

කරන්නට  නනෑ,  අශප් රශට් තාක්යණ්ය මුළු රාජය යන්ත්රණ්යටම 

හුනන්වා දීලා, ශේ න්ලි ශවන ශහොරකේ, දූයණ්, වංචා වළක්වන්න 

අව ය වැඩ පිළිශවළ ශේ ශවනශකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ප්රධාරානත්වශයන්, ළතුමාශේ නායකත්වය යටශත් න්ලි කරන්න අපි 

කටයුතු කරලා තිශබන බව. විශ ේයශයන්ම බලි වංචා 

සේබන්ධාරශයන්.   

අශප් රශට් ආමායේ ශගශනන ප්රධාරානම ආයතන තුනක් 

තිශබනවා. ඒ තමයි ශද්ය ය ආමායේ ශමපාර්තශේන්තුව, ශ්රී ලංකා 

ශර්ුලව සහ ශ්රී ලංකා සුරාබලි ශමපාර්තශේන්තුව. ශේ කියන 

ආයතන තුනම පවතින ශකොවිඩ් 9  වසංගත තත්ත්වය තුළ 

බලපෑමට ලක් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශේ ශවනශකොට ගරු 

අගමැතිතුමාශේ, ගරු මුමල් අමාතයතුමාශේ උපශමස් පරිදි ශේ 

ආයතනවල ආයතන ප්රධාරානින්, කළමනාකාරිත්වය, වෘත්තීය සමිති 

යනාදී ශේ න්යලුශමනා සමෙ සාකා කා කරලා න්ලි කළ යුතු 

ශවනස්කේ, න්ලි කළ යුතු පරිවර්තන ශමොනවාම කියලා ඒ  පිළිබඳව 

ශහොඳ අමහස් ලබා ගැමටමට අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

ප්රතිසංස්කරණ් හරහා පවතින ලිර්වලතා මෙහරින්න පුළුවන් 

ක්රමශේම අපි ඉදිරිශේ දී  හුනන්වා ශමනවා. අපි බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් බලි ශගවන ජනතාවට තමන්ශේ ආමායමින්, ඒ වාශේම 
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පාර්ලිශේන්තුව 

තමන්ශේ වයාපාරශයන් බලි ශගවන්න පුළුවන් සරල ක්රමශේමයක් 

හුනන්වා  ශමන්නයි. බලි ශගවිය යුතු, නමුත් බලි ශගවීම පැහැර හරින 

කණ්ඩායේ ඒ බලි ශගවන මැලට හසු කර ගැමටම සඳහා අතයව ය 

වැඩ පිළිශවළ අපි ක්රියාත්මක කරනවා. ඒ අුවව  ඉදිරිශේ දී අශප් 

රශට් ඩිත ටල්කරණ්ය හ රහා ඇති කළ යුතු  ප්රතිසංස්කරණ්  අපි ඇති 

කරනවා. ඒ නිසා ඉදිරි විමර් න වාර්තා තුළ  ශමවැනි තත්ත්වයක් 

ඇති ශවන ළකක් නැති ශවයි කියලා මම හිතනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම අපි සාකා කාවට භාජන  

කරන්ශන් රාජය ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාශේ වාර්තාවයි.  

හැබැයි, පාර්ලිශේන්තුව දිහා බැලුශවොත් සමහර ශකශනුවට 

හිශතයි, ශේ සාකා කා කරන්ශන් පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරය 

සේබන්ධාරශයන් වූ ජනාධිපති ශකොමිසශේ වාර්තාව ගැනම කියලා. 

ළම වාර්තාව ගැන පාර්ලිශේන්තුශේ දී අපි සාකා කා කළා. ඒ 

සාකා කා කරපු අවස්ථාශේ දී අමහස් පළ ශනොකරපු මන්ත්රීවරු අමත් 

තමුන්ට පාර්ලිශේන්තු මන්ත්රීවරයා හැටියට ලැබුණු වරප්රසාමවලට 

මුවාශවලා ශේ සභා ගර්භය ඇතුශළේ විවිධාර ප්රකා  නිුවත් කරනවා. 

මැන් හරින් ප්රනාන්ලි මන්ත්රීතුමා හිටියා. ළතුමා හැමමාම වාශේ 

කියන කරුණු කිහිපයක්  කියලා යන්න ගියා. ළතුමාශේ මිත්ර මුවය 

නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාත් හිටියා. ළතුමාත් කරුණු කිහිපයක් 

ඉදිරිපත් කරලා ගියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම 

කියන්ශන් ශේකයි.  ශේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම හ රහා බැලුශවොත් 

ශපශනන ශමයක් තමයි, ඒ පාස්ුව ප්රහාරශේ ශචෝමනාව වර්තමාන 

ආණ්ඩුවට බැර කරන්න හමනවාය කියන ළක. ඒ ප්රහාරය න්ලි 

්ගශණ් 019  වර්යශේ දී. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් ්ගශණ් 

019  ශනොවැේබර් මාසශේදී. 019  අශප්රේල් මාසශේ දී පාස්ුව 
ප්රහාරය න්ලි ්ගණ්ා, 019  ශනොවැේබර් මාසශේ  ජනාධිපතිවරයා 

පත්්ගණ්ා. අපට ශපශනන්න තිශබන කාරණ්ාව තමයි, ශේ 

කණ්ඩායම ආණ්ඩු කරන කාලශේ න්ලි වූ ප්රහාරය වර්තමාන 

ආණ්ඩුශේ ගිණුමට බැර කරන්න හමනවාය කියන ළක. ශමොකම, 

ක්ගන්ශේ හෘමය සාක්ෂිය මන්නවා,  ක්ගන් වින්න් ශේ රශට් ජාතික 

ආරක්යාවට කින්ම අවධාරානයක් ශයොමු ශනොකිරීමත්, ඒ වාශේම 

විවිධාර ජාතිවාදී කණ්ඩායේ ළක්ක ආණ්ඩු කරමින්, ළම කණ්ඩායේ  

ආණ්ඩුව තුළ රඳවා ගැමටමට කටයුතු කිරීමත් නිසා ළම ප්රහාරය න්ලි 

්ගණු බව. මැන් ඒ සාක්ෂි ගැන පාර්ලිශේන්තුව ට ඇවිල්ලා අශපන් 

ප්ර ්න කරනවා. මම ළතුමන්ලාට ආරාධාරනා කරනවා, ශේ ගැන 

පාර්ලිශේන්තුශවන් ළළියට ගිහිල්ලා සාකා කා කරන්න කියලා. 

ශමොකම, ශේ ගැන පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ ප්ර ්න කිරීශේ 

ශත්රුමක්   නැහැ.  

ශේ ගැන පාර්ලිශේන්තුශවන් ළළියට ගිහිල්ලා කථා කළ යුතුයි. 

ශේක විවෘත සංවාමයකට භාජන වන කාරණ්යක්. අපි න්යලුශමනාම 

ඒ චූදිතයන්ට මඬුවේ කරන්න නනෑ. අපි බලාශගන ඉන්නවා, ඒ 

මඬුවේ ලබන චූදිතයන් ක්ගම කියලා. ශමොකම, ශේ රශට් මහ 

ශපොශළොව ුවහුලන ජාතික අපරාධාරයක් තමයි ඒ න්ලි ්ගශණ්. ඒ නිසා 

පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේ වරප්රසාමවලට මුවා ශවලා ශේ කරුණු 

ඉදිරිපත් කිරීශමන් කින්ම ප්රශයෝජනයක් නැහැ. ශේ කරුණු ළළියට 

ශගන යන්න. ළශහම නැත්නේ තමුන්නාන්ශසේලාට පුළුවන් 

ස්වාධීනව, ස්ශේා කාශවන්ම අපරාධාර පරීක්යණ් ශමපාර්තශේන්තුවට 

ශේ කියන කාරණ්ා පිළිබඳව ශතොරතුරු ලබා ශමන්න.  

පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරය සේබන්ධාර විමර් න වාර්තාශේ 311 වැනි 

පිටුශේ තිශබනවා, 019  දී ළවකට හිටපු හමුමාපති ක්රියාන්ත ම 

න්ල්වා මැතිතුමා වින්න් ශේ ඇති ශවන්න පුළුවන් අවමානම ගැන 

ආරක්යක ක්ගන්සලයට ශතොරතුරු ලබා ලින්ශන් ශකොශහොමම 

කියලා. ශ්රී ලාංකිකයන් න්රියාවට ගිහිල්ලා පුහුණුව ලබා, ළම 

කණ්ඩායේ නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා සංවිධාරානය ශවලා ශමවැනි 

තත්ත්වයක් උද්ගත ශවයි කියලා 019 දී ක්රියාන්ත ම න්ල්වා හිටපු 

හමුමාපතිවරයා වින්න් ආරක්යක ක්ගන්සලයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 

කර තිශබනවා. ළතශකොට ඒ ආණ්ඩුව කිේශේ ශමොකක්ම? ඒ 

කණ්ඩායම කිේවා, "අනව ය ප්ර ්න ඇති කරන්ශන් නැතිව, 

අනව ය මාතෘකා හමන්ශන් නැතිව ඉන්න" කියලා. ළමා ආරක්යක 

ක්ගන්සලයට වාර්තා ශවා ච කරුණු සේබන්ධාරශයන් ඒ රජය 

ඉතාම නිරාය ලි ප්රතිපත්තියක් අුවගමනය කශළේ ඇයි? අම අශපන් 

ප්ර ්න කරන මන්ත්රීවරුන්ට, ඒ ආණ්ඩුශේ හිටපු ප්රබල ඇමතිවරු 

හැටියට ළමා ඒ සේබන්ධාරශයන් ප්ර ්න කරන්න බැරි ්ගශණ් ඇයි?  

 "ශේ ISIS ත්රස්තවාදින්ට සේබන්ධාරව පුහුණුව ලැූ  

තිස්ශමශනුවට ආසන්න ප්රමාණ්යක් අශප් රශට් මැනට ඉන්නවා, 

ශේ වාශේ අවමානමක් තිශබනවා" කියන කාරණ්ාව ළමා විජයමාස 

රාජපක්ය මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. ළත ශකොට 

ඒ ආණ්ඩුව ගත් තීන්ලිව ශමොකක්ම? ශමොකක්ම, ඒ ආණ්ඩුව ගත් 

වැඩ පිළිශවළ? මම ශේ අවස්ථාශේ ඉදිරිපත් කරනවා, ළම 

ආණ්ඩුශේ ඇමතිවරශයක් "ලංකාදීප" පුවත් පතට ලින් උත්තරයක්. 

"ISIS ත්රස්තයන්ට හ්ගල් කින්ශවක් ශ්රී ලංකාශේ නැහැ. ඇමති 

රාත ත කියයි." ශමන්න පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරයට පාර කැපුණු විධිය! 

මට මතකයි, මුත බුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා, ර්ගෆ ්හකීේ මන්ත්රීතුමා 

ශේවා ප්රතික්ශයේප කළ බව. ළවකට ඇමතිවරු හැටියට ළතුමන්ලා 

ඒ කියපු කාරණ්ා ප්රතික්ශයේප කළා. ඒ කියපු කාරණ්ා  පිළිබඳව ළමා 

විමර් නය කළා නේ, අශප් රශට් පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරයක් ඇති 

ශවන්ශන් නැහැ.  

ඊළෙට, 0198 අ්ගරුද්ශද් නිලන්ත ජයවර්ධාරන හිටපු බුද්ධි අං  

ප්රධාරානියා යේ රහසය ශතොරතුරක් ලබා ලින්නා, මටතිය හා සාමය 

පිළිබඳ හිටපු ඇමති රංත ත් මද්ලිම බණ්ඩාර මැතිතුමාට. ළතුමාට 

නිලන්ත ජයවර්ධාරන පැහැදිලිවම ශතොරතුරක් ලබා ශමනවා, 

ශකොශහොමම ශේ විවිධාර කණ්ඩායේ අශප් රශට් ක්රියාත්මක වන්ශන්, 

ශමොකක්ම  ආරක්යාවට තිශබන බරපතළ තර්ජනය කියලා. ළමා ඒ 

සේබන්ධාරශයන් ගත් පියවර ශමොකක්ම? ළමා ඒ සේබන්ධාරශයන් 

පියවර ගත්තා නේ, අශප් රශට් පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරයක් න්ලි වන්ශන් 

නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළෙට මා කනගාටුශවන් 

කිවයුතු කරුණ්ක් තිශබනවා. යේ න්ද්ධි කිහිපයක් ගැන කථා 

කළා. අශප්රේල් මාසශේ 14වැනි මා අත්අඩංුලවට ගැමටමක් ශහෝ 

යේකින් ශමයක් සේබන්ධාරශයන් කථා කළා. අම අශපන් ඒ ගැන 

ප්ර ්න කරනවා. ඊළෙට, සහරාන්ශේ බිරිඳශේ ප්රකා යක්  ගැන 

කථා කළා. අත්අඩංුලවට ගත් ශලොරියක්  ගැන කථා කළා. මම 

අහනවා, ළතුමන්ලාශේ ආණ්ඩු කාලශේ ශමොනවාම කශළේ කියලා. 

ළතුමන්ලාට අමතක ශවලා තිශබනවා,  ළතුමන්ලා ආණ්ඩු කළ 

කාලශේ ශේ ප්රහාරය න්ද්ධාර වූ බව. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ව්ගනතිේ 

ශපොලීන්ශේ නිලධාරාරින් ශමශමශනුවට ඇති ්ගණු ශේමජනක න්ද්ධිය 

සේබන්ධාරශයන් ප්ර ්න කළා. ළමා ඒ පිළිබඳ විමර් න කටයුතු කළ, 

අම ශබොශහෝ ලිරට කබතුමන්ලාට ශතොරතුරු ලබාශමන  ානි 

අශ ශසේකරශගන් ම කබතුමන්ලා ඒ ගැන ප්ර ්න කරන්න. 

කබතුමන්ලා ශද්වත්වශයන් සලකපු  ානි අශ ශසේකර කියන ඒ 

ශපොලිස් නිලධාරාරියා තමයි ශපොලීන්යටත් අශගෞරවයක් වන 

ආකාරයට පක්යපාතීව ශේ පරීක්යණ් කශළේ. අම ඒ  ානි 

අශ ශසේකර ශේ ශතොරතුරු ලබා ශමනවා නේ,  ානි 

අශ ශසේකරශගන් ම ප්ර ්න කරන්න, ව්ගනතිේ ශපොලීන්ශේ 

නිලධාරාරින් උාතනය ්ගණ්ාම ළමා ඒ ගැන පරීක්යණ් ශනොකර, ඒක 

ළල්ටීටීඊ ගිණුමට බැර කශළේ ඇයි කියලා.     

ඊළෙට, ශමෝටර් බයින්කලයකට ශබෝේබයක් සවිකර ළය 

පුපුරවා  අත්හමා බැලීේ කළාම ඒකට ශමොකම ්ගශණ් කියලාත් 

අශපන් අහනවා. අපි නැවතත් කියනවා, කබතුමන්ලාශේ 

ශබොශහොම හිෛතෂි, වි ්වාසවන්තම විමර් න නිලධාරාරියා වූ  ානි 

අශ ශසේකරශගන් ඒ ගැන ප්ර ්න කරන්න කියලා. මැන් ඒ ගැන 

අශප් ආණ්ඩුශවන් ප්ර ්න කරන්න ළන්න ළපා. ඒ වැරදිකරුවන්ට 

මඬුවේ ලැශ වි. ඊළෙට, වනාතවිල්ලුශේ ආයුධාර ගබඩාව 

හේබශවද්දි ඒ ආණ්ඩුශේ හිටපු මැති ඇමතිවරු ශමොකක්ම කශළේ? 

 ානි අශ ශසේකර ක්ගන් ශවුවශවන් ළමා ශමොනවාම කශළේ? ඒ 

න්යල්ල යටපත් කළා.  ානි අශ ශසේකර කියන ශපොලිස් 
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නිලධාරාරියා ලවා ඒ න්යල්ල යටපත් කරවා, ඒ විමර් න කටයුතු -

පරීක්යණ් කටයුතු- ඒ ආණ්ඩුව රැක බලා ගන්න අව ය ආකාරයට 

න්ලි කරලා අම ඇවිල්ලා අශප් ආණ්ඩුශවන් ප්ර ්න කිරීම සාධාරාරණ්ම? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒශකන් ශත්ශරන කාරණ්ය 

ශමයයි. වර්ය ගණ්නාවක් ගියාට පස්ශසේත් ක්ගන්ශේ හිත ඇතුශළන් 

-හමවතින්- ක්ගන් මන්නවා, පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරය කියන්ශන් 

ක්ගන්ශේ වගකීම හා යුතුකම ඉටු ශනොකිරීශේ ප්රතිඵලයක් කියලා. 

ඒ නිසා විශ ේයශයන්ම මම නැවතත් හරින් ප්රනාන්ලි සහ මනූය 

නානායක්කාර මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 

වරප්රසාමවලට මුවාශවලා පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිල්ලා විවිධාර මාතෘකා 

මතු කරන්න ළපා කියලා. පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරයට වග කියන්න 

නනෑ ඒ රජශේ හිටපු මන්ත්රීවරු, ඇමතිවරු අම ඇවිල්ලා විපක්යශේ 

ඉඳශගන කිඹුල් කුනළු ශහළනවා කියන කාරණ්ාව තමයි අපට 

ශපශනන්න තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම රජශේ ගිණුේ පිළිබඳ 

කාරක සභාව සේබන්ධාරශයන් කරුණු ඉදිරිපත් ශවද්දි Pandora 

Papers ගැනත් කථා කළා. පසුගිය දිනවල පුවත් පත්වල තිශබනවා 

අපි මැක්කා, පාස්කරලිංගේ මැතිතුමාශේ නමත් Pandora 

Papersවල සඳහන් වනවා කියලා. ළතශකොට අපට අහන්න න්ලි 

ශවනවා, ශේ පාස්කරලිංගේ මැතිතුමා කාශේ සාක්ුවශේම ඉන්ශන් 

කියලා? ළතුමා කාශේ ප්රධාරාන උපශද් කශයක්ම? අශප් රශට් මටති 

පද්ධාරතියට බලපෑේ කරමින් ක්රියාත්මක වූ ළම කාලය කාශේම 

කියලා අපට ප්ර ්න කරන්න න්ද්ධාර ශවනවා. ඒ නිසා තවත් 

ශකශනුවට මඩ ගහන්න උත්සාහ කරනවා නේ,-සතය කරුණු 

ප්රකා  කිරීම හැර- ඒ සඳහා ශේ පාර්ලිශේන්තුව පාවිා චි කරන්න 

ළපා කියලා අපි විපක්යශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් ඉල්ලනවා. අම ශේ 

විපක්යය කටයුතු කරන්ශන් ඉතාම කනගාටුමායක අන්මමින්. අම 

ශගෝසාභය රාජපක්ය ජනාධිපතිතුමාටත්, මහින්ම රාජපක්ය හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාටත්, ළතුමන්ලා වින්න් ශමශහයවන සහ ශමශහයවපු 

ආණ්ඩුවලටත් අසතය ශචෝමනා ළල්ල කරමින්, අසතය ශතොරතුරු 

පමනේ කරශගන තර්ක විතර්ක මතු කරමින් මඩ ගැසීශේ 

වයාපාරයක පමණ්ක් නියැලීම සේබන්ධාරශයන් අපි කනගාටු 

ශවනවා.  

  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අම මතු වූ තව කාරණ්යක් 

තමයි, අපනයනවලින් ලංකාවට විශද්  විනිමය ගලා ඒශේදී ඒ 

විශද්  විනිමය පරිවර්තනය කරන්න දින 981ක කාලයක් 

තිශබනවාය කියන කාරණ්ය. භාණ්ඩ හා ශසේවා නැේගත කරපු 

දිනශේ න්ට දින 981ක් යන ශතක් ඒ සඳහා විශද්  මුමල් ලබා 

ගැමටශේදී වහාම ඒ සේපූර්ණ් මුමලම පරිවර්තනය කිරීම කළ යුතුය 

කියන මතයක් අම පාර්ලිශේන්තුශේ ස්ථාපිත කරන්න විපක්යය 

උත්සාහ කළා. ඒ මුමල් පරිවර්තනය කිරීම අව යයි. නමුත්, ළශසේ 

පරිවර්තනය කරද්දි අපනයනය කළ භාණ්ඩය නිය්පාමනයට අව ය 
වූ අමුරවය ශහෝ ශවනත් ශද්වල් ආනයනය කළා නේ, ඒ සඳහා වූ 

වියමම ශවනම සඳහන් කිරීශේ කටයුත්තක් කරන්න පුළුවන්.  

ඊළෙට, විශමස්ගත ශ්රමිකයන් සේබන්ධාරවත් අම විශ ේයශයන්ම 

විපක්යය සඳහන් කළා. විශමස්ගත ශ්රමිකයන් ලංකාවට ශගශනන 

විශද්  විනිමය න්යල්ල වහාම පරිවර්තනය කරන්න නනෑ කියලා 

විපක්යය කිේවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ලූේබර්ේ ආයතනය ඇතුළු 

විවිධාර ආයතන සඳහන් කරපු කරුණුවලට අමාළව මහ බැංුවව 

වින්න් 0109 ශනොවැේබර් 8වන මා නිුවත් කරපු නිශේමනය 

බැලුශවොත් ළහි ඉතා පැහැදිලිව ශමශසේ සඳහන් කර තිශබනවා: 

"New rules to convert export proceeds will result in multiple 

benefits to the country and have no impact on inward remittances by 
Sri Lankans working abroad."  

මහ බැංුවව වින්න් නිුවත් කළ ළම නිශේමනශේ ඉතා පැහැදිලිව 

සඳහන් කරනවා, that there will be no impact on inward 

remittances by Sri Lankans working abroad කියා. ඒ නිසා ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ විරුද්ධාර පක්යශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම ඉතාම 

ශගෞරවශයන් ඉල්ලනවා, අසතය ශතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න ළපා 

කියලා. ළතුමන්ලා පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරය සේබන්ධාරශයන් පවා කථා 

කරන්ශන් ශද් පාලන වාන්යක් ගන්න පුළුවන්ම කියා බලන්න බව 

අප වි ්වාස කරනවා. ළතුමන්ලා පාර්ලිශේන්තුශවන් ළළියට 

ගිහින් විවිධාර ශද්වල් කිේවත්, ඒවා සේබන්ධාරශයන් වැඩිලිර 

ශතොරතුරු ළක්රැස් කරගන්න නනෑ ්ගණ්ාම, ළක්ශකශනක් ගිහිල්ලා 

කියනවා, "මම මන්ශන් නැහැ. මට මතක නැහැ" කියලා. මම 

මැක්කා, මනූය මන්ත්රීතුමා පුවත් පත්වලටත් කියා තිබුණ්ා, 

ශටලිශකොේ ආයතනය සේබන්ධාරශයන් ළා චර ප්රචාරයක් ලැශබයි 

කියලා ළතුමා හිතුශේ නැහැ කියලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රට විතරක් ශනොශවයි, 

මුළු ශලෝකයම අම ආර්ිකක අර්බුමයකට මුහුණ් දීලා තිශබන්ශන්.   

ඒ ආර්ිකක අර්බුමශේ මූල ීජජය ශවන්ශන් COVID-19  

මාරාන්තික වසංගතයයි. අම ශලෝකශේ රටවල නායකයන් 

COVID-19 මාරාන්තික වසංගතශයන් ක්ගන්ශේ රටවැන්යන් 

ශ රා ගන්න කටයුතු කරනවා. ළශසේ කටයුතු කරන පළමුවැනි 

රටවල් පහ ඇතුළට ලංකාවත් ශගන යන්න අතිගරු ශගෝසාභය 

රාජපක්ය ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් වීම ගැන අපි සතුටු ශවන්න 

නනෑ. නමුත්, විපක්යයට අම ඒක ප්ර ්නයක් ශවලා තිශබනවා. 

විපක්යය සතුටු ශවා ච කාලයක් තිබුණ්ා. අම තිශබන්ශන් විපක්යය 

ලික් ශවන කාලයක්. පසුගිය අවසාන ශකොවිඩ් රැල්ල ඇති වූ 

අවස්ථාශේදී ෛමනිකව ශරෝගීන් සංඛ්යාව වැඩි ශවද්දි, ෛමනිකව 

මරණ් සංඛ්යාව වැඩි ශවද්දි විපක්යය ළයින් පුලිමාකාර සතුටක් 

ලබා ගත්තා. නමුත්, අම විපක්යය කනගාටු ශවනවා. සාර්ථක 

ළන්නත්කරණ්යක් න්ලිවීම නිසා ශේ රශට් ජනතාවශගන් න්යයට 

 1කට වැඩි ප්රමාණ්යක් අම වනවිට ළන්නත් මාත්රා ශමකම අරශගන 

තිශබන්ශන්.  අශප් රට ශසෞඛ්ය ආරක්ෂිත රටක් බවට පත් කිරීශේ 

වගකීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉටු කළාම, විපක්යයට කථා 

කරන්න තිබුණු මාතෘකාවක් ක්ගන්ට අහිමි වීම නිසා ක්ගන් අම 

කනගාටු ශවනවා.  

අම ඇතිශවලා තිශබන තත්ත්වය ගැන බලන්න. අතයව ය 

භාණ්ඩ මිල ඉහළ ගිහින් තිශබනවා, යේ යේ භාණ්ඩ සැප ශේදී 

ප්රමාමවීේ ඇතිශවලා තිශබනවා, විශ ේයශයන්ම supply chain 

ළකට බාධාරා ඇතිශවලා තිශබනවා. ඊළෙට, ප්රවාහන පහසුකේ ලබා 

ගැමටශේදී වියමේ ඉහළ ගිහින් තිශබනවා. වියමේ මැරීමට තිශබන 

ශේ න්යල්ල  තුළින්ම අම ලංකාව ඇතුළු ශලෝකශේ දියුණු රටවල්, 

ශනොදියුණු රටවල් න්යල්ලටම බලපෑමක් ඇති කර තිශබනවා.  

BBC ප්රවෘත්ති ශසේවය ප්රවෘත්තියක් නිුවත් කරනවා, "The 

shortages hitting countries around the world" කියලා. ක්ගන් 

ළහිදී ඉතාම පැහැදිලිව කියා තිශබන්ශන් ශමොකක්ම? It states, 
"Around the the world, people and businesses are facing 

shortages of everything from coffee to coal". මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒශකන් කියන්ශන් ආහාර, ශයම්ගේ ඇතුළු හැම 

ශමයකම වාශේ හිෙයකට අම ශලෝකශේ හැම රටක්ම මුහුණ් දී 

තිශබනවා කියන ළකයි. ළනේ, ශලෝකශේ හැම රටක්ම අම ළවැනි 

ගැටලුවකට මුහුණ් දීලා තිශබනවා . ඇශමරිකා ළක්සත් ජනපමය, 

ීනනය, බ්රසීලය, නයිජීරියාව, ඉන්දියාව, මහා ්රිතානයය ඇතුළු 

න්යලු රටවල් අම ලංකා ව මුහුණ් ශමන තත්ත්වයටම මුහුණ් දීලා 

තිශබනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශේ නිමහසට කරුණු 

කියනවා ශනොශවයි. ශේ ලිය්කරම කාලශේ අපි ආර්ිකක ය උපරිම 

 ක්තිශයන් කළමනාකරණ්ය කරන්න පටන් ශගන තිශබනවා . අපි 

ළක පැත්තකින් මහ ජනතාවට ඉ ටු විය යුතු රජශේ වගකීම, 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාශේ වගකීම ඉටු කරනවා. ඒ වාශේම, 

අශනක් පැත්ශතන් රජයට ලැශබන ආමායම අඩු ශවද්දි, රජශේ 

වියමේ ඊට වඩා වැඩි ශවද්දි අපි ඒ තත්ත්වය උපරිම මට්ටමින් අම 

කළමනාකරණ්ය කර තිශබනවා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ළක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධාරානය කියනවා, "World food prices 

reach highest level in more than a decade" කියලා. වර්ය 

මහයකට පසු ආහාර රවයවල වැඩිම මිල ගණ්න් මැන් වාර්තා 

ශවනවා කියලා ක්ගන් කියනවා.  

ඊළෙට, ීජීජසී ප්රවෘත්ති ශසේවය කියනවා, "Inflation: Global 

food prices hit fresh 10-year high..." කියලා. ඊළෙට, 

ශරොයිටර්ස් ප්රවෘත්ති ශසේවය කියනවා, "World food prices hit 

new 10-year high..." කියලා. අල්ජසීරා ප්රවෘත්ති ශසේවය කියනවා, 

"Global food prices hit 10-year high" කියලා. ඒ අුවව අපට 

ශත්ශරන කාරණ්ය තමයි ශලෝකශේ සෑම රටකම අතයව ය 

භාණ්ඩ ඇතුළු අශනුවත් න්යලු භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යෑමක් න්ලි 

ශවලා තිශබනවාය කියන ළක. ඒක නිසා අපට යේ යේ සීමා 

පනවන්න න්ලි ශවලා තිශබනවා. හැබැයි, අපි ඉතාම වග කීශමන් 

ශේ කාරණ්ය කියනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට ළද්දී 

ශකොවිඩ් තත්ත්වයක් ශනොතිබුණ්ත් ළතුමා බලයට ඇවිල්ලා මාස 

ශමකක් යද්දී ශලෝකශේම ශකොවිඩ් තත්ත්වයක් ඇති ශවනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ළතුමා බලයට පැමි ණ් තීන්ලි 

ගනිද්දී ශකොවිඩ් තත්ත්වයක් ශනොතිබුණ්ත්, ළතුමා ගත්ත තීන්ලි 

නිසා ශකොවිඩි ඇති  ්ගණ්ාට පස්ශසේ ඇති ශවචා  තත්ත්වය 

කළමනාකරණ්යට වි ාල හයියක් ලැබුණ්ා. විශ ේයශයන්ම 

අතයව ය ශනොවන ආනයන සීමා කළා. අපි රාජය වියමේ කප්පාලි 

කළා. අනව ය වියමේ කපා හරින්න කටයුතු කළා. ඒ වාශේම 

අපට විශද්  විනිමය අර්බුමයකටත් මුහුණ් ශමන්න න්ලි ශවලා 

තිශබනවා. 

අශප් රට   ට විශද්  විනිමය ලැබුණු ප්රධාරානම මාර්ගයක් තමයි, 

සංචාරක වයාපාරය. අපට සංචාරක වයාපාරශයන් ශඩොලර් බිලියන 

හතරකට වැඩි ප්රමාණ්යක් වාර්ෂිකව ලැබුණ්ා. පාස්ුව ඉරිමා ප්රහාරය 

න්ලි ්ගණ්ාට පස්ශසේ, ඒ වර්යය තුළත් අපට ශඩොලර් මිලියන 

3,511කට වැඩි ප්රමාණ්යක් ලැබුණ්ා. හැබැයි, අම ශමොකක්ම 

තත්ත්වය? ශලෝකශේ සංචාරක වයාපාරය තමයි වැඩිශයන්ම 

බලපෑමකට ලක් ්ගණු වයාපාරය. 0109 අ්ගරුද්ම ශවද්දී සංචාරක 

වයාපාරශයන් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ඇශමරිකාුව ශඩොලර් 

මිලියන 011ක විතර ප්රමාණ්යක්. අපි මැක්කා, ජාතයන්තර 

ප්රවෘත්තිවල පවා තිශබනවා, 0100 අ්ගරුද්ශද්ත් සංචාරක 

වයාපාරශේ බලාශපොශරොත්තු ්ගණු පිබිදීමක් ලබන්ශන් නැහැ 

කියලා. ඒක නිසා අපි හැශමෝටම වගකීමක් තිශබනවා, අශප් රට 

තුළ නැවත ශකොවිඩ් රැල්ලක් ඇති ශනොශවන්න කටයුතු කිරීමට. ඒ 

සඳහා අව ය මටති - රීති මාලාව සකස් කරලා තිශබනවා. ඒවා 

 ක්තිමත් කරනවා වාශේම, ජන ජීවිතයට අවම බලපෑමක් 

ශවන්න ඒ අව ය නිමහස් කිරීේ පවා රජය න්ලි කරලා තිශබනවා. 

ඒක නිසා අපි හැශමෝටම වගකීමක් ති ශබනවා, නැවත ශකොවිඩ් 

රැල්ලක් අශප් රශට් ඇති ශනොශවන්න කටයුතු කරන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශප් රශට් විවිධාර කැරැලි ඇති 
කරලා, විවිධාර කලශකෝලාහල ඇති කරලා රජයක් ශවනස් කරලා 

රාජය බලය ගන්න උත්සාහ කරපු කණ්ඩායේ ඉන්නවා. 

අවාසනාවකට අම ඒ න්යලුශමනා විරුද්ධාර පක්යශේ සාමාත කයන් 

හැටියට පාර්ලිශේන්තුශේ කටයුතු කරනවා. 9  9 අ්ගරුද්ශද්ත් 

තරුණ් කැරැල්ලක් ඇති කරලා ක්ගන් බලාශපොශරොත්තු ්ගශණ්, 

රාජයය අස්ථාවර කරලා, ඒ පවතින රජය ශවනස් කරලා, තමන්ට 

රාජය පාලනය ගන්න පුළුවන්ම කියලා බලන්නයි. සමහර කැරැලි, 

රාජය  අස්ථාවර කරන්න කටයුතු කළා වාශේම සමහර කැරැලි, 

රජශේ පැවැත්ම සඳහා රාජය මැදිහත් වීම මත ඇති කළා. කළු 

ජූලිය ළවැනි ශමයක් හැටියට තමයි අපි මකින්ශන්. ඒ ජාතිවාදි 

අරගළයක් ඇති කරන්න ඒ රජය කටයුතු කරලා, ලාේපු - 

කළශගඩි ශසල්ලමක් ශගනැල්ලා තමන්ශේ රාජය බලය ස්ථාවර 

කරගන්න  කටයුතු කළා. අපි නැවත 88-8  යුගය දිහා බැලුශවොත්, 

අම විරුද්ධාර පක්යශේ ඉන්න ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ් නායකත්වය 

දීලා නැවත කැරැල්ලක් ඇති කරලා රාජය බලය ලබා ගන්න ශේ 

රශට් අස්ථාවරභාවයක් ඇති කළා. ඊළෙට අපට ශපශනන්න 

තිශබන අශනක් කාරණ්ය ශමයයි. ශේ රශට් ඇති කළ කළු ජූලිය 

හරහා ළල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදින් ශේ රට සේපූර්ණ්ශයන්ම අඩපණ් 

කරලා, ලංකාශේ තුශනන් ළකක මුහුලි තීරය ඇතුළු ළක ශකොටසක් 

ශවනම රාජයයක් හැටියට ස්ථාපනය කරන්න අවි ආයුධාර සමෙ 

සටන් කළා. ශේ කක්ශකෝම කැරලි, යුද්ධාර ඇති ්ගශණ් තමන්ශේ 

පටු පරමාර්ථ මුලින්පත් කරගනිමින් රාජය බලය අත්පත් කර 

ගන්න පුළුවන්ම කියන කාරණ්ය බලාශගනයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශේ, 0109 අ්ගරුද්ම. මුළු 

ශලෝකයම ශකොවිඩ්-9  වසංගතයට ළශරහිව සටන් කරද්දී, ශේ රට 

ශකොවිඩ්-9  වසංගතශයන් සාර්ථකව ශගොඩ ඇවිල්ලා  ක්තිමත් 

කර ගන්න හමන අවස්ථාශේත් විරුද්ධාර පක්යශේ කක්ශකෝම අය 

අත්වැල් බැඳශගන උත්සාහ කරනවා, විවිධාර වෘත්තීය සමිති සහ 

විවිධාර කණ්ඩායේ ඒක රාිත කරශගන අශප් රජය ශවනස් කරන්න. 

ළශහම නැත්නේ, රාජයයට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන්ම 

කියලා ඒ අය බලනවා.  

ඒ වාශේම තමයි, කෘෂි කර්මාන්තය විනා  කරන්නත් අම 

විරුද්ධාර පක්යය නායකත්වය දීලා තිශබනවා. ආණ්ඩුව, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා තීන්ලිවක් අරශගන තිශබනවා, රසායනික 

ශපොශහොර භාවිතශයන් කාබනික ශපොශහොර භාවිතයට ගමන් 

කරන්න. ඒක ජනතාවශේම ශසෞඛ්ය ආරක්යාව ශවුවශවන් ගත්ත 

තීරණ්යක්. ඉහළ ුලණ්ාත්මකභාවශයන් යුත් ශසෞඛ්ය ආරක්ෂිත 

ආහාර රටාවකට ජනතාව පුරුලි කරන්න ගත් තීරණ්යක්, ඒක. 

හැබැයි, මැන් විපක්යය ශමොකක්ම ශේ කරන්න උත්සාහ ගන්ශන්? 

මම ඉතාම වග කීශමන් මට මැශනන විධියට කියනවා, විපක්යශේ 

උත්සාහය ශගොවියාට ශපොශහොර ලබා දීම ශනොශවයි. "ශපොශහොර 

ලබා ශමන්න" කියන සටන් පාසය හරහා ශේ රශට් ශගොවියා 

ශගොවිතැනින් ඉවත් කරලා, වගා කිරීම නවත්වලා රශට් ආහාර 

හිෙයක් නිර්මාණ්ය කරන්න පුළුවන්ම කියලා බලන්න ක්ගන් 
උත්සාහ කරනවා. හැබැයි, ශේ විරුද්ධාර පක්යයත් ළක්ක ඉඳලා 

උද්ශඋෝයණ්ය කරන ශගොවි කණ්ඩායමුවත් ක්ගන්ශේ ුවඹුරු වගා 

කරලා තිශබන බව අම අපට ශපශනනවා. ඒ හින්මා අපි ඉතාම වග 

කීශමන් කියනවා, ශේ රට නැවත ශගොඩනැඟීම සඳහා ජනතාව 

ලබා දීපු වගකීම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශේ රජය   

අුවරටම ඉටු කරනවා වාශේම, ඒ බාධාරක මැම ්ගවත් ඉතාම දියුණු 

රටක තිශබන අංග අශප් රශට් ආර්ිකකයටත්, පරිපාලනයටත් 

ප්රජාතන්ත්රවාදීව අරශගන ළන්න අව ය වැඩකටයුතු ටික අපි 

කරන බව. ඒ වගකීම ජනතාව ශවුවශවන් අපි න්යයට 911ක කැප 

වීමකින් ඉටු කරනවා වාශේම, අපි ජනතාවශගන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. විරුද්ධාර පක්යය වින්න් මවන බිල්ලන්ට හසුශවන්න ළපා, 

කබතුමන්ලා සහ ශේ රට අම ඉතාම සුරක්ෂිත නායකයන් යටශත්යි 

පාලනය ශවන්ශන්. ඒ හින්මා ශකොවිඩ්වලින් මිලිණු රටක් වාශේම, 

ආර්ිකකමය ව ශයන්  ක්තිමත් ්ගණු රටක් නැවත ඇති කරලා, 

අශප් රශට් අපි මුහුණ් ශමන න්යලු අභිශයෝග ජයගන්න අව ය 

වාතාවරණ්ය ශේ රට තුළ හමලා, නැවත ජනතාවට කින්ලි 

පීඩනයක්, බලපෑමක් ඇති ශනොවන ආර්ිකකයක් නිර්මාණ්ය 

කරනවාය කියන වි ්වාසය කබ න්යලුශමනා තුළ ශගොඩනෙමින් මා 

නිහව ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

එකල්හි නේලාව අ. වා. 5.30 වූනයන් මූලා නාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීුරමා විසන් ප්රශයීයනනය නනොවිම ා පාර්ලිනම්න්ුරව කල් ත්බන ලදී. 

පාර්ලිනම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව  2021 නනොවැම්බර් 10 වන බදාදා 
පූ. වා. 10.00 වන නත්ක් කල් ගිනේ ය. 

 

அப்தபொழுது, பி. ப. 5.30 ைணியொகிவிடலவ, ைொண்புைிகு 

தமலமை தொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொைலலலய 

பொரொளு ைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுைன்றம், 2021 நவம்பர் 10, புதன்கிழமை           

மு. ப. 10.00 ைணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 10.00 a.m. on Wednesday, 
10th November, 2021.  

2123 2124 

[ගරු ශ හාන් ශසේමන්ංහ මහතා] 



 

 
 
 
 

 ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුරණ්ය සඳහා ස්වකීය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් මක්වුව රින් මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය ළහි පැහැදිලිව ලුවණු ශකොට, පිටපත ලැීජ ශමසතියක් ශනොඉක්මවා  

හැන් ාඩ් සංසක්ාරක ශවත ලැශබන ශසේ ළවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் லவண்டும். 
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හැන් ාඩ් වාර්ත්ා  
නකොළල 5  නපොල්නහේන්නගොඩ  ිරරුළපන පාස  අාංක 163 දසන  නථානනයහි ිළහිටි 
සජනේ ප්රවෘ කති නදපාර්ත්නම්න්ුරනේ ිළහිටි සජනේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයනයන්  

මිල දී ගත් හැක. 
 

නමම හැන් ාඩ් වාර්ත්ාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනයන්  
බාගත් හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்லஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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