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ததொகுதி 287 - இல. 03 

Volume 287 -  No. 03 

2021 නනොවැම්බර්  25වන බ්රහස්පපින්දාා 
2021 நவம்பர் 25, வியொழக்கிழமை 
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ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහසතානේ නපෞද්ගලික 

කුණු පැහසැදිලි කිරීම  
 

ගු මමත්රීපාල රිසේන  ්න මහසතානේ නපෞද්ගලික කුණු 

 පැහසැදිලි කිරීම  
 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතානේ නපෞද්ගලික කුණු පැහසැදිලි 

කිරීම 
 

වි්ර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2022 – [ා්වැනි නව්ද කළ 

දිනය]: 
[ශීර්ෂය 112 (විශේ ); ශීර්ෂය 419 (කලාපීය සහශයෝගිතා 

කටයුතු);  ශීර්ෂ 105, 210, 211, 308 (ජනමාධ්ය)  - 
කාරක සභාශේදී සලකා බලන ලදී 

අ්දතර්ගත ප්රධාාන කුණු 

பிரதொன உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. R.M. RANJITH 
 MADDUMA BANDARA 
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. MAITHREEPALA 
 SIRISENA 
 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. DAYASIRI 
 JAYASEKARA 
 
APPROPRIATION BILL, 2022 - [Tenth Allotted Day]: 

Considered in Committee - [Head 112 (Foreign); Head 
 419 (Regional Cooperation); Heads 105, 210, 211, 
 308 (Mass Media)] 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொரவினது 

தசொந்த விளக்கம் 

ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசனவினது தசொந்த 

விளக்கம் 

ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகரவினது தசொந்த விளக்கம் 

ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட பத்தொம் 

நொள்]: 

    [தமலப்பு 112 (தவளிநொடு); தமலப்பு 419 (பிரொந்திய 

உறவு நடவடிக்மககள்); தமலப்புக்கள் 105, 210, 

211, 308 (தவகுசன ஊடகம்)] - குழுவில் 

ஆரொயப்பட்டது.    

ශ්රී ලංකා පවපවානී ස ්ං ප්වාව:  
වාර්ෂික වාර්තා  (2013 හා 2014) 

 

ශ්රී ලංකා පවපවානී ස ්ං ප්වාව: 
වාර්ෂික වාර්තාව (2015) 

 

සීමා්නීත ලංකා එක්්ත් ප්රවතත්ින ප්ර ්මාගම: 
වාර්ෂික වාර්තාව (2016) 

 

ශ්රී ලංකා වනව්දවිදුලි ්ං ප්වාව: 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් ප්රකා නය  (2015) 

 

්ැලරින්ද පවපවානී ස ආයතනය: 
වාර්ෂික වාර්තාව (2016) 

 

කල් තැබීනම් නයෝජනාව: 
දුම්රිය ශසේවය නිසි ශලස භාවිතය තුළින් ආදායම් ඉපයීම 

இலங்மக ரூபவொஹினிக் கூட்டுத்தொபனம்: 

    ஆண்டறிக்மககள் (2013 ைற்றும் 2014) 

இலங்மக ரூபவொஹினிக் கூட்டுத்தொபனம்: 

    ஆண்டறிக்மக (2015) 

அசசொஸிசயட்டட் நியூஸ் சபப்பர்ஸ் ஒப் சிசலொன் லிைிடட்: 

    ஆண்டறிக்மக (2016) 

இலங்மக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தொபனம்: 

    ஆண்டறிக்மக ைற்றும் கணக்குக்கூற்று (2015) 

தசலசிசன ரூபவொஹினி நிறுவனம்: 

   வருடொந்த அறிக்மக (2016) 

ஒத்திமவப்புப் பிசரரமண: 

    புமகயிரதச் சசமவமய முமறயொகப் 

பயன்படுத்துவதன்மூலம் வருைொனம் ஈட்டல் 

SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION: 
   Annual Reports (2013 and 2014) 
 

SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION: 
   Annual Report (2015) 
 

ASSOCIATED NEWSPAPERS OF CEYLON 
LIMITED  : 

 Annual Report (2016) 
 

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION: 
   Annual Report and Accounts (2015) 
 

SELACINE RUPAVAHINI INSTITUTE: 
   Annual Report (2016) 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
 Income Generation through Proper Use of Railway 

 Service  
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පූ.භා. 9.30  පාර්ලිනම්්දුරව රැ ප් විය.   

කවානායකුරමා [ගු මනී්දා යාපා අනේවර්ධාන මහසතා] 

මූලා්නාපවඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அசபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
ලිිළ නල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

 
ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා මමහසාමාර්ග අමාතය ්හස 

ආණ්ඩු පාර්ශ්පවනේ ප්රධාාන ්ංවිධාායකුරමා  
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்சகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය, ආර්ිකක ප්රතිපප්තතිප හා 

සැලසුම් ක්රියා්තමක රීමේශම් අමාතය, ුදේධ් ාසන, ආගිකක හා 

සංස්කෘතිපක කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සංවර්ධ්න හා නිවාස 

අමාතයතුමා ශවුවශවන් මම රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන ලද වාර්තාශේ අමාතය ම්ඩලල 

කාර්යාලය සම්බන්ධ් කරුණු පිළිබඳ පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග 119(4) ප්රකාරව නිමේ්ෂෂ  සහ ගුව ලැූ  ක්රියා මාර්ග 

පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිප්ත කරික. 

ශමම වාර්තාව රජශේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතුයැයි මම ශයෝජනා කරික.    
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2020 වර්ෂය සඳහා බතිප්ෂ, අ්තයන්ත්ර ශරදි හා ශේශීය ඟලුමම් නිෂ්පාදන 

රාජය අමාතයාං ශේ වාර්ෂික කාර්ය සාධ්න වාර්තාව.- [කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

ශවුවවට ගරු ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා  

 
්භානම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2020 අංක 7 දරන විසර්ජන පනශ්ත 6(1) වගන්තිපය යටශ්ත 2021.09.24 

සිට 2021.11.17 ද්ෂවා ජාතිපක අයවැය ශදපාර්තශම්න්තුශේ වැය ශීර්ෂ අංක 

240 යටශ්ත පරිපූරක සහාය ශසේවා සහ හදිසි අව යතා වගීමම් වයාපෘතිපය 

මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ශවන්රීමේම් පිළිබඳ සටහන .- [මුදල් අමාතයතුමා 

ශවුවවට ගරු ශජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා   

 
්භානම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

පරිසර අමාතයාං ශේ අපරවය කළමනාකර ය පිළිබඳ ජාතිපක 

ප්රතිපප්තතිපය.- [පරිසර අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා  

 
්භානම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2020 වර්ෂය සඳහා ජාතිපක උේභිද උදයාන ශදපාර්තශම්න්තුශේ වාර්ෂික 

කාර්ය සාධ්න වාර්තාව.- [සංචාරක අමාතයතුමා ශවුවවට ගරු ශජොන්සට්න් 

ප්රනාන්දු මහතා  

 
්භානම්්ය මත ිනබිය යුුරයයි නිනයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
නපත්්ම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු රංජිත් රියඹලාිළටිය මහසතා මනිනයෝජය 

කවානායකුරමා ්හස කාරක ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிடிய - பிரதிச் சபொநொயகரும் 
குழுக்களின் தவிசொளரும்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Deputy Speaker and 
Chairman of Committees)  

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශප්තසම් ශදක 

පිළිගන්වික. 

(1) උසස්ාපිටිය, අුමශපොත, වලේව්තත යන ලිපිනශයහි පදිංචි 
ඒ.ජී. තිපලකර්තන මහතාශගන් ලැුදණු ශප්තසම; සහ 

(2) කන්න්තශතොට, ම්තතමශගොල, අංක ඒ1/155 යන 
ලිපිනශයහි පදිංචි බී.ආර්.සී. බ්ඩලාර මහතාශගන් ලැුදණු 
ශප්තසම. 

 

ගු රිරිර ජයනකොඩි මහසතා මනද්ශීය නවාකම් ප්රවර්ධාන, 

ග්රාමීය ය හසා ආයුර්න ා නරෝහසල් ්ංවර්ධාන හසා ප්රජා න්ෞඛය 

රාජය අමාතයුරමා    
(ைொண்புைிகு சிசிர ஜயதகொடி - சுசதச மவத்திய முமறகளின் 

சைம்பொடு, கிரொைிய ைற்றும் ஆயுர்சவத மவத்தியசொமலகள் 

அபிவிருத்தி ைற்றும் சமூக சுகொதொர இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals 
Development and Community Health) 
ගරු කථානායකතුමනි, තලංගම-දකු , අකුශර්ශගොල, 

ජයනාදපුර, අංක 541 යන ලිපිනශයහි පදිංචි ශ්ෂ.පී.එස.් පතිපර  

මහතාශගන් ලැුදණු ශප්තසම්ෂ මම පිළිගන්වික. 

 
ඉදිසේපත් කරන ලා නපත්්ම් මහසජන නපත්්ම් ිළිතබඳ කාරක 

්භාව  පැවසේය යුුර යයි නිනයෝග කරන ලදී. 
 

சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

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

ප්රශ්පනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

වෑමැඩිල්ල ජලාශ්නේ රි  වයඹ පළාත ාක්වා 

නපෝෂක ඇළ ඉදිකිරීම: ප්රමාාය 
சவதைடில்ல நீர்த்சதக்கம் ததொடக்கம் வடசைல் 

ைொகொணம் வமரயொன நீசரந்துக் கொல்வொய் 

நிர்ைொணம்: தொைதம்  
CONSTRUCTION OF FEEDER CANAL FROM WEMEDILLA 

RESERVOIR TO NORTH-WESTERN PROVINCE: DELAY  

  647/2020 
 

1. ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

වාරිමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඟූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) කන්තශල් සහ කවුඩුල්ල ජලා  ශවත ජලය 
සැපයීමරීන් ශතොරව ඉහළ ඟලහැර ශේල්ල හරහා 
ජලය ශගන යාමට සැලසුම්කර ඟතිප බව්ත; 

 (ii) ජනරංජන වැවට ආසන්නශයන් මහවැලි ග  ශලහි 
ජලය ශපොම්ප රීමේශමන් ශමොරගහකන්ද ජලා ශේ 
ජලය කන්තශල් හා කවුඩුල්ල ජලා  ශවත ශයොමු 
කරන බව්ත; 

 (iii) කන්තශල් හා කවුඩුල්ල ජලා  මීටර් 25්ෂ පම  
උසින් හා ශපොම්පාගාරශේ සිට රී.ික. 60්ෂ පම  
දුරරීන් පිහිටීම ශහේතුශවන් එම ජලා  මඟින් 
ශපෝෂ ය කරුව ලබන අ්ෂකර 2,500ක පම  
වගාබිම් ශවත ජලය ශපොම්ප රීමේම සඳහා වාර්ෂිකව 
රු.ික. 600්ෂ පම  වැය වන බව්ත; 

 (iv)  වෑමැඩිල්ල ජලා ශේ සිට වයඹ පළාත ද්ෂවා වූ 
ශපෝෂක ඟළ ඉදිරීමේශම් වයාපෘතිපශේ ප්රමාදය්ෂ 
පවතිපන බව්ත; 

 එතුමා දන්ශන්ද?  

(ආ) (i) ඉහත ශපෝෂක ඟශළේ ජලය අශේ්ෂෂිත මට්ටමට 
ළලා වන බවට සහතිපක වන්ශන්ද; 

 (ii) ශනොඑශසේ නම්, දැදුරු ඔය ජලා  වයාපෘතිපය ශමන් 
ශමම වයාපෘතිපය ද අවසන් කරන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඟ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கந்தளொய் ைற்றும் கவுடுள்ள நீர்த்சதக்கங்களுக்கு 

நீமர வழங்கொைல் சைல் எலஹர அமணக்கட்டின் 

ஊடொக நீமரக்தகொண்டு தசல்வதற்குத் 

திட்டைிடப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 (ii) ஜனரஞ்சன வொவிக்கு அருகில் ைகொவலி 

கங்மகயின் நீமர இமறப்பதன்மூலம் 

தைொறகஹகந்த நீர்த்சதக்கத்தின் நீர் கந்தளொய் 

ைற்றும் கவுடுள்ள நீர்த்சதக்கங்களுக்கு 

அனுப்பப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (iii) கந்தளொய் ைற்றும் கவுடுள்ள நீர்த்சதக்கங்கள் 

சுைொர் 25 ைீற்றர் உயரத்திலும் நீசரற்று 

நிமலயத்திலிருந்து சுைொர் 60 கி.ைீ. தூரத்திலும் 

அமைந்துள்ளதொல் இந்த நீர்த்சதக்கங்களினொல் 

சபொசிக்கப்படும் சுைொர் 2, 5 0 0 ஏக்கர் 

பயிர்நிலங்களுக்கு நீமர இமறப்பதற்கொக 

வருடொந்தம் சுைொர் ரூ. 600 ைில்லியன் தசலவு 

ஏற்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (iv) சவதைடில்ல நீர்த்சதக்கம் ததொடக்கம் 

வடசைல் ைொகொணம் வமரயிலொன நீசரந்துக் 

கொல்வொமய நிர்ைொணிக்கும் கருத்திட்டத்தில் 

தொைதம் கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) சைற்குறிப்பிட்ட நீசரந்துக் கொல்வொயின் நீர், 

உத்சதச ைட்டத்மத அமடயுதைன உத்தரவொதம் 

அளிப்பொரொ; 

 (ii) இன்சறல், தததுறு ஓயொ நீர்த்சதக்கக் 

கருத்திட்டத்மதப்சபொன்று இக்கருத்திட்டமும் 

முடிவுறுத்தப்படுைொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) it has been planned to take water via Upper 
Elahera Dam without providing water to 
Kantale and Kawudulla reservoirs; 

 (ii) the water of Moragahakanda reservoir is 
channelled to Kantale and Kawudulla 
reservoirs by pumping the water of 
Mahaweli River close to Janaranjana Tank; 

 (iii) it costs approximately Rs. 600 million per 
annum to pump water to nearly 2,500 acres 
of agricultural lands fed by those reservoirs 
as Kantale and Kawudulla reservoirs are 
situated at a height of about 25 metres and 
at a distance of about 60 km from the 
pumping station; and 

 (iv) there is a delay in the project to construct 
the feeder canal from Wemedilla reservoir 
to the North Western Province?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether he can give an assurance that the 
water of the said feeder canal will reach the 
expected level; and 

 (ii) if not, whether this project will also be 
completed like the Deduru Oya reservoir 
project?   

(c) If not, why? 
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා මවාසේමාර්ග අමාතය, රාජය 

ආරක්ෂක හසා ආපාා කළමනාකරණ රාජය අමාතය ්හස 

ප්වනද්ශ් ක යුුර රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொஜொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொஜொங்க அமைச்சரும்) 

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

(අ) (i) ශමොරගහකන්ද හා කළු ගල ජලා  වයාපෘතිප 
යටශ්ත ඟලහැර, ිකන්ශන්රිය, ගිරිතශල්, 
කවුඩුල්ල, කන්තශල් හා පරාක්රම සමුරය යන 
(ශපොශළොන්නරුව හා ත්රිකු ාමලය දිසත්්රි්ෂකවල 
ඟතිප) ජලා  සියල්ශල්ම ජල සුර්ෂෂිතතාව තහවුරු 
කර තිපශේ. 
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  ඉහළ ඟලහැර ඟළ (උතුරු මැද මහ ඟළ) අදියර (I) 
යටශ්ත අුවරාධ්පුර දිසත්්රි්ෂකශේ පිහිටි රුරුළු වැව, 
මහකනදරාව, නාච්චදූව, ුවවර වැව, තිපසා වැව, 
මාන්නන්කට්ටිය හා ඒරු වැව යන ජලා වලට 
අව ය වාරි ජලය සහ පාීයය ජලය සැපයීමට 
කටයුතු කරුව ලැශේ.  

  එමඟින් රීසිදු අයුරරීන් ශපොශළොන්නරුව 
පේධ්තිපවලට ජල හිලය්ෂ ඟතිප ශනොශේ. අපි එම 
වයාපෘතිපය 2024දී සම්පූර්  කරන්න 
බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. 

 (ii) උතුරු මැද පළා්ත මහ ඟළ වයාපෘතිපශේ අදියර II 
යටශ්ත අව ය ජල ප්රමා ශයන් ශකොටස්ෂ ලබා 
ගැීයමට ජනරන්ජන වැව ආසන්නශේ මහවැලි 
ග ශේ ජලය ශපොම්ප රීමේමට සැලසුම් කර තිපශේ. 
ශමහිදී ශමොරගහකන්ද ජලා ශේ සිට කන්තශල්/
කවුඩුල්ල ජලා වලට සපයන ජල ප්රමා ශයන් 
ශකොටස්ෂ ශමම ශපොම්පාගාර මඟින් සපයා, එම 
සැපයුමට අව ය ජල ප්රමා ය ශමොරගහකන්ද 
ජලා ශේ ගබලාශකොට, එම ජලය උතුරුමැද මහ 
ඟළට හැරවීමට කටයුතු ශයොදා තිපශේ. ශමය උතුරු 
මැද මහ ඟළ වයාපෘතිපශේ අවසාන අදියර ශලස 
ක්රියා්තමක රීමේමට සැලසුම්ශකොට ඟත. එශසේම, 
එමඟින් දැනට නි ච්ිත ජල ප්රභවය්ෂ ශනොමැතිප 
කන්තශල් සීනි කර්මාන්ත ාලා පරිශ්රයට යාබද 
උ්ෂ වගා කලාපයටද වාරි ජලය ලබා දීමට සැලසුම් 
කර ඟත. 

 (iii) කන්තශල් සහ කවුඩුල්ල ජලා වලට වගාබිම් 
ශපොම්පාගාරශේ සිට මීටර් 30-40්ෂ පම  ඉහළින් 
හා රීශලෝමීටර 20-30්ෂ අතර දුරරීන් -හැටරීන් 
ශනොශවයි- පිහිටා ඟතිප අතර, උතුරු මැද මහ 
ඟළට, කන්තශල් සීනි කර්මාන්ත ාලාශේ වගා 
කටයුතු සහ කන්තශල් සහ කවුඩුල්ල ජලා  
මඟින් ශපෝෂ ය කරන වගා බිම් සඳහා අව ය මුළු 
ජල ප්රමා ය ශපොම්ප රීමේමට වාර්ෂිකව විදුලිය 
සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් ිකලියන 600්ෂ 
පම  වන බව ග නය කර ඟත.  

 

ඔබතුමා අහලා තිපශබන ප්ර ්නය අුවව ඒ මුදල නිවැැදදියි. 

රුපියල් ිකලියන 600්ෂ පම  වැය ශවනවා.  

  අදාළ ආශයෝජනය සඳහා වන පිරිවැය කන්තශල් 
සීනි සමාගම විසින් දරුව  ලබන අතර, ඒ සඳහා 
පුනර්ජනීයය විදුලිබල සැපයුම්ෂ ශලස ූ ර්ය බලය 
ශයොදා ගැීයම පිළිබඳව දැන් අධ්යයනය කරශගන 
යුව ලැශේ.  

 (iv) ශම් වන විට රීසිදු ප්රමාදය්ෂ ශනොමැත. දැනට 
ඉදිරීමේම් ශකොන්ත්රා්ත පැශ්ෂ එ එකක වැල කටයුතු 
නිමවී ඟතිප අතර, තව්ත ශකොන්ත්රා්ත පැශ්ෂ එ 
ශදකක ඉදිරීමේම් කටයුතු ක්රියා්තමකයි. ඟළ 
මාර්ගය සම්පූර්  රීමේමට අව ය ඉතිපරි 
ශකොන්ත්රා්ත පැශ්ෂ එ ශදක සඳහා සුදුසු 
ශකොන්ත්රා්තකරුවකු ශතෝරා ගැීයශම් ජාතයන්තර 
තරගකාමේ ිකල ග න් කැඳවීශම් කටයුතු ශම් 
දිනවල සිදු ශකශරිකන් පවතිපන අතර, නියිකත 
කාලවකවාුවව තුළ වයාපෘතිපය නිම රීමේමට 
අශේ්ෂෂා කරික.  

  2024 ශදසැම්බර් මාසය වන විට ඒ වැල කටයුතු 
නිම කරන්න අපි  බලාශපො ශරෝතතු ශවනවා. 
සමහර විට ඊට ශපර්ත පුළුවන් ශවයි. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) අදාළ ශනොශේ. 

(ඟ) ඉහත පිළිතුරට අුවව අදාළ ශනොශේ. 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ඟමතිපතුමනි, මා හැම දාම ශම් ගැන රීේවා. මා හිතන 

හැටියට ඔබතුමාට්ත මතක ඟතිප. පසුගිය ජනාධිපතිපවර යට 

කලින් ඔබතුමන්ලාශේ ප්ෂෂශේ ජනාධිපතිප ධුර අශේ්ෂෂකයා 

ශතෝරා ගැීයශම්දී අපි නියත ව ශයන්ම දැනශගන හිටියා 

රාජප්ෂෂ පවුශලන් තමයි ශ්තශරන්ශන් රීයලා. මා එදා රීේවා, 

ඒකට සුදුසුම පුේගලයා ඔබතුමා  රීයලා.  

එදා ඒ තීන්දුව ග්තතා නම් අශන්ෂ ප්ර ්න ශකශසේ ශවත්ත, අද 
රශට් තිපශබන ශම් ශගොවි ප්ර ්නය නම් ඟතිප ශවන්ශන් නැහැ, 
ශගොවියා පාරට වැශටන්ශන් නැහැ රීයන එක නම් මට සියයට 
සියය්ෂ වි ්වාසයි. ඒ වාශේම මම ඔබතුමාට මීට සතිපයකට කලින් 
රීේවා, ඔබතුමා පවුශල් වැඩිමලා විධියට, අයියා විධියට මල්ලිට 
ශපොඩ්ල්ෂ තරවටු කරලා ශම්ශ්ෂ ඟ්තත නැ්තත රීයලා ශදන්න 
රීයලා. මම හිතනවා, අනිවාර්යශයන් ඔබතුමා රීයලා තමයි ශම් 
ශපොශහොර ප්ර ්නය විසුවශේ රීයලා. ඒකට මම මශේ ශග රවය, 
ස්තුතිපය රශට්  ශගොවි ජනතාව ශවුවශවන් ඔබතුමාට පිරිනමනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය 
අහන්නම්.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, ශම් අය වැශයන් වාරි ශස භාගයා 
වැලසටහනට රුපියල් ිකලියන 48,000්ෂ විතර තමයි ශවන් කරලා 
තිපශබන්ශන් රීයලා ඔබතුමා පැහැදිලිවම දන්නවා. හැබැයි,  මම 
දන්න විධියට ඔබතුමා ශම් වනවිට කරශගන යන වයාපෘතිපවලට 
ශම් මුදල ප්රමා ව්ත නැහැ. උදාහර ය්ෂ විධියට රීයනවා නම්, 
ඔබතුමා ශේ දිස්ත්රි්ෂකයට යාබද පහළ  ව සංවර්ධ්නය කරන 
උමා ඔය වයාපෘතිපය ගැන මම ඔබතුමාශගන් මීට කලින් ඟරුවාම,  
මාස 8රීන්, 10රීන් ඒ වැල අවසන් කරන්න පුළුවන් රීයලා 
ඔබතුමා රීේවා. මම බලපු ශතොරතුරු අුවව එශහම ඉවර කරන්න 
නම් රුපියල් බිලියන 4කට ආසන්න මුදල් ප්රමා ය්ෂ අව ය 
ශවලා තිපශබනවා. අපට ශපශනනවා, ශම් අය වැශයන්  ඒ සියුම 
වයාපෘතිපවලට අව ය මුදල් ප්රමා ය ඔබතුමාට ලැබිලා නැහැ 
රීයලා. ඒ නිසා මම ඔබතුමාශගන් පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය 
විධියට අහනවා, කුඹු්ෂකන් ඔය, හැල ඔය වැනි අුම්ත වයාපෘතිප 
පැ්තතකම දමලා, ශම් කරශගන යන වයාපෘතිප ටික අවසන් 
කරන්න ප්රමා ව්ත මුදල් ඔබතුමාට ඔබතුමාශේ සශහෝදරයා -
මුදල් ඟමතිපතුමා- ලබා දීලා තිපශබනවාද රීයලා. 

  

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

මුදල් ලැශබන විධියට ශකොන්ත්රා්තකරුවන්ට සහ අව ය 

අශන්ෂ ශේවල්වලට ශගවාශගන යනවා. තව්ත මුදල් එන්න 

තිපශබනවා. ශගවාශගන යනවා. ඒ වැල ටික ශකමේශගන යනවා. අපි 

දැනටම්ත වාරි ශස භාගයා වැලසටහන යටශ්ත ග්රාමීය වැේ 

1,500කට වලා හදන්න පටන් ශගන තිපශබනවා.  

රුල්ෂ ඒවා අවසන් ශවලා තිපශබනවා. ඒකට ග්රාමීය 
ජනතාවශගන් ලැශබන ප්රතිපචාරය ඉතාම ඉහළයි. අපි ඒ හැම 
එක්ෂම ඒකාබේධ් සංවර්ධ්න වයාපෘතිපය්ෂ හැටියට තමයි 
කරන්ශන්. ඒ හැම වැවකම ධීවර අං ය වාශේම ගශම් උස්සාන 
වාරිමාර්ග ශයෝජනා ක්රම්ත ක්රියා්තමක ශවනවා. ශලෝක බැංකුව 
ූ දානම් ශවලා ඉන්නවා ඒ වාශේ වාරි වයාපෘතිපවලට ආධ්ාර 
ශදන්නට. ඒවා්ත ලබාශගන ඒ සියුම ශේවල් කරනවා. 

 

ගු නලි්ද බණ්ඩාර ජයමහස මහසතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர ஜயைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ඟමතිපතුමනි, වැදග්තම කාර ය තමයි දැනට තිපශබන 

අශේ වාරි පේධ්තිපශේ නල්තතුව. අපට මහා වාරි පේධ්තිපය්ෂ සහ 

සුළු වාරි පේධ්තිපය්ෂ තිපශබනවා. ඒවාශේ නල්තතුව ශකරුශ්ඩ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නැ්තනම් අුමතිපන් ශකොච්චර වයාපෘතිප කළ්ත වැල්ෂ නැහැ.  අපට 

තිපශබනවා  ශගොවි සංවිධ්ාන 16,000කට ආසන්න ප්රමා ය්ෂ මුළු 

රට පුරාම. ශම් නල්තතු රීමේම් ශවුවශවන් ඔබතුමන්ලා ශම් අය 

වැශය්ෂ ශකොච්චර මුදල් ශවන් කරලා තිපශබනවාද රීයන ප්ර ්නය 

තිපශබනවා. ඒ වාශේම තව්ත වැදග්තම කාර ය්ෂ තිපශබනවා, 

ඔබතුමාශගන් ඒකට්ත පිළිතුර්ෂ බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.  

ඔබතුමන්ලාශේම ආ්ඩඩුශේ පු්තතලම දිස්ත්රි්ෂකශේ රියංකර 
ජයර්තන මන්ත්රීතුමායි, අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජය ඟමතිපතුමායි 
රීයනවා, පු්තතලශම් වැව්ෂ හදන්න එශහේ ඉන්න රාජය 
ඟමතිපවරශයකුටද කාටද රුපියල් ල්ෂෂ 15්ෂ ශදන්න ඕනෑුම, 
නැ්තනම් වැව හැශදන්ශන් නැහැුම; මුදල් ශවන් කරන්ශන් 
නැහැුම. ශම් මම ශනොශවයි complain කරන්ශන්. මම දන්ශන් 
නැහැ අරුන්දික ප්රනාන්දු මැතිපතුමායි, රියංකර ජයර්තන 
මැතිපතුමායි ශම් ශවොලශේ සභාශේ ඉන්නවාද රීයලා. අරුන්දික 
ප්රනාන්දු රාජය ඟමතිපතුමා නම් එනවා මම දැ්ෂකා. ඔබතුමා ශම් 
ගැන ශසොයලා බලන්න. ශමොකද, ශම්ක ශහොඳ ශදය්ෂ ශනොශවයි. 
වැව්ෂ හදන්න ල්ෂෂ 15්ෂ ශදන්න ඕනෑ නම් ආ්ඩඩුශේ 
ඟමතිපවරශයකුට, මම හිතන හැටියට ඒක රටට කරන, ශගොවියාට 
කරන, ඒ වාශේම ඔබතුමාට්ත ශලොකු කැළැල්ෂ ශවන ශදය්ෂ.  

ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාශේ රාජය ඟමතිපවරුන් ශගන්වා ප්ර ්න 
කරලා, වැවක ප්රතිපසංස්කර වලට රුපියල් ල්ෂෂ 15්ෂ ගන්ශන් 
කවුද, රීයා ඒ රාජය ඟමතිපතුමන්ලාශගන් අහන්න. අරුන්දික 
ප්රනාන්දු රාජය ඟමතිපතුමාට මම රීයන ශේ ඟශහනවාද දන්ශන් 
නැහැ. ගරු ඟමතිපතුමනි, එතුමන්ලාශගන් ශම් ගැන අහන්න. 
පු්තතලශම් වැේ ප්රතිපසංස්කර යට ශවන් කරන ප්රතිපපාදනවලින් 
ශකොල්ල කන්ශන් කවුද, ඒ මුදල් ශහොරකම් කරන්ශන් කවුද රීයන 
එක ගැන පමේ්ෂෂ ය්ෂ පව්තවන්න රීයා මම ඉතාම ආදරශයන් 
ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගු  අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා මනපොල්, කිුරල් හසා තල් වගා 

ප්රවර්ධානය හසා ආ්රිත කාර්ක ක භාණ්ඩ නිෂපපාාන හසා 

අපනයන විවිධාාංගිකරණ රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து - ததன்மன, கித்துல் ைற்றும் 

பமன தசய்மககள் சைம்பொடு ைற்றும் அமவ சொர்ந்த 

தபொறிமுமற பண்டங்களின் உற்பத்தி ைற்றும் ஏற்றுைதி 

பல்வமகப்படுத்தல் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Arundika Fernando - State Minister of Coconut, 

Kithul and  Palmyrah Cultivation Promotion and Related 
Industrial Product Manufacturing and Export 
Diversification) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා මශේ නම රීයපු නිසා 

මට ශපොඩි අවස්ථාව්ෂ ශදන්න.  

 මම රීසිම අවස්ථාවක එශහම ප්රකා ය්ෂ කශළේ නැහැ, ගරු 

කථානායකතුමනි. එම ප්රකා ය කශළේ ගරු පියංකර ජයර්තන 

රාජය ඟමතිපතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේ ඒක 

පියංකර ජයර්තන රාජය ඟමතිපතුමාශගන් ඟරුවා නම් හරි.  

ශමතුමා රීයන විධියට, ආ්ඩඩුශේ ඟමතිපවරශය්ෂ  ශහෝ රාජය 

ඟමතිපවරශය්ෂ ශහෝ වැේවලට ශවන් කරන මුදල්  එශහම ගන්නවා 

රීයා මම ප්රකා  කශළේ නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
 

ගු චමල් රාජපක්ෂ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொஜபக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා නලපු ප්ර ්නය සම්බන්ධ්ශයන් යම් 

යම් පැිකණිලි ලැබී තිපශබනවා. අපි ඒවා ගැන වහාම පමේ්ෂෂ  

කටයුතු කරනවා. දැනට තිපශබන ආරංචි අුවව නම් එශහමම එක්ෂ 

ශනොශවයි ශවලා තිපශබන්ශන්. ග්රාමීය වැේ නල්තතු කටයුතු කඩිනම් 

රීමේශම්දී අපි එම කටයුතු ශගොවි සංවිධ්ාන හරහා කරන්න්ත 

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. එතශකොට ඒ සංවිධ්ානවලට රාජය 

භාගය ශගවලා ඒ පස් ශහෝ වැලි ශහෝ ශමොනවා ශහෝ විකු ා ගන්න 

පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමා අහන්ශන් සමහර විට ඒ ප්ර ්නය ගැන 

ශවන්න ඟතිප. නමු්ත අපි ශකොයි එකට්ත ඒ ගැන අවධ්ානශයන් 

ඉන්ශන්. යම් ක්රියාව්ෂ සම්බන්ධ්ව යම් ශතොරතුර්ෂ, පැිකණිල්ල්ෂ 

ලැුදණු ගමන් ්ෂෂණිකව ක්රියා්තමකවීම සඳහා මම විශ ේෂශයන්ම 

ශවනමම විමර් න අං ය්ෂ හදා තිපශබනවා, අපි ඒ පිළිබඳව 

ක්රියා්තමක ශවනවා. එවැනි ශතොරතුරු දන්නවා නම්, කරු ාකර 

අපට දැුවම් ශදන්න. ඒවා පිළිබඳව ශසොයා බලා එම කටයුතු 

නිවැරදි කරන්න අපි ූ දානම්. 
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 2 -768/2020- (1), ගරු  ාන්ත බ්ඩලාර මහතා. 

 

ගු ශ්ා්දත බණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්ර ්නය අහනවා. 

 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ගරු කථානායකතුමනි,  එම ප්ර න්යට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා 

මම සතිප ශදකක කාලය්ෂ ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ්පනය මුර දිනකදී ඉදිසේපත් කිරීම  නිනයෝග කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 ගු චක ්දා වි නේරිසේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශජොන්ස්ටන් ඟමතිපතුමාශගන් මට 

ශපොඩි ප්ර ්නය්ෂ අහන්න තිපශබනවා, ඊශේ විවෘත කළ නව කැලණි 

පාලම පිළිබඳව. ගරු ඟමතිපතුමනි, පාලම වහලා. 

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒ ප්ර ්නය ශවනම අහන්න. 

 

ගු චක ්දා වි නේරිසේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒ පාලම සම්බන්ධ්ව මම අහන්ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

ඔබතුමා්ත ඒකට ගිහින් හිටියා ශන්. ඒක විවෘත කළ එක ශහොඳයි. 

අපි කැමැතිපයි ඒකට. ගරු ඟමතිපතුමා ශගන් ශම් කාර ය අහන්න 

මට විනාඩිය්ෂ ලබා ශදන්න.   

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාට ශමොනවා හරි අහන්න තිපශබනවා නම් ලියමන්ෂ දීලා 

අහන්න. ශම් ශවලාශේ ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ. 

 

ගු චක ්දා වි නේරිසේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ලියමනරීන් ශනොශවයි, එතුමාශගන් ශම් ශවලාශේ ඒ ප්ර ්නයට 

උ්තතර අහ ග්තතා නම් ශල්සියි ශන්, ගරු කථානායකතුමනි. 

[බාධ්ා රීමේම්ෂ   පාලම වහලා ශන්. 
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රජනේ පා්ල්වල වනුවු්ද ්හස රිසු්ද: වි්පතර 
அரச பொடசொமலகளிலுள்ள ஆசிொியர்கள் ைற்றும் 

ைொணவர்கள்: விபரம்  
STUDENTS AND TEACHERS IN GOVERNMENT SCHOOLS: 

DETAILS  
793/2020 

 
 

3.  ගු නරෝනීණී කුමාසේ විනේරත්න මහසත්ක ය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

අධ්යාපන අමාතයතුමාශගන් ඟූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශේ රජශේ පාසල්වල ඉශගුවම ලබන මුළු 
පාසල් ශිෂය-ශිෂයාවන් සංයාව ශකොපම ද; 

 (ii) ශම් වනවිට රජශේ පාසල්වල ශසේවය කරුව ලබන 
ගුරුවරුන් සංයාව ශකොපම ද; 

 (iii) ශ්රී ලංකාශේ ගුරු-සිසු අුවපාතය ශකොපම ද; 

 (iv) ගුරු තුලනය්ෂ ඟතිප වන පරිදි ගුරු සථ්ාන මාරු 
ප්රතිපප්තතිපය නිසි ශලස ක්රියා්තමක රීමේමට 
අමාතයාං ය විසින් ගුව ලබන ක්රියාමාර්ග 
කවශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ)    ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
கல்வி அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் அரச பொடசொமலகளில் கல்வி 

கற்கும் பொடசொமல ைொணவ - ைொணவிகளின் 

தைொத்த எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) இன்றளவில் அரச பொடசொமலகளில் 

பணியொற்றும் ஆசிொியர்களின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மகயில் ஆசிொியர் - ைொணவர் விகிதம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) ஆசிொியர் சைநிமல உருவொகும் வமகயில் 

ஆசிொியர் இடைொற்றக் தகொள்மகதயொன்மற 

உொியவொறு நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு 

அமைச்சினொல் சைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of students studying in the 
government schools of Sri Lanka; 

 (ii) the number of teachers serving in the 
governments schools by now; 

 (iii) the teacher-pupil ratio in Sri Lanka; and 

 (iv) the measures that will be taken to 
implement the teacher transfer policy 
properly to create a balance of teachers? 

(b) If not, why?   
 

ගු මආචාර්ය  සුරිල් නප්ර මජය්දත මහසතා මඅධායාපන 

ප්රින්ං ප්කරණ, විවතත විශ්පවවිායාල හසා දුර ප්ව අධායාපන 

ප්රවර්ධාන රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த - கல்விச் 

சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் 

ததொமலக்கல்வி சைம்பொட்டு இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා 

එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශදනවා. 

(අ) (i) ශ්රී ලංකාශේ රජශේ පාසල්වල ඉශගුවම ලබන මුළු 
පාසල් ශිෂය-ශිෂයාවන් සංයාව 4,063,685රී.   

  (පාසල් සංග නය - 2020 අුවව)  

 (ii)   ශම් වනවිට රජශේ පාසල්වල ශසේවය කරුව ලබන 
ගුරුවරුන් සංයාව 236,905රී.   

  (පාසල් සංග නය - 2020 අුවව) 

 (iii) ශ්රී ලංකාශේ සමසත්ය්ෂ ශලස ග්ත විට ගුරු-සිසු 
අුවපාතය 1:17රී. එශහ්ත විෂයාුවබේධ්ව පාසල් 
අුවව ශමම අුවපාතය ශවනස ්ශේ. 

  (පාසල් සංග නය - 2020 අුවව) 

 (iv)  ඔේ. 

  අධ්යාපන ක්රියාවලිය වලා්ත දලදායී අන්දිකන් සිදු 
කළ හැරී පරිදි හා ගුරු-සිසු ශදපිරිශසේම 
සුබසාධ්නය සැලශසන පරිදි ජාතිපක ගුරු සථ්ාන 
මාරු ප්රතිපප්තතිපය 2007/20 චක්රශල්යට අුවව 
ජාතිපක පාසල්හි ගුරු තුලනය්ෂ ඟතිප වන පරිදි 
වාර්ෂිකව පහත ක්රියාමාර්ග ගුව ලබයි. 

  සාමානය පරිදි සෑම වර්ෂයකම සථ්ාන මාරුවීම් 
ඉල්ලීමට අභිමත ගුරු භවතුන් සඳහා හා එකම 
ජාතිපක පාසශල් වසර 10ට වැඩි ශසේවා කාලය්ෂ 
සම්පූර්  කළ ගුරු භවතුන් සඳහා වාර්ෂික සථ්ාන 
මාරුවීම් කැඳවීම. 

  (වර්ෂ 2020, 2021 රශට් පවතිපන COVID-19) 
වාතාවර ය හමුශේ පාසල් වසා තැබීම 
ශහේතුශවන් නියිකත කාල වකවාුව තුළ එම 
වාර්ෂික සථ්ාන මාරු කැඳවීමට ශනොහැරී වීම.) 

 

 එහිදී දැනට රජශේ පාසල්හි අධ්යයන කාර්ය ම්ඩලල 
නිර් යට අදාළව ක්රියා්තමක 01/2016 චක්රශල්ය 
ප්රකාරව විෂයාුවබේධ්ව පාසල් හි අතිපරි්ෂත වන ගුරු 
භවතුන් එම විෂයයන්ට  නතා සහිත පාසල් ශවත 
සථ්ාන මාරු රීමේමට කටයුතු රීමේම මඟින් මූලිකවම 
වාර්ෂික සථ්ාන මාරු මඟින් පාසල්වල ඟතිප ගුරු 
 නතා හා අතිපරි්ෂතතා තුලනයට කටයුතු රීමේම. 

 වසශර් විවිධ් කාලවකවාුවවල පාසල්හි ගුරු භවතුන් 
විශ්රාම යාම ශහේතුශවන් ඟතිපවන පුරේපාඩු සඳහා එම 
විෂයයන්ට අදාළව අතිපරි්ෂතතා සහිත පාසල් මඟින් 
ජාතිපක ගුරු මාරු ප්රතිපප්තතිපය අුවව ශසේවා අව යතා 
මත ගුරු භවතුන් ලබාදීම. 

 වාර්ෂිකව විශ්රාම යන ගුරු භවතුන්ට සාශේ්ෂෂව නව 
ගුරු බඳවා ගැීයම මඟින් (ජාතිපක අධ්යාපන විදයාපීඨ 
හා උපාධිධ්ාමේ ගුරු භවතුන්) පාසල්හි පුරේපාඩු 
සම්පූර්  රීමේමට කටයුතු රීමේම හා එමඟින් ගුරු 
තුලනය්ෂ ඟතිපවන පරිදි දුෂක්ර/අතිප දුෂක්ර පළා්තහි 
වසර ග න් ශසේවය කරන ගුරු භවතුන්ට සථ්ාන 
මාරු ලබා ගැීයමට අවකා  සැලසීම. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 පාසල්හි තවදුරට්ත, වලා ප්ර සත් ගුරු තුලනය්ෂ 
ඟතිපවන පරිදි්ත, ගුරු සිසු ශදපිරිශසේම සුභසාධ්නය 
සැලශසන පරිදි්ත ශම් වනවිට රාජය ශසේවා 
ශකොිකෂන් සභාව, පළා්ත අධ්යාපන අමාතයාං ය හා 
ගුරු වෘ්තතීය සංගම් එ්ෂව ජාතිපක ගුරු සථ්ාන මාරු 
ප්රතිපප්තතිපය සංශ ෝධ්නයට ක්රියාමාර්ග ගනිිකන් 
පැවතීම. 

(ආ) අදාළ ශනොශේ. 
 

ගු නරෝනීණී කුමාසේ විනේරත්න මහසත්ක ය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලි උ්තතරය්ෂ දුන්නා. 

විශ ේෂශයන් අශේ වාශේ දුෂ්කර පළා්තවලට විදයාපීඨ ගුරු භවතුන් 

තමයි එන්ශන්.  

එශහම ආවාට පසු ශබොශහෝ තරු  කාන්තාවන් විවාහ ශවච්ච 

අුමත ඔය වාශේ ශනොශය්ෂ ගැටුමවලට මුරු  ශදනවා. ගරු රාජය 

ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාට ශ්තශරනවා ඟතිප, අද පාර්ලිශම්න්තුව 

ඟතුශළේ කාන්තාවන් හිංසනයට ල්ෂවන හැටි දැ්ෂකාම ඒ වාශේ 

කාන්තාවන් ශමොන වශේ දුෂ්කරතාවලට, හිංසනයට ල්ෂශවනවා 

ඟතිපද රීයලා. 

මම අද ඔබතුමාශගන් අහන්ශන් ගුරු තුලනය ගැන ශනොශවයි. 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර  ගැන මම්ත 

දැනගැීයමට කැමැතිපයි, ඔබතුමා එයට කරඋර දී කටයුතු කරන 

නිසා. අද දිනශයන් ආරම්භශවලා ශදසැම්බර් මස 10වැනිදා -

ශලෝක මානව හිිකකම් දිනය- ද්ෂවා දින 16්ෂ සියුම ආකාරශේ 

කාන්තා හිංසන පිටු දැීමම සඳහා ශවන් කරන්න අද එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානය විසින් තීර ය කර තිපශබනවා. ගරු රාජය 

ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඟතිප, අශේ රශට් සෑම කාන්තාවන් 

පස්ශදශනකුශගන්ම එ්ෂ අශය්ෂ  ාමේරිකව ශහෝ වාචිකව කුමන 

ආකාරශයන් ශහෝ ලිංගික හිංසනවලට ල්ෂ වනවා,  ාමේරික 

හිංසයන්ට ල්ෂ ශවනවා රීයලා සමී්ෂෂ යරීන් ශහළිවී තිපශබන 

බව. 

දැන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ යම් ශදය්ෂ සිේධ් වු ්ත, එයට 
අවවාදය්ෂ ිකස දඬුවම්ෂ නැහැ. ඕකම තමයි එළිශේ්ත තිපශබන 
ප්ර ්නය. කාන්තාවන් හිංසනයට ල්ෂ වු ාම ූදදිතයා ගැලශවන, 
වින්දිතයා පීලාවට ල්ෂ වන ත්ත්තවය්ෂ තමයි තිපශබන්ශන්. 
පාර්ලිශම්න්තුශේ සිේධිය ඟතිප වූ දවශසේම ඔබතුමා එළිශේදී 
ඔබතුමාශේ කනගාටුව ප්රකා  කළා. ඔබතුමා ඒක ශම් සභාව තුළදී 
ප්රකා  කරන්න්ත භය නැහැ රීයලා මම දන්නවා. 

මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය මම දැන් අහනවා. ගරු රාජය 
ඟමතිපතුමනි, වාචිකව ශේවා, ලිංගිකව ශේවා, ශම් රශට් සිටින 
කාන්තාවන්ට ශමොන ආකාරශයන් ශහෝ හිංසන සිදු වන විට ඊට 
එශරහිව දරුවන් ශපළගස්වන්න, ආකල්ප සංවර්ධ්නය කරන්න 
ශම් අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර  ඟතුශළේ ඔබතුමන්ලා අරශගන 
තිපශබන පියවර ශමොනවාද රීයලා මම දැනගන්න කැමැතිපයි.   

ශමොකද, එවැනි පියවර්ෂ මීට කලින් අරශගන තිපුද ා නම් ගරු 
කථානායකතුමා දඬුවම්ෂ ශදනවාමයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒ 
සම්බන්ධ්ශයන් පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගු මආචාර්ය  සුරිල් නප්ර මජය්දත මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුිකයශේ ප්ර ්නයට මම 

පිළිතුර්ෂ ශදන්නම්. එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානය 2015දී  තිපරසර 

සංවර්ධ්න ඉල්ෂක 17්ෂ ප්රකා යට ප්ත කළා. ඉන් පළමුවැන්න 

"දුේප්තකම තුරන් රීමේම", poverty alleviation. ශදවැන්න "ආහාර 

සහ කෘෂිකර්මය"-විශ ේෂශයන් ආහාර සුර්ෂෂිතතාව. තුන්වැන්න 

"ශස යය", හතරවැන්න  "ගු ා්තමක අධ්යාපනය", පස්වැන්න 

"Gender Equality". ඒ රීයන්ශන්, සත්්රී පුරුෂ ශයදයරීන් ශතොරව, 

සමානව සලකන්න ඕනෑ රීයන එක. ඒක තමයි එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ තිපරසර සංවර්ධ්න ඉල්ෂක 17න් පස්වැනි එක. මම ඒක 

දන්ශන් මම එම සංවිධ්ානශේ සමුළුවලට සම්බන්ධ් වී තිපශබන 

නිසා. එය වි ්ව ප්රකා නය්ෂ හැටියටයි ඉදිරිප්ත කර තිපශබන්ශන්. 

එහි සාමාජික රටවල් 195ම ශම්වා ක්රියා්තමක රීමේමට බැ  

සිටිනවා. අශේ රට්ත එශහමයි. මම ශපන්ුවශේ ජාතයන්තර 

ව ශයන් තිපශබන ත්ත්තවය.  

අපි ප්රධ්ාන ව ශයන් අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර වලට ප්රශේ ය 
ලබා ගන්ශන් දැුවම, කුසලතා හා ආකල්ප තුළින් බව හිටපු ගුරු 
මහ්තිකය්ෂ හැටියට ඔබතුිකය්ත දන්නවා ඟතිප, ගරු මන්ත්රීතුිකයනි. 
දැුවම අතිපන් අශේ රශට් රීසිම ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. ඟ්තතටම ශම් 
කලාපය හැටියට ග්තතාම අශේ රට දැුවම අතිපන් ඉතාම ප්ර ස්තයි. 
Content development තිපශබනවා. ඒ නිසා අපට දැුවම අතිපන් 
ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. ශදවැනි එක කුසලතාව.  ඒ පිළිබඳ අපට 
ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා. ඒ නිසා තමයි උපාධිධ්ාරින් පවා 
විැදරීයාශවන් ශපශළන්ශන්. තුන්වැනි එක ආකල්ප. ඟ්තත 
ව ශයන්ම ආකල්ප ශහොඳ මට්ටමක තිපුද ා. ශමොකද, ිකහිුව මහ 
රහතන් වහන්ශසේ ශමරටට වැඩියාට පසුව -මහින්දාගමනය්ත 
එ්ෂක- තමයි කෘෂිකර්මය, සංසක්ෘතිපය යනාදී  හැම අං යකම 
වර්ධ්නය්ෂ සිදු වුශ්ඩ.   

හැබැයි, දැන් තිපශබන ප්ර ්නය තමයි පසුගිය කාලය තුළ ඟතිප වූ 
ශකොවිඩ් වසංගතය නිසා ශගොල්ෂ අයට ඟතිප වුණු පීලනය. ඒ 
පීලනය හැශමෝටම තිපශබනවා ශන්. අශේ ගරු මන්ත්රීවරුන්ට්ත 
පීලනය්ෂ ඟතිප. ඒ නිසා අපට ශවනදා වාශේ සාමානය විධියට 
කටයුතු කරන්න අමාරුයි. ඒ පීලනය ගුරුවරුන්ට්ත තිපශබනවා; 
දරුවන්ට්ත තිපශබනවා. ශකොටින්ම ශම් පිළිබඳව ළලදී  
සමී්ෂෂ ය්ෂ පවා සිදු කර තිපශබනවා,-  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, පිළිතුර ශකටි කරනවා නම් ශහොඳයි. 

ඔබතුමා ශදන්ශන් ශහොඳ පිළිතුර්ෂ රීයා මා දන්නවා. නමු්ත එය 

ශකටි කරනවා නම් ශහොඳයි. 

 
ගු මආචාර්ය  සුරිල් නප්ර මජය්දත මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, උ්තතරයට ප්රශේ ය ගන්න ඕනෑ ශන්.  

ශස ය බලධ්ාරින් පවා රීයා තිපශබනවා සියයට 20ක පම  

ප්රමා යරීන් මානසික ශස යය - mental health - පැ්තශතන්  

ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා රීයලා. දරුවන්ට එශහම තිපශබනවා නම් 

අශන්ෂ අයට එශහම තිපශබන එක පුදුමය්ෂ ශනොශවයි. නැතිප 

වුශ ෝත තමයි පුදුම. ශමොකද, පාසල් දරුවන්ට්ත ඒ පීලනය 

තිපශබනවා.   

ශම්කට විසුවම්ෂ හැටියට ශගන තිපශබන පියවර මා රීයන්නම්. 
ඊශේ අමාතයාං යීය උපශේ ක කාරක සභාවට අපි අධ්යාපන 
අුවකිකටු වාර්තාව ඉදිරිප්ත කළා. ඒ අුවකිකටු වාර්තාව ීයතීඥ 
සංගමය්ත, අධ්යාපනඥයුව්ත එකතු ශවලා තමයි සකස් කශළේ. 
අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර වලදී පාසල් පේධ්තිපය තුළ තිපශබන 
"පුරවැසි අධ්යාපනය" රීයන විෂයයට "ීයතිපය" රීයන ශකොටස 
එකතු ශවනවා. ඒක තමයි ශයෝජනාව. ඒ ශයෝජනාව ඉදිරිශේදී 
ප්රතිපප්තතිපය්ෂ බවට ප්තශේවි. අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර වලදී පාසල් 
කාලය තුළදීම දරුවන්ශේ මට්ටශම් සිට ආකල්ප වර්ධ්නය 
කරන්න්ත බලාශපොශරෝතතු වනවා. ඒ තුළ වැලසටහන්ෂ 
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තිපශබනවා "සතිපව්තභාවය" රීයලා. එය භාවනා ක්රමශේදය්ෂ. එය 
ආගමකට සීමාශවලා නැහැ. සතිපව්තභාවය වැලසටහන තුළින් 
ශපොදුශේ දරුවන්ශේ මනස ඒකාග්රතාවකට ශගශනන්නයි 
බලාශපොශරෝතතු වන්ශන්.  මනස ඒකාග්රතාවට ගන්න බැරි අයශේ 
තමයි මනස එශහේ ශමශහේ යන්ශන්. මනස එශහේ ශමශහේ යනශකොට 
රීයාශගන එන නි ්චිත කාර ය ශනොශවයි රීයැශවන්ශන්, 
ශවන්ත කරුණු ඒකට පැටලිලා එනවා. එවැනි ශේවල් තමයි රුල්ෂ 
ශවලාවට දරීන්න තිපශබන්ශන්. ඒකට රුල්ෂ විට ශහේතු වන්ශන් 
මානසික පීලනයයි. අපි හිතමු, එය එශහමයි රීයලා. ඒ නිසා 
දරුවන්ශේ මානසික පීලනය අඩුකර ගැීයම සඳහා,  අධ්යාපන 
ප්රතිපසංස්කර  තුළින් ඔය රීයන ශයෝජනා ටික අපි -ජාතිපක 
අධ්යාපන ආයතනය- ඉදිරිප්ත කරනවා. ඊශේ අමාතයාං යීය 
උපශේ ක කාරක සභාව එශහම තීන්දුව්ෂ ග්තතා.  

 

ගු නරෝනීණී කුමාසේ විනේරත්න මහසත්ක ය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) சரொஹினி குைொொி விசஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මම ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, ගරු රාජය 

ඟමතිපතුමනි. ශමොකද, කාලය්ෂ පුරා අශේ අධ්යාපන විෂය නිර්ශේ  

ඟතුශළේ හර පේධ්තීන් පිළිබඳ තිපුදණු ගැටුම නිසා තමයි අද ශම් 

ත්ත්තවයට මුරු  ශදන්න සිදු ශවලා තිපශබන්ශන්. ඒ යටශ්ත 

ඉශගන ශගන ආ පිරිස තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ඟතුශළේ ඉන්ශන් 

සහ ශම් සියුම ආසනවල ඉන්ශන්. හර පේධ්තිපය තුළ, 'කාන්තාවට 

ගරු කළ යුතුයි' රීයන ශේ ආකල්පය්ෂ විධියට මනසට වැටිලා 

තිපුද ා නම්, එදා අර වාශේ වචන ශපළ්ෂ කුසලතාව්ෂ විධියට 

මුවින් පිට වන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම, එශහම ශදය්ෂ සිේධ් 

වනශකොට ශකොන්ද ඟතිපව එයට විරුේධ් වන්නට කුසලතාව්ත, 

ආකල්පය්ත රීයන ශදකම ඟතිප ශවනවා, එවැනි හර පේධ්තිපය්ෂ 

තිපුද ා නම්. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඒ නිසා ඔබතුමාශේ 

අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර  තුළ ශම් රශට් සියුම කාන්තාවන්ට 

තමන්ශේ අම්මාට වශේ, තමන්ශේ සශහෝදරියට වශේ, තමන්ශේ 

දියණියට වශේ සලකන්න ඕනෑ රීයන ශේ ඟතුළ්ත කරන්න. 

එශහම වු ා නම්, එක දවසකටව්ත ගරු තිපසකුට්ටි ආරච්චි 

මන්ත්රීතුමාට යම්රීසි දඬුවම්ෂ ලැශබන්න ඉල තිපුද ා, ිකන් 

ඉදිරියට එශහම ශනොවන්නට පූර්වාදර් ය්ෂ හැටියට. ගරු 

කථානායකතුමනි, ශදවන අතුරු ප්ර ්නය ඟසීමට ගරු ශහේෂා 

විතානශේ මන්ත්රීතුමාට මම අවස්ථාව ලබා ශදනවා. 

 

ගු නහස ෂා විතානනේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஹசொ விதொனசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු කථානායකතුමනි, කාලීනව ඉතාම වැදග්ත ප්ර ්නය්ෂ 

තමයි ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශ එර්තන මන්ත්රීතුිකය අසා 

තිපශබන්ශන්. ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ගුරු තුලනය ශනොමැතී වීශම් 

ගැටුමව බස්නාහිර පළාතට විතර්ෂ ආශේණික ප්ර ්නය්ෂ 

ශනොශවයි. එය මුළු රටටම ආශේණික ප්ර ්නය්ෂ. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  
ගුරු තුලනය ගැනයි මා අහන්ශන්. ගුරු තුලනය ඟතිප රීමේම සඳහා 

විවිධ් ආ්ඩඩු එක එක ආකාරශේ ක්රමශේද අුවගමනය කළා. අශේ 

කාලශේ්ත ඒ සඳහා එක එක ශයෝජනාවලි ශගනාවා. නමු්ත මම 

හිතනවා, සියයට සියය්ෂ සාර්ථකව ශම් රශට් ගුරුවරුන්ට 

සාධ්ාර ය්ෂ කරන්න ඒවාශයන් පුළුවන් වුශ්ඩ නැහැ රීයලා. 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ශකොළඹ ග්තශතෝත, ප්රධ්ාන පාසල්වල 

ඉන්නවා, සමහර ශේ පාලනඥයන්ශේ හයිය්ත අරශගන අවුරුදු 

10, 15 ශසේවය කරන අය. ශම් පළාශතන් පිට ශවන්ත පළා්තවල්ත 

නාගරික ප්රශේ වල පාසල්වල ගුරු අතිපරි්ෂතය්ෂ තිපශබනවා; ග්රාමීය 

ප්රශේ වල ගුරුවරු නැහැ. එශහම නම්, ශම් රශට් ගුරු තුලනය්ෂ 

ඟතිප රීමේම ශවුවශවන් ඉතා කාශලෝචිත වැලසටහන්ෂ 

අනිවාර්යශයන් ආරම්භ කළ යුතුයි. අපි වි ්වාස කළා, ශපොශරොන්දු 

ශවච්ච විධියට, ඔබතුමන්ලා system change එක්ෂ කරලා 

ශතොරතුරු පරිග කගත කරලා, ශම් රශට් ගුරුවරයකු එ්ෂ 

පාසලක ඉන්ශන් ශකොච්චර කාලය්ෂද රීයන කාර ය දැනගන්න 

පුළුවන් ආකාරශේ වැලසටහන්ෂ හදයි රීයලා; එතශකොට රටම 

එයට අුවගත ශවයි රීයලා. නමු්ත ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, අපට 

ශපශනන විධියට නම් system change එක ශකශසේ ශවත්ත- 
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමා, ඉ්ෂමනට ප්ර ්නය අහලා අවසන් කරන්න. 

දැන් ශවලාව ශපර වරු 10.00යි. 
 

ගු නහස ෂා විතානනේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஹசொ விதொனசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ඔබතුමා පුරුෂ හිංසනය්ෂ කරනවා වාශේ. ගරු මන්ත්රීතුිකයට 

පැය භාගය්ෂ විතර දීලා මම ශම් ප්ර ්නය අහන ශකොට මට සීමා 

දමනවා. කාන්තා හිංසනය ගැන කථා කරපු දවශසේ පුරුෂ හිංසනය 

සිදු කරන්න එපා. මට්ත ප්ර ්නය අහන්න ශදන්න.  මම ඉ්ෂමනින් 

ප්ර ්නය අහන්නම්.  

මම ගරු රාජය ඟමතිපතුමාශගන් අහනවා, ගුරු තුලනය 

ශනොමැතිප වීශම් ප්ර ්නය ශම් ආ්ඩඩුශවුව්ත ඉදිරි ආ්ඩඩුවකට 

යන්න ඉල ශදනවාද රීයලා. ගුරුවරු පාශර් ඉඳන් කෑ ගහලා, 

වැටුේ ඉල්ුමවා. දැන් ඒක ලබා දීලා ආ්ඩඩුව එහි ශග රවය ගන්න 

උ්තසාහ කරනවා. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා එශහම 

නැහැ. ආ්ඩඩුව ඒ ශග රවය ග්තතාට කම්ෂ නැහැ. ගුරු තුලනය 

ඟතිප රීමේම සල්ලි වියදම් වන වැල්ෂ ශනොශවයි. හැබැයි ඒශකන් 

කාටව්ත ශලොලර් එන්ශන් නැහැ. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ගුරු 

තුලනය ඟතිප රීමේම ශවුවශවන් සාධ්ීයය පියවර්ෂ තබන්න 

අදහස්ෂ තිපශබනවාද?  

 
ගු මආචාර්ය  සුරිල් නප්ර මජය්දත මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඒ සම්බන්ධ්ශයන් දැන් සියුම කටයුතු ූ දානම් ශවලා 

තිපශබන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා වු ්ත පිළිගන්න ඕනෑ, 

2020, 2021 වර්ෂ ශදක තුළ ශකොවිඩ් -19 වසංගත ත්ත්තවය 

හමුශේ පාසල් විවෘත කර තිපුද ාට වලා කාලය්ෂ වසා තිපූ  බව. 

ඒක වි ාල අභිශයෝගය්ෂ. අශේ රට විතර්ෂ ශනොශවයි, ශලෝකශේ 

හැම රට්ෂම ඒ අභිශයෝගයට මුරු  ශදනවා. මශේ පිළිතුශරහි 

මුලින්ම සඳහන් කළා වාශේ, ඒ කාල සීමාව තුළ තමයි, -2020, 

2021 වර්ෂ තුළ තමයි- අපට ඒ කටයු්තත නිසි ආකාරශයන් 

කරන්න බැරි වුශ්ඩ. ඔබතුමා නිශයෝජනය කරන ර්තනපුර 

දිස්ත්රි්ෂකය අදාළ වන සබරගමුව පළාශ්ත ශම් ශවුවශවන් ඉතා 

ශහොඳ ක්රමශේදය්ෂ සකස් කර තිපශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමා ශපොඩ්ල්ෂ එය පමේ්ෂෂා කර බලන්න.  

සබරගමුව පළාශ්ත සිටින සියුම ගුරුවරුන්ශේ සහ 

විදුහල්පතිපවරුන්ශේ ශතොරතුරු, ඒ ද්තත අපි පරිග කගත කර 

තිපශබනවා, digitalize කර තිපශබනවා. ඒ නිසා අද මාරු ම්ඩලල 

ැදස්වීම පවා ඉතාම අඩුශවන් පව්තවන්න පුළුවන්. 

වවදයවරුන්ශේ - GMOA එශ්ෂ - මාරුවීම් ක්රමශේදයට 

ශබොශහෝ දුරට ආසන්න වන ප්ර සත් ක්රමය්ෂ ගුරුවරුන්ට්ත සකස් 

කර තිපශබනවා. ඒ ක්රමශේදය ඉතිපරි පළා්ත 8 තුළ්ත, ජාතිපක 

මට්ටිකුව්ත ක්රියා්තමක රීමේම සඳහා දැනට පරිග ක වැලසටහන 

සකස් කරශගන යනවා.  

 

ගු පාඨලී චම්ිළක රණවක  මහසතා 
(ைொண்புைிகு பொட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු කථානායකතුමනි, නව අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර  යටශ්ත- 

[බාධ්ා රීමේම්ෂ  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔය කාර ය ශවනම අහග්තතා නම් ශහොඳයි 

ශන්ද, ශම් ශවලාශේ අහන්ශන් නැතිපව? 

 

ගු චක ්දා වි නේරිසේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, - 

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට කාලය පිළිබඳ ප්ර ්නය්ෂ තිපබනවා.  

 
ගු මආචාර්ය  සුරිල් නප්ර මජය්දත මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசில் பிசரைஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අශපොස උසස් ශපළ ශනොශවයි, රීසිදු 

විභාගය්ෂ පව්තවන ක්රමය ශවනස් රීමේමට ශමශත්ෂ රීසිම 

ශයෝජනාව්ෂ කර නැහැ. අධ්යාපන ප්රතිපසංස්කර ශේ අවසාන 

ප්රතිපප්තතිපය සකස ් වන්ශන් ජාතිපක අධ්යාපන ශකොිකෂන් සභාව 

මඟින්. 

 
වඳුර්ද, සේළවු්ද ්හස ාඬු නල්නු්දනග්ද නපොල් 

වගාව  රිදු වන හසානි පාලනය කිරීම: ිළයවර 
குரங்குகள், ைந்திகள் ைற்றும் ைர அணில்களொல் 

ததங்குச் தசய்மகக்கு ஏற்படுகின்ற பொதிப்புக்கமளத் 

தடுத்தல்: நடவடிக்மக  
 CONTROL OF DAMAGE CAUSED TO COCONUT CULTIVATION 

BY MONKEYS, "RELAW" AND GIANT SQUIRRELS: STEPS 
TAKEN  

1401/2021 

 

4. ගු ඩේලි .එච්.එම්. ධාර්මන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைசசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  

වැවිලි අමාතයතුමාශගන් ඟූ  ප්ර න්ය - (1): 

(අ) (i) වුවරන්, රිළවුන් සහ දඬු ශල්ුවන් ආදී සතුන්ශගන් 
ශපොල් වගාවට සිදු වන හානි, ශපොල් ිකල ඉහළ 
යාමට ප්රබල ශලස බලපා ඟතිප බව්ත; 

 (ii)  රිළවුන් ගහනය සීඝ්ර ශලස වයාේත වීම ශහේතුශවන් 
දකුණු සහ  ව පළා්තවල ශගවතු ආශ්රිත ශපොල් 
වගාකරුවන් දැඩි දුෂක්රතාවට ප්ත වී ඟතිප බව්ත; 

 එතුමා දන්ශන්ද? 

(ආ) ඉහත ත්ත්තවය පාලනය රීමේමට ශගන ඟතිප ක්රියා මාර්ග 
කවශර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ඟ) ශමම සතුන්ශේ ගහනය පාලනය රීමේම සදහා - 

  (i) වන්ධ්යාකර  ක්රමශේදය  භාවිත කළ ශනොහැරීද; 

 (ii) ආහාර සමල ිකශ්ර කරන ලද ශහෝර්ශමෝන ප්රතිපකර්ම 
ක්රමය භාවිත රීමේම සම්බන්ධ්ශයන් අවධ්ානය 
ශයොමු කර තිපශේද; 

 (iii) වායු තුව්ෂකු භාවිතශයන් එන්න්තකර ය සිදු 
රීමේම සම්බන්ධ්ව අ්තහදා බැලීම් සිදු කර තිපශේද; 

 යන්න්ත එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ඈ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

தபருந்சதொட்ட அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குரங்குகள், ைந்திகள் ைற்றும் ைர அணில்கள் 

சபொன்ற விலங்குகளினொல் ததங்குச் தசய்மகக்கு 

ஏற்பட்டுள்ள பொதிப்பொனது சதங்கொய் விமல 

அதிகொிப்பின்ைீது தபரும் தொக்கத்மத 

ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii) ைந்திகளின் சடுதியொன வியொபித்தல் கொரணைொக 

ததன் ைற்றும் ஊவொ ைொகொணங்களில் வீட்டுத் 

சதொட்டம் சொர்ந்த ததங்குச் தசய்மகயொளர்கள் 

பொொிய சிரைங்களுக்கு உள்ளொகியுள்ளனர் 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) சைற்படி நிமலமைமயக் கட்டுப்படுத்துவதற்கொக 

எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமத 

அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இந்த விலங்குகளின் தபருக்கத்மதக் கட்டுப்படுத்து 

வதற்கொக - 

 (i) ைலடொக்கல் முமறயியமலக் மகயொளமுடியொதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) உணவில் கலந்த ஹொர்சைொன் சிகிச்மச 

முமறமயக் மகயொள்வது ததொடர்பில் கவனம் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) கொற்றழுத்தத் துப்பொக்கிகமளப் பயன்படுத்தி 

ஊசி ைருந்சதற்றுவது ததொடர்பில் சசொதமனகள் 

சைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்சறல், ஏன்? 
 

ask the Minister of Plantation: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the damage done to coconut cultivation by 
monkeys, rilaw (toque macaque) and giant 
squirrels has a significant  impact on the 
rise in coconut prices; and 

 (ii) the coconut smallholders in Southern and 
Uva Provinces have faced severe 
difficulties due the rapid spread of rilaw 
population in those areas?  

(b) Will he state the steps that have been taken to 
control the aforesaid situation? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether the sterilization method cannot be 
used; 

 (ii) whether attention has been paid to give 
hormones mixed with food; and 

 (iii) whether any experiments have been done 
on vaccination with air rifles to control the 
number of these animals? 

(d)  If not, why? 
 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශදනවා. 

(අ) (i) වුවරන්, රිළවුන් සහ දඬු ශල්ුවන් ආදි සතුන්ශගන් 
ශපොල් වගාවට යම් හානිය්ෂ සිදු ශේ. එශහ්ත එය 
ශපොල් ිකල ඉහළ යෑමට ප්රබල ශලස බලපා නැත. 

 (ii)  ඔේ. 
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(ආ) 2021 මාර්තු මස ගිරිතශල් වනජීවී පශු වවදය ශරෝහල මුල් 
කරගනිිකන් ශමම නියමු වයාපෘතිප ආරම්භ කර ඟත. 

(ඟ)  (i) හැරී ය. 

 (ii) ඔේ. ආහාර සමල ිකශ්ර කරන ලද ශහෝර්ශමෝන 
ප්රතිපකර්ම භාවිත රීමේම ප්රාශයෝගිකව සිදු කළ 
ශනොහැරී බැවින්, ස්ත්තවගහනය පාලනය සඳහා 
උචිත ශනොවන ප්රතිපකර්මය්ෂ ශේ. 

 (iii) ඔේ. වායු තුව්ෂකු භාවිත කර උප්ත පාලන ඖෂධ් 
එන්න්ත රීමේම ද ප්රාශයෝගිකව සිදු කළ ශනොහැරී 
ක්රමශේදයරී. 

(ඈ) අදාළ ශනොශේ. 

 

ගු ඩේලි .එච්.එම්. ධාර්මන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைசசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
 ස්තුතිපයි, ගරු රාජය අමාතයතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, 

මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

වුවරන්, රිළවුන් නිසා ශපොදු සථ්ානවලට, ඒ වාශේම පූජීයය 
ස්ථානවලට වි ාල ව ශයන් අලාභ හානි සිදු ශවනවා. ශම්වාට 
කඩිනිකන් ප්රතිපකර්ම කරන්න බැරි නම්, වනජීවි සංර්ෂෂ  
ශදපාර්තශම්න්තුව මඟින් ඒ රිළවුන්, වුවරන් අල්ලා යාල අභය 
භූිකය මධ්යයට ගිහින් දමන විධිශේ යම් ක්රමශේදය්ෂව්ත හදන්න 
පුළුවන් ද, ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි? අශේ දිස්ත්රි්ෂකය වශට්ටම 
තිපශබන්ශන් යාල අභය භූිකය.   

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඉතාම වැදග්ත, කාලීන ප්ර ්නය්ෂ 

ශයොමු කශළේ. ශපොල් ිකලට ශම්ක බලශනොපෑව්ත,  සමස්ත ශපොල් 

වගාවට, ඒ රීයන්ශන්  ශපොල් දලදාවට ශම්ක බලපානවා. 

ශකශන්ෂ අවුරුදු ග නාව්ෂ තිපස්ශසේ ශපොල් පැළය්ෂ හදලා, එය 

ශලොකු  ශපොල් ගස්ෂ ද්ෂවා වර්ධ්නය වු ාට පසුව අලින් විසින් 

එය විනා  කරනවා. පසුගිය දවස්වල ආනමඩුශේ අශේ 

මහකුඹු්ෂකලවල ප්රශේ ශේ්ත ශපොල් වගාවන් වනඅලි ඟවි්ත 

විනා   කළා. එතශකොට ිකනිසුන්ශේ පපුව හෑරුවා වාශේ 

දැශනන්ශන්. ශමොකද, තමන්  ශපොඩි කාලශේ ඉඳලා හදන ශපොල් 

පැළය ශලොකු ශවලා අවසානශේ අලින් විසින් විනා  කරනශකොට 

ඒ අයට දුක්ෂ දැශනනවා ශන්. ඒ වාශේම තමයි වල්  රන්ශගන්, 

ශමොනරුන්ශගන්, ඉ්තතෑවන්ශගන් සිදු වන විනා ය. කෘෂිකර්ම 

්ෂශෂේත්රය ඟතුළු හැම ්ෂශෂේත්රයකටම ශම් ත්ත්තවය බලපා 

තිපශබනවා. අශන්ෂ කාර ය ශම්කයි. වල්  රන් මරන්න පුළුවන් 

රීයනවා. හැබැයි, මම එක ශදය්ෂ රීයන්න ඕනෑ.  වල්  රු මස ්

කන්න කැමැතිප වි ාල පිරිස්ෂ ඉන්නවා. ශපෝෂ ය පැ්තශතන් 

ශලොකු වාර්තා තිපශබනවා, ඒවාශේ ශපෝෂය ගු ය්ෂ තිපශබනවා 

රීයලා.   

මම දන්ශන් නැහැ, කවුද ශම් තීර  ගන්ශන් රීයලා. ඒ සතුන් 
මරන්න තහනම්. හැබැයි, ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ශවන්ත 
ප්රතිපප්තතිපය්ෂ තිපශබන්න ඕනෑ රීයලා මම හිතනවා.   

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශම් ගැන්ත රීයන්න ඕනෑ. 
ශගොවීන් තුව්ෂකු ඉල්ලනවා. පසුගිය  යහ පාලන ආ්ඩඩුව කාලශේ 
සියුමම ශගොවීන්ශේ තුව්ෂකු එකතු කළා.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ගරු මන්ත්රීතුමා  අහන්ශන් ශම් සතුන් 

අල්ලාශගන ගිහිල්ලා කැලයට අ්තහරින්න පුළුවන්ද රීයලායි. 

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඒකට ශකටි පිළිතුර්ෂ නැහැ.  

යථාර්ථය රීයන්න එපා යැ. එශහම ඒ සතුන් අල්ලා ශගන 

ගිහිල්ලා දාලා ඒ ප්ර ්නය අවසන් කරන්න්ත බැහැ. ඟ්තතටම ඒ 

සම්බන්ධ්ශයන් ශගොවීන්ට ශමොනවා හරි ක්රමශේදය්ෂ තිපශබන්න 

ඕනෑ. ඔවුන්ට වායු රයිෆලය වාශේ ශදය්ෂ ශදන්නම ඕනෑ. රට්ෂ 

හැටියට සියුම ශදනා ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අලි ප්ර ්නය 

ශවන්න පුළුවන්, අශනකු්ත වන සතුන්ශේ ප්ර ්න ශවන්න පුළුවන්, 

ඒ තුළින්  වි ාල වගා හානිය්ෂ සිදු ශවනවා. 

 

ගු ඩේලි .එච්.එම්. ධාර්මන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்ைசசன)  

(The Hon. W. H. M. Dharmasena)  
ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, මට ශම් කාර ය දැන ගන්න 

අව යයි. රිළවුන්, වුවරන් වැනි සතුන් ගිහින් දාන එක 

ඔබතුමන්ලාට රජය මඟින් කරන්න බැරි නම්,  විහාරස්ථානවල 

දායක සභාව, ගශම් කට්ටිය එකතු ශවලා වාහනය්ෂ ූ දානම් 

කරශගන ඒ සතුන් අභය භූිකයකට ගිහින් දාන එකට බාධ්ාව්ෂ 

තිපශබනවාද?  

 

ගු අු්දදික ප්රනා්දදු මහසතා  
(ைொண்புைிகு அருந்திக்க பர்னொந்து) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කල්පිටිය වාශේ අශේ රශට් භූික 

ප්රශේ ශයන් එළිශේ තිපශබන දූප්තවලට රිළවුන් ශගන ශගොස් දමන 

වයාපෘතිපය්ෂ අපි මුලින්ම ක්රියා්තමක කරන්න හැදුවා. නමු්ත එය 

ප්රාශයෝගික නැහැ. ඟ්තතටම ඒ සතුන්ශේ ගහනය අඩු කරන්න 

විදයා්තමක ක්රමශේදය්ෂ පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. එශහම නැ්තනම් 

ශවන්ත විකල්පය්ෂ පාවිච්චි කරන්න ශවනවා. අශේ තිපශබන 

සංස්කෘතිපය්ත එ්ෂක අශේ රශට් ජනතාව වනසතුන්ට, පරිසරයට 

ආදරය කරනවා. ඒ සතුන්ශේ ගහනය වැඩි  ශවනවා නම් ඒ සඳහා 

ක්රමශේදය්ෂ හදාගන්න ශවනවා. අඩු ග ශන් ඒ සතුන් සීමා 

කරන්න  ශමොක්ෂ හරි ක්රමශේදය්ෂ හදා ගන්න ශවනවා.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ්න අංක 5 -1918/2021- (1) ගරු (ශම්ජර්) ප්රදීේ උුවශගොල 

මහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නැත.     

 

ශදවන වටය.  

 

්මතද්ධි ්ංවර්ධාන නාපාර්තනම්්දුරව: අක්රක කතා    
சமுர்த்தி அபிவிருத்தித் திமணக்களம்: முமறசகடுகள்  

DEPARTMENT OF SAMURDHI DEVELOPMENT: 
IRREGULARITIES   

 
1918/2021 

5. ගු බුද්ධික පිනරණ මහසතාමගු මනම්ජර්  ප්රදී්  ඳඳුනගොඩ 

මහසතා නවනුව   
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு (சைஜர்) பிரதீப் 

உந்துதகொட சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
(Major) Pradeep Undugoda) 

මුදල් අමාතයතුමාශගන් ඟූ  ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) වර්ෂ 2015 සිට 2019 ද්ෂවා සමෘේධි සංවර්ධ්න 
ශදපාර්තශම්න්තුශේ යම් අක්රිකකතාවය්ෂ, අයථා 
ප්තවීම්ෂ, දූෂ  ක්රියාව්ෂ ශහෝ ීයතිප විශරෝධි 
ක්රියාව්ෂ සිදු වී තිපශේද; 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

 (ii) එශසේ නම්, ඒවා ශවන් ශවන් ව ශයන් කවශර්ද; 

 (iii) ඉහත සඳහන් එ්ෂ එ්ෂ කරු  ශහේතුශවන් රජයට 
අහිික වී ඟතිප මූලය, ශේපළ හා මානව සම්ප්තවල 
වටිනාකම ශවන් ශවන් ව ශයන් ශකොපම ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් ක්රියා සඳහා වගරීව යුතු 
නිලධ්ාරින් හුවනාගැීයමට විමර් න සිදු කර 
තිපශේද; 

 (ii)  වගරීව යුතු නිලධ්ාරින් හුවනාශගන ඟ්තනම්, 
ඔවුන්ට එශරහිව ශගන ඟතිප ක්රියාමාර්ග කවශර්ද; 

 (iii) ඔවුන්ට එශරහිව ක්රියාමාර්ග ශගන ශනොමැතිප නම්, 
ඊට ශහේතු කවශර්ද; 

 (iv) ඉදිරිශේදී ඔවුන්ට එශරහිව ක්රියාමාර්ග ගුව 
ලබන්ශන්ද;  

 (v) ඉදිරිශේදී  සිදු විය හැරී ශමවැනි ක්රියා වැළැ්ෂවීම 
සඳහා  ගුව ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර්ද; 

 යන්න්ත එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ඟ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ද?   
 

 நிதி அமைச்சமரக் சகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன கொலப்பகுதியில் சமுர்த்தி அபிவிருத் 

தித் திமணக்களத்தில் ஏசதனும் முமறசகடு, 

முமறயற்ற நியைனம், ஊழல் தசயற்பொடு அல்லது 

சட்டத்திற்கு முரணொன தசயற்பொடு இடம்தபற் 

றுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அமவ தவவ்சவறொக யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) சைற்படி ஒவ்தவொரு தசயற்பொட்டின் விமள 

வொகவும் அரசொங்கம் இழந்துள்ள நிதி, தசொத் 

துக்கள் ைற்றும் ைனித வளங்களின் தபறுைதி 

தவவ்சவறொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஆ) (i) சைற்படி (அ) (i)இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

தசயற்பொடுகளுக்குப் தபொறுப்புக்கூறசவண்டிய 

அலுவலர்கமள இனங்கொண்பதற்கொகப் புலனொய் 

வுகள் சைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) சைற்படி புலனொய்வுகளின்மூலம் தபொறுப்புக்கூற 

சவண்டிய அலுவலர்கள் இனங்கொணப்பட் 

டிருப்பின், அவர்களுக்தகதிரொக சைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) சைற்படி அலுவலர்களுக்கு எதிரொக நடவடிக்மக 

சைற்தகொள்ளப்படவில்மல எனில், அதற்கொன 

கொரணங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களுக்தகதிரொக எதிர்கொலத்தில் நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (v) எதிர்வரும் கொலங்களில் இடம்தபறக்கூடிய இத் 

தமகய தசயற்பொடுகமளத் தடுப்பதற்கு சைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 
 

(a) Will he state - 

 (i)  whether any irregularity, irregular 
appointment, any act of corruption or any 
illegal activity has taken place in the 
Department of Samurdhi Development 
during the period from year 2015 to 2019; 

 (ii)  if so, separately, the nature of such acts that 
have taken place at the aforesaid 
Department; and 

 (iii)  separately, the value of the financial 
resources, property and human resources 
that the Government has lost due to each of 
the aforesaid acts? 

(b) Will he also state - 

 (i)  whether investigations have been carried 
out to identify the officers who are 
responsible for the acts mentioned in (a) (i) 
above; 

 (ii)  if the responsible officers have been 
identified, the action that has been taken 
against them; 

 (iii)  if no action has been taken against them, the 
reasons for that; 

 (iv)  whether action will be taken against them in 
future; and 

 (v)  the measures that will be taken to prevent 
the occurrence of such acts of corruption in 
future? 

(c) If not, why? 
 

ගු නශ්හසා්ද න  ්මරිංහස මහසතා ම්මතද්ධි, ගතහස ආර්ථික, 

ක්ෂුද්ර මූලය, ප්වයං රැකියා හසා  වයාපාර ්ංවර්ධාන රාජය 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தசஹொன் சசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් මා එම 

ප්ර ්නයට  පිළිතුර ්භාගත* කරනවා.  
 

* ්භානම්්ය මත තබන ලා ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) වාර්තා වී ඟතිප කරුණු සම්බන්ධ්ශයන් ශම් වන විට 
ශශ්රේෂ්ඨාධිකර ශේ නඩු ශදක්ෂ විභාග ශවිකන් පවතිපන 
අතර, අල්ලස ් ශහෝ දූෂ   ශචෝදනා විමර් න ශකොිකෂන් 
සභාව මඟින් විමර් නය්ෂ ද සිදු කරිකන් පවතී. 

 (ii) 1. 2019 වර්ෂශේදී නව සමෘේධි ප්රතිපලාීනන් සඳහා සමෘේධි 
සහනාධ්ාර හිිකකම් ප්ත මුර ය, සමරු තිපළි  ශලස 
ටීෂර්ට් මුර ය, සමෘේධි හිිකකම් පත්ර ප්රදාන උ්තසව 
පැවැ්තවීම යන කටයුතු ශවුවශවන් සමෘේධි සමාජ 
ආර්ෂෂ  අරමුදලින් මුදල් වැය රීරිම පිළිබඳ අල්ලස ්
ශහෝ දූෂ  ශචෝදනා විමර් න ශකොිකෂන් සභාව මඟින් 
විමර් න සිදු කරුව ලබයි. 

  2. 2019 වර්ෂශේදී සමෘේධි බැංකු සංගම් සඳහා පරිග ක 
සහකාරවරුන් බඳවා ගැීයම සම්බන්ධ්ශයන් 
ශශ්රේෂ්ඨාධිකර ශේ FR 9/20 හා FR 10/20 යන නඩු 
විභාග ශවිකන් පවතී. 
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 (iii) ඉහත ii හි සඳහන් පරිදි ශම් වන විට විමර් න සිදු වන බැවින් 
සඳහන් කළ ශනොහැක. 

(ආ) (i) ඉහත iiහි සඳහන් පරිදි අල්ලස ්ශහෝ දූෂ  ශචෝදනා විමර් න 
ශකොිකෂන් සභාව මඟින් හා ශශ්රේෂ්ඨාධිකර ශේ විභාග වන 
නඩු කටයුතු නිම වී ශනොමැතිප බැවින් ශම් සම්බන්ධ්ශයන් 
සඳහන් කළ ශනොහැක. 

 (ii) ඉහත (ආ) පිළිතුර අුවව අදාළ ශනොශේ. 

 (iii) ඉහත (ආ) පිළිතුර අුවව අදාළ ශනොශේ. 

 (iv) ඉහත (ආ) පිළිතුර අුවව අදාළ ශනොශේ. 

 (v) ඉහත ii හි සඳහන් ආයතන මඟින් ශදුව ලබන තීර  මත 
ඉදිරි කටයුතු කළ හැරීය. 

(ඟ) පැන ශනොනඟී. 
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, මීට දවස් රීහිපයකට කලින් ගරු 
ශරෝහිණී කුමාරි විශ එර්තන මන්ත්රීතුිකයශේ වරප්රසාද කල වීම්ෂ 
සම්බන්ධ්ශයන් ඔබතුමාට ලිපිය්ෂ ඉදිරිප්ත කළා. ඔබතුමා ඒකට 
උ්තතරය්ෂ දුන්නා. ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට  ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. 
ඔබතුමා එම සිේධිය ශහළා දැක තිපශබනවා; එම මන්ත්රීවරයා 
පාර්ලිශම්න්තුශේ පාවිච්චි කරපු වචන ශහළා දැකලා තිපශබනවා. 
නමු්ත අපි බලාශපොශරෝතතු වුශ්ඩ ඒක ශනොශවයි.  

අපි ඔබතුමාශගන් බලාශපොශරෝතතු වු ා, යම්රීසි දඬුවම්ෂ. 
ශමොකද, මම අවුරුදු 32්ෂ පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉඳලා තිපශබනවා. ඒ 
වාශේ වචන මම අහලා නැහැ. අශේ ගරු චමල් රාජප්ෂෂ 
ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා්ත ශබොශහෝ කාලයක සිට පාර්ලිශම්න්තුශේ 
ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් සම්බන්ධ්ශයන් අපි 
ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීම්ෂ කරනවා. ඒ මන්ත්රීතුමා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් 
කනගාටුව ප්රකා  කරන්ශන් නැ්තනම් ඔබතුමා දඬුවම්ෂ ශදන්න 
ඕනෑ. බ්රිතානය පාර්ලිශම්න්තුශේ ශඩ්විඩ් කැමරන් මැතිපතුමාට 
විරුේධ් ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරශය්ෂ "Dodgy Dave" රීේවා. ඒ 
රීයන්ශන්, “කට්ට ශඩ්ේ” රීයලා. ඒ මන්ත්රීවරයා සතිපයකට 
පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඉව්ත කළා. ගරු කථානායකතුමනි, අද 
කාන්තාවන්ට එශරහි හිංසන වැළැ්ෂවීශම් ජාතයන්තර දිනය. අපි 
ශම් අ්තවල තැඹිලි පාට ශරදි පටි බැඳශගන ශපන්වන්ශන් ඒක.  
“කාන්තාවන්ට එශරහි හිංසන වැළැ්ෂවීශම් ජාතයන්තර දිනය” අද 
වැනි දිනක ශයදීම, වදවශේ සරදම්ෂ. විශ ේෂශයන් අද ඉඳලා 
දවස් 16්ෂ මුළු ශලෝකයම කාන්තා හිංසනයට එශරහිව ක්රියා 
කරනවා.  

අශන්ෂ එක, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේදී්ත මන්ත්රීතුිකයකට වාචික, 
ලිංගික අතවරය්ෂ සිේධ් ශවච්ච එක අපට ල එජාව්ෂ. අශේ ගරු 
ජී.එල්. පීරිස ්ඟමතිපතුමා්ත දන්නවා, ශම් අවුරුේශේ මාර්තු මාසශේ 
එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ අපට විරුේධ්ව 
තිපුදණු ශයෝජනාශේ, කාන්තා හිංසනය ගැන සඳහන් ශවන බව. 
“රජය කාන්තා හිංසනය පිටු දරීන්න කටයුතු කරන්ශන් නැහැ” 
රීයන එක්ත අපට තිපශබන ශචෝදනාව්ෂ. ගරු කථානායකතුමනි, 
ශම්ක ඔබතුමා සැහැල්ුමවට ග න් ගන්න එපා.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. 
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබතුමා ශම්කට දඬුවම්ෂ ශදන්න ඕනෑ. එශහම නැ්තනම් අපට 

ශම් කාර ය ජාතයන්තරයට අරශගන යන්න ශවනවා. තරහා 

ශවන්න එපා. 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ සම්බන්ධ්ශයන් තීර ය්ෂ දුන්නා.  
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාශේ කථාව ඔබතුමා ශහළා 

දැකලා විතර්ෂ මදි. දඬුවම්ෂ ශදන්න ඕනෑ. ඔබතුමාට ස්ථාවර 

නිශයෝග යටශ්ත ඒ සඳහා බලතල තිපශබනවා.  
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා තිපස ් අවුරුේද්ෂ තිපස්ශසේ ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ හිටියා වාශේම මම්ත ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ඉඳලා තිපශබනවා. පසුගිය පාර්ලිශම්න්තු කාලශේ මීට්ත වලා වචන 

අපට ඟරු ා. නමු්ත, ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ග්තත තීර ය්ෂ නැහැ.  
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ඔබතුමා රීයන්න ඕනෑ ශේ දැන් රීේවා ශන්. ඔය කාර ය 

ශමතැනින් නතර කරමු. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  
 

ගු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
මහසතා නේ නපෞද්ගලික කුණු පැහසැදිලි 

කිරීම 
ைொண்புைிகு  ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை 

பண்டொரவினது தசொந்த விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. R.M. 

RANJITH MADDUMA BANDARA 
 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊශේ මම පාර්ලිශම්න්තුශේ ශනොසිටි 

අවස්ථාවක මශේ නම සඳහන් කරලා රාජය රහස් ඔ්තතු ශසේවශේ 

පර  වාර්තාව්ෂ පිළිබඳව ගරු නාලක බ්ඩලාර ශකෝට්ශට්ශගොල 

මන්ත්රීතුමා කථා කරලා තිපශබනවා. ඔේ, මම ීයතිපය හා සාමය 

ඟමතිප හැටියට හිටපු කාලශේ -මැයි මාසශේ 19 වන දා- මට රාජය 

රහස් ඔ්තතු ශසේවශේ වාර්තාව්ෂ ලැුද ා.  ඟමතිපවරයා විධියට මම 

එදා රහස් ශපොලීසිශේ හිටපු අධ්ය්ෂෂවරයා සහ ත්රස්ත විමර් න 

ඒකකශේ අධ්ය්ෂෂවරයා සමල ඒ සම්බන්ධ්ව සාකච්ාා කළා. 

ඒ අය ක්රියා මාර්ගය්ෂ ග්තතා. ඒ අුවව හ්තවැනි මාසශේ 
ශදවැනිදා මලකලපුව අධිකර ශයන් තීර ය්ෂ ග්තතා, සහරාන් 
රීයන පුේගලයා අ්ත අලංගුවට ගන්න. ශමතුමන්ලා රීේවා, අපි 
ක්රියා මාර්ග අරශගන නැහැ රීයලා. අපි නිල් වශරන්තුව්ෂ 
ගන්න්ත අව ය කටයුතු කරලා තිපශබනවා. අන්තිපමට ශමොකද 
වුශ්ඩ? දින 52 කුමන්ත්ර ශයන් පසු ීයතිපය හා සාමය 
ඟමතිපකශමන් මා ඉව්ත කළා. මට ඒ ඟමතිපකම ආපසු ලැුදශ්ඩ 
නැහැ. ඒ වාශේම ඒ දවස්වල ශපොඩි කුමන්ත්ර ය්ෂ දිය්ත කළා. 
නාමල් කුමාර රීයන පුේගලයා රීේවා, හිටපු ජනාධිපතිපතුමා්ත 
දැනට ඉන්න ශම් ජනාධිපතිපතුමා්ත ඝාතනය කරන්න යනවා 
රීයලා. ශමොක්ෂද අන්තිපමට වුශ්ඩ? ඒ ගැන පමේ්ෂෂ  කරපු 
ත්රස්ත විමර් න ඒකකශේ - TID එශ්ෂ - අධ්ය්ෂෂවරයා රිමාන්ඩ් 
කළා. ඊට පසු  ානි අශේශසේකර මහ්තමයා්ත රිමාන්ඩ් කළා. ඒ 

391 392 



පාර්ලිශම්න්තුව 

රීයන්ශන් ඒ පමේ්ෂෂ  කටයුතු ශමශහයවපු ඔ්ෂශකොම 
අ්තඅලංගුවට ග්තතා. ශකෝ දැන්, අර නාමල් කුමාරශේ සිේධිය? 
දැන් ඒ ශමොක්ෂව්ත නැහැ. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. ජූනි මාසශේ 
හ්තවැනිදා ඉඳලා දහවැනි මාසශේ විසිපස්වැනිදා ශවනතුරු රහස් 
ඔ්තතු ශසේවශේ අධ්ය්ෂෂවරයා මට එක වාර්තාව්ෂව්ත එවා නැහැ.   
ශපොලිස්පතිපට වාර්තා ශදොළහ්ෂ යවේදි මට හතරයි එවා 
තිපශබන්ශන්. මම ඒක දන්ශන්්ත, පාස්කු ඉරිදා ශකොිකසමට සා්ෂෂි 
ශදන්න ගිය ශවලාශේ. මම අහනවා, ඒ අධ්ය්ෂෂවරයා මට ඒ 
වාර්තා වසන් කශළේ ඟයි රීයලා. මම එතශකොට හිටපු ඟමතිපවරයා; 
මම වග රීයන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් ශමොක්ෂද කරලා 
තිපශබන්ශන්? ඔරු රජශේ සා්ෂෂිකාරයකු ශලස නම් කරලා 
තිපශබනවා. ශචෝදනාව එනශකොට රට දන්නවා, කුමන්ත්ර කාරශයෝ 
කවුද රීයලා. රටම දන්නවා, ඒක පිටුපස සිටිශේ කවුද රීයලා. අද 
අශන්ෂ අයට ඟඟිල්ල දිගු කරනවා. ශම් ගැන පාර්ලිශම්න්තුශේ 
කථා කරන්න කරු ාකර අපට ආපසු දවස් ශදක තුනක විවාදය්ෂ 
ශදන්න රීයා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. අපට විවාදය්ෂ ශදන්න. අපි 
ඒකට ලැහැස්තිපයි. ශම්වා අශේ පිටින් දමන්න එපා රීයලා අපි 
ආ්ඩඩුවට රීයනවා.  මම්ත ජනාධිපතිප විමර් න ශකොිකසමට ගියා; 
සා්ෂෂි දුන්නා. ජනාධිපතිප විමර් න ශකොිකසම වැරදිකාරශයෝ 
කරලා තිපශබන්ශන් ශවන ශවන අය. දැන් ශම් ශගොල්ලන් අශන්ෂ 
අයට ඟඟිල්ල දිගු කරනවා. ශම්ක දැන් ශබල්ලට හිර ශවලා 
තිපශබන්ශන්. සා්ෂෂි ශදන කට්ටිය තමයි අ්තඅලංගුවට ගන්ශන්. 
කරු ාකර ශම්ක ඉල්ලා අස් කර ගන්න.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ප්රකා ය විතර්ෂ කළා නම් 

ශහොඳයි.  
 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා මග්රාමීය ය මාර්ග හසා අවනශ් ෂ 

යටිතල පහසසුකම් රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ - கிரொைிய வீதிகள் ைற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

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

ගරු කථානායකතුමනි, අශේ රංජි්ත මේදුම බ්ඩලාර 
මන්ත්රීතුමා ඉල්ුමවා වාශේ ඕනෑම විවාදයකට ඕනෑ තරම් දින 
ශදන්න අපි ලැහැස්තිපයි. අපි්ත ඒ විවාදයට ූ දානම්. ශමොකද, 
ජනාධිපතිප විමර් න ශකොිකසශම් වාර්තාව සහ පසුගිය යහ පාලන 
ආ්ඩඩුව කාලශේ වූ අඩුපාඩු පිළිබඳව කථා කරන්න අපි්ත 
ලැහැස්තිප ශවලා ඉන්ශන්. ඒ නිසා ඕනෑ තරම් දවස් ග න්ෂ 
ශදන්න, විවාද කරන්න අපි ලැහැස්තිපයි.  

 

ගු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் ைத்துை பண்டொர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිප විමර් න ශකොිකසශම් 

වාර්තාශේ ශවළුම් හතරයි අපට හම්බ ශවලා තිපශබන්ශන්. තව්ත 

ශවළුම් විසිශදක්ෂ හම්බ ශවන්න තිපශබනවා. ඟයි, ඒවා හංගාශගන 

ඉන්ශන්? ඒවා ඟතුශළේ සියුම ශේ තිපශබනවා. ඒ ශවළුම් 22 ඉදිරිප්ත 

කරන්න.  
 

ගු  ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා මබිනක්, අත්ය්ද්ර නරදි හසා 

නද්ශීය ඇඟලුම් නිෂපපාාන රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

ைற்றும் உள்நொட்டு ஆமட உற்பத்தி இரொஜொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 ඊශේ උශේ මට ශවලාව්ෂ දීලා තිපුද ා. නමු්ත, මා දැනශගන 

හිටිශේ නැහැ, මට ඒ ශවලාශේ කථා කරන්න තිපුද ා රීයලා. ගරු 

කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ඊශේ ශවනම ලිපිය්ෂ ඉදිරිප්ත 

කළා.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්ර ්නය මීට කලින් ශම් සභාශේ කථා කරලා අවසන් වු ා. 

 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ගරු කථානායකතුමා ශන්. ඊශේ 

මම ඔබතුමාට ලිපිය්ෂ භාර දුන්නා. ඒ වාශේම මම අශේ ආ්ඩඩු 

පාර් ්වශේ ප්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමාශගුව්ත, සභානායකතුමාශගුව්ත 

ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ඉල්ලීම්ෂ කළා. හැබැයි, එතුමන්ලා ඊශේ මට 

ශවලාව ශවන් කර තිපුද ා. ගරු කථානායකතුමනි, නමු්ත මම ඒ 

ශවලාව දැනශගන හිටිශේ නැහැ. අද විනාඩි රීහිපය්ෂ ශදන්න 

පුළුවන් නම්, මට ශම් කරුණු ටික ඉදිරිප්ත කරන්න පුළුවන්. 

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් කාලය ගතශවලා තිපශබන්ශන්. ඔබතුමා ඔය කථා කරන 

ප්ර ්නය මීට කලින් ශම් සභාශේ කථා කරලා විසුව ා.  

 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට සුළු ශවලාව්ෂ ලබා ශදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. ශම් 

ප්ර ්නය කථා කරලා ඉවරය්ෂ ශවන්ශන් නැහැ. ඒකයි මා ශම් 

රීයන්ශන්. මීට ශපරාතුව වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමා ශම් කාර ය නිවැැදදි කළා. විශ ේෂශයන් ගරු 

මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමා ශදවන වතාවට්ත ශම් 

නිවාස පිළිබඳ ප්ර ්නය ශවනම කථා කරලා අවසන් කළා. හැබැයි, 

ඊශේ ගරු ශරෝහිත අශේගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා එය නැවත මතු 

කර තිපුද ා. ඊශේ එතුමා රීේවා, රුපියල් බිලියන 3.7්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමා ශවන් කරශගන තිපුද ා රීයලා. දැන් ඒවාට 

කවුරුව්ත උ්තතර ශදන්ශන් නැහැ.  

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සියල්ලටම එතුමා උ්තතර දුන්නා.  

 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතුමා වාහන 200්ෂ පාවිච්චි කළා රීේවා. 

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සියල්ලටම එතුමා උ්තතර දුන්නා. [බාධ්ා රීමේම්    

මීළලට, ප්රධ්ාන කටයුතු. 

විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පත - 2022, කාරක සභා අවස්ථාව. 

[බාධ්ා රීමේම්ෂ  නැහැ, ඒ ප්ර ්නය ශම් සභාශේ කථා කරලා විසඳා 
ගනිමු. ශම් ශමොශහොශ්ත ඒ ප්ර ්නය ගන්න එපා. 
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[ගරු ආර්.එම්. රංජි්ත මේදුම බ්ඩලාර මහතා   
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ගු මමත්රීපාල රිසේන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
 

නැඟී රිටිනේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා. 
 

ගු මමත්රීපාල රිසේන් න මහසතානේ 
නපෞද්ගලික කුණු පැහසැදිලි කිරීම 

ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசனவினது 

தசொந்த விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. 

MAITHREEPALA SIRISENA 
 

ගු මමත්රීපාල රිසේන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

ගරු කථානායකතුමනි,  ගරු දයාසිරි ජයශසේකර රාජය 
ඟමතිපතුමා ප්රකා ය්ෂ රීමේමට ඉල්ුමශේ, ශපශර්දා පැවැතිප ශ්රී ලංකා 
නිදහස් ප්ෂෂශේ පාර්ලිශම්න්තු ක්ඩලායශම් ැදස්වීශමන් පසුව. 
එයට ශහේතුව, එතුමා සඳහන් කළ පරිදි කෘෂිකර්ම ඟමතිපවරයා ශම් 
සභාශේ කළ ප්රකා ය්ෂ. මා එයට පිළිතුරු දුන්නා. ඒ පිළිතුරු දීම 
සිදු වුශ්ඩ, ශගවල් තුන්ෂ එකට එකතු කරලා හදලා මම එහි පදිංචි 
ශවලා ඉන්නවා රීයන ප්රකා යටයි. ඒ අවස්ථාශේදී මා 
අභිශයෝගයකු්ත කළා, ඒ බව ඔේපු කළා නම් මා මන්ත්රී ධුරශයන් 
ඉල්ලා අස්ශවනවා රීයලා. අද වන කල් එය ඔේපු කරන්න බැරි 
වු ා. එම නිසා එය සම්පූර්  අසතයය්ෂ. ඊට පස්ශසේ, ශම් 
අලහරුවාදා පාර්ලිශම්න්තුශේදී ජනාධිපතිප වැය ශීර්ෂය විවාදයට 
ග්ත අවස්ථාශේ එතුමා ප්රකා  කළා, “හිටපු ජනාධිපතිපවරයා වාහන 
200්ෂ පාවිච්චි කළා, ඒ වාශේම ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලශේ 
එතුමාශේ වාර්ෂික වියදම රුපියල් බිලියන 3.5ක පම  මුදල්ෂ” 
රීයලා. ගරු කථානායකතුමනි, දවසකට එක වාහනය ග ශන් 
පාවිච්චි කළ්ත වාහන 200්ෂ පාවිච්චි කරන්න දවස් 200්ෂ 
ගතශවනවා. 

ඒක සම්පූර්  අසතයය්ෂ. මට වාහන හතරයි ශවන් කරලා 
තිපුදශ්ඩ. ශම්වා සම්පූර් ශයන්ම මල ගැහිලි; සම්පූර්  වැරදි 
ශේවල්. ඊළලට, මශේ කාලශේ වියදම රුපියල් බිලියන 3.5්ෂ 
බව්ත, අද වර්තමාන ජනාධිපතිපතුමාශේ පසුගිය වසශර් වියදම -
2020 වියදම- රුපියල් බිලියන 1.5්ෂ බව්ත සඳහන් කරලා මම 
වි ාල ව ශයන් මුදල් විනා  කරලා තිපශබනවාය රීයලා සඳහන් 
කළා. මම ශබොශහොම පැහැදිලිව රීයන්න ඕනෑ, මශේ කාලශේ 
ජනාධිපතිප  ශල්කම් කාර්යාලශේ වයාපෘතිප 7්ෂ ක්රියා්තමක වුණු බව. 
ඒ වයාපෘතිප අද ශකොශහ්තම ක්රියා්තමක ශවන්ශන්්ත නැහැ; ඊට 
කලින් ආ්ඩඩු ක්රියා්තමක කරලා්ත නැහැ. ජාතිපක පරිසර 
වැලසටහන, ම්තරවය මර්දන වැලසටහන, දරුවන් රරීමු ජාතිපක 
වැලසටහන, ස්මාර්ට් ශ්රී ලංකා වැලසටහන, ජාතිපක වකුගඩු ශරෝග 
නිවාර  සහ සුබසාධ්න වැලසටහන, ග්රාම  ්ෂතිප ජාතිපක වයාපාරය 
වැනි ප්රධ්ාන වයාපෘතිප 7කට තමයි ශම් වියදම් කශළේ. ඒවා රට පුරා 
ඉතාම සාර්ථක වු ා. නමු්ත මම කනගාටු ශවනවා, අපට  අවලාද 
නලන එක ගැන ශම් විධියට.  මම ආ්ඩ ඩු ප්ෂෂශේ 
මන්ත්රීවරශය්ෂ. නමු්ත ආ්ඩඩුශේම ඟමතිපවරශය්ෂ ශම් විධියට 
දිගින් දිගටම ප්රකා  රීමේම ඉතාම  වැරදියි රීයලායි මම රීයන්ශන්. 
ආ්ඩඩුශේ අශේ සභානායකතුමා ඉන්නවා. ආ්ඩඩුශේ ප්රධ්ාන 
සංවිධ්ායකතුමා ඉන්නවා. මම ශම් කරු  තමුන්නාන්ශසේලාශේ්ත 
අවධ්ානයට ශයොමු කරනවා. අශේ මන්ත්රී ක්ඩලායම ආ්ඩඩුශේ 
ඉන්ශන් ශ්රී ලංකා නිදහස් ප්ෂෂය විධියට. ඒ ප්ෂෂ නායක්තවයට 

ආ්ඩඩුශේම පිරිස්ෂ ශම් විධියට ප්රහාර එල්ල රීමේම, ඉතාම  අසතය 
ශචෝදනා  රීමේම බරපතළ වැැදේද්ෂ. ශම්වා දුර දිග යන්න ශදන්න 
එපා, ගරු කථානායකතුමනි. අපි 14ශදනා ශපශර්දා ැදස්ශවලා 
තමයි අද ශම් ප්රකා ය කරන්න තීන්දු කශළේ. ඒ නිසා ඉතා 
කරු ාශවන් ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ශම් මල ගැහිලි, ශම් 
වැැදදි ප්රචාරවලට ඉල ශදන්න එපා රීයලා.   

 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ප්රකා ය්ත කරන්න ඉල ශදන්න.  
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිටපු ජනාධිපතිපතුමා ඒ කාර ය පැහැදිලි කළාශන්.  
 

ගු ම්දත්රීවරනයක්  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(An Hon. Member) 

එශහම කරන්න එපා, ගරු කථානායකතුමනි. ගරු දයාසිරි 
ජයශසේකර රාජය ඟමතිපතුමාට්ත අවස්ථාව ශදන්න. [බාධ්ා රීමේම්ෂ   

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්ලා ඉන්න, ශබොර දිශේ මාළු බාන්ශන් නැතිපව.  [බාධ්ා 
රීමේම්ෂ    ශහොඳයි, එශහම නම් ඔබතුමාට විනාඩි පහ්ෂ ශදන්නම්, 
ගරු රාජය ඟමතිපතුමා. 

 

ගු ායාරිසේ ජයන් කර මහසතානේ 

නපෞද්ගලික කුණු පැහසැදිලි කිරීම 
ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகரவினது 

தசொந்த விளக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. DAYASIRI 

JAYASEKARA 
 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, 

ශම් විනාඩි රීහිපය ලබා දීම ගැන. 

ගරු මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමා  කළ ප්රකා  
රීහිපය්ෂ තිපුද ා. රුපියල් බිලියන 3.7්ෂ හිටපු ජනාධිපතිපතුමාශේ 
අවසන් වසශර් වියදම විධියට තිපුද ්ත, ශම් අවුරුේශේ  ශගෝඨාභය 
රාජප්ෂෂ ජනාධිපතිපතුමා රුපියල් බිලියන 1.7්ෂ පාවිච්චි කළා 
රීයන කාර ය එතුමා සඳහන් කළා. නමු්ත මම රීයන්න 
කැමතිපයි,  -අශේ ජනාධිපතිපතුමා්ත ශම් සම්බන්ධ්ව ප්රකා  කළා.-   
2018 වසශර් ග්රාම  ්ෂතිප වැලසටහනට විතර්ෂ අපි රුපියල් 
බිලියන 2,000්ෂ පාවිච්චි කරලා තිපුදණු බව.  2019දී ග්රාම  ්ෂතිප 
වැලසටහන සඳහා රුපියල් ිකලියන 4,000්ෂ ශවන් කරශගන 
තිපුද ා. ආහාර නිෂ්පාදනයට රුපියල් ිකලියන 500්ෂ ශවන් කරලා 
තිපුද ා.  

ශම් විධියට ග්තතාම වි ාල මුදල්ෂ, වයාපෘතිප ග නාවකට 
වියදම් කරලා තිපශබනවා. විශ ේෂශයන් මම රීයන්නට කැමැතිපයි, 
එරීන් එක වයාපෘතිපවල වියදම්.  ග්රාම  ්ෂතිප  වැලසටහන  ග්රාම 
නිලධ්ාරි වසම් 10,000ක  ක්රියා්තමක වු ා. දුේප්තම ග්රාම නිලධ්ාරි 
වසම් ශයෝජනා කරශගන තමයි ඒ සංවර්ධ්න වැලසටහන 
ක්රියා්තමක කශළේ. අද ඒක සම්පූර් ශයන්ම ඉව්ත කරලා 
තිපශබනවා. අද ජනාධිපතිපතුමාට ඒ වැය ශීර්ෂය නැහැ. අද ඒක 
ඉදිරිප්ත කරලා තිපශබනවා සමෘේධි අමාතයාං ය යටශ්ත. 
ශස භාගයා සංවර්ධ්න කාර්යාං යට 2021දී ිකලියන 5,300්ෂ 
ශවන් කරලා තිපශබනවා, 2022ට සමෘේධි අමාතයාං ය යටශ්ත 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

තිපශබන ශස භාගයා සංවර්ධ්න කාර්යාං යට රුපියල් ිකලියන 
700්ෂ ශවන් කරශගන තිපශබනවා. එතශකොට ග්රාම  ්ෂතිප  
වැලසටහන අද නැහැ. එතශකොට ඒ මුදල සම්පූර් ශයන් අයින් 
ශවනවා.  

ඊළල එක, වකුගඩු ශරෝග නිවාර  කාර්ය සාධ්න බලකාය. 
2015දී ජනාධිපතිපවරයා විධියට මැතිපවර  අරමුදලින් තමයි ඒක 
පටන් ග්තශ්ත.  ඒ යටශ්ත RO plants 1,000කට වලා හැදුවා, ගරු 
කථානායකතුමනි, ශම් වකුගඩු ශරෝග නිවාර යට. ඒ වැල 
ශප ේගලික අං යට දීලා කශළේ නැහැ. නාවික හමුදාව්ත එ්ෂක 
එකතුශවලා ඒ plants 1,000කට වැඩිය හදලා තිපුද ා. ඒ නිසා අද 
ශබොශහොම පැහැදිලිව වකුගඩු ශරෝගීන් වි ාල ප්රමා ය්ෂ අඩු 
ශවලා තිපශබනවා. එහි අවසාන ප්රතිපදලය විධියට එතුමා,  ීනනශයන් 
ආධ්ාර මුදල්ෂ අරශගන - ය ග්තශ්ත නැහැ- වකුගඩු ශරෝගහල්ෂ 
හැදුවා, ශපොශළොන්නරුශේ. නමු්ත ශම් වනතුරු  ශපොශළොන්නරුශේ 
ඒ වකුගඩු ශරෝහල විවෘත කර ගන්න බැරි වු ා. ශම්ක තමයි අද 
ඟතිප ශවලා තිපශබන ත්ත්තවය.  

 ඊළලට, පරිසර සංර්ෂෂ  වැලසටහන. ග්රාම නිලධ්ාරි වසම් 
මට්ටිකන් පරිසරය සුරීමශම් කාර්ය සාධ්ක බලකාය්ෂ එතුමා 
හැදුවා. එතුමා ඒකට මුදල් ශවන් කරශගන තිපුද ා.  

ඊළල එක තමයි, වස විශසන් ශතොර ආහාර වැලසටහන. 
කාබනික ශපොශහොර ශයොදා ගනිිකන් පදවිය, ශගෝමරන්කලවල, 
කන්තශල්, අම්පාර, ශපොශළොන්නරුව වාශේ ප්රශේ වල රසායනික 
ශපොශහොර නැතිපව වගා කරන වැල පිළිශවළ්ෂ සකස් කළා. පදවිශේ 
විතර්ෂ කාබනික ශපොශහොර ශයොදාශගන කළ වගාශවන් 
අ්ෂකරයකට වී ුදසල් 120-140්ත අතර ප්රමා යරීන් අසව්ැන්න 
වැඩි කර ගන්න හැරීයාව ලැුද ා.  

ඊළලට, ම්තරවය නිවාර  ජනාධිපතිප කාර්ය සාධ්න බලකාය.  
ජාතයන්තර ම්තරවය තිපේශපොළ්ෂ ශවලා තිපුදණු ශම් රට එතැනින් 
ශේරා ගන්න එතුමා කටයුතු කළා. ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරනශකොට 
ADIC එශ්ෂ ප්රධ්ානියා එක ැදසව්ීමකදී රීේව ශදය්ෂ මට ශහොඳට 
මතකයි. එතුමා රීේවා,  "ශමච්චර කාලය්ෂ ශම් රශට් 
ජනාධිපතිපවරු  රීේවා පුළුවන් නම් ශම්ක නව්තවා ගන්න අපට 
උදවු කරන්න රීයලා, නමු්ත උදවු කශළේ නැහැ. වමත්රීපාල 
සිරිශසේන ජනාධිපතිපතුමා විසින් පටන් ග්තත ශම්  වැල පිළිශවළ 
ශමච්චර කාලය්ෂ ගෑරුේපුවරීන් හාර හාරා හිටිය මහා දැවැන්ත 
ම්තරවය කන්ද හාරන්න අපට බැශකෝ එක්ෂ දුන්නා වාශේයි"  
රීයලා. ඒ වාශේ වි ාල වැල පිළිශවළකට හිටපු ජනාධිපතිපතුමා 
 ්ෂතිපය්ෂ දුන්නා. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි, එතුමා පසුගිය අවුරුදු 5 
තුළ ශකොිකෂන් සභා 5කට මුදල් ශයොදවලා තිපුද ා, 
ජනාධිපතිපවරයාට  තිපුද  අරමුදල්වලින්, 2015ට ශපර සිදු වූ දූෂ , 
වංචා, මහ බැංකු  ශකොල්ලය, ශ්රීලන්කන් ගුවන් ශසේවශේ දූෂ  සහ 
2015 සිට 2018 ද්ෂවා තමන්ශේ ආ්ඩඩුශේ තිපුදණු දූෂ  
සම්බන්ධ්ව ශහොයන්න. බ්ඩලාරනායක මහ්තමයාට පස්ශසේ,  
තමන්ශේ අමාතය ම්ඩලලශේ කවුරුන් ශහෝ අමාතයවරශය්ෂ 
එළියට දැම්මා නම් එශහම කශළේ වමත්රීපාල සිරිශසේන 
ජනාධිපතිපතුමා බව මතක තිපයා ගන්න.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි, පාස්කු ශකොිකසශම් කටයුතුවලට්ත 
එතුමාශේ  වැය ශීර්ෂශයන් තමයි  මුදල් ශවන් කරලා තිපුදශ්ඩ. ඒ 
නිසා බිලියන 3.7ක මුදල්ෂ විනා  කළාය රීයන කාර ය  
සම්පූර් ශයන් අපි ප්රතිප්ෂශෂේප කරනවා.  

ශම් ශේලාශේ මත්ෂ කළ යුතු තව්ත කාර ය්ෂ තිපශබනවා. 
ශම් ර ශට් ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව 1978 සිට 20 වතාව්ෂ ශවනස් 
කරලා තිපශබනවා. වයවස්ථාව ශවනස් කළ හැම 
ජනාධිපතිපවරශය්ෂම තමන්ශේ බලය ැදකගන්නයි කටයුතු කශළේ; 
තුන්වැනි වතාවට්ත, හතරවැනි වතාවට්ත තමන්ශේ බලය 
ැදකගන්නයි කටයුතු කශළේ. ඒ වාශේ අය තමයි ඉතිපහාසශේ 
හිටිශේ. 2015දී අපි වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමාට සහශයෝගය 

දුන්ශන් නැහැ. අපි සහශයෝගය දුන්ශන් අශේ මහින්ද රාජප්ෂෂ 
මැතිපතුමාට. හැබැයි, වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා එතැනට 
ඟවිල්ලා ශමොක්ෂද කශළේ? එතුමා සම්පූර් ශයන් ශම් රශට් 
පාර්ලිශම්න්තුවට, අගමැතිපවරයාට බලය දුන්නා.  

ඊශේ-ශපශර්දා අපි දැ්ෂකා, වජිර අශේවර්ධ්න මහ්තමයා රීයපු 
කථාව්ෂ. ශමතුමා අවංකව කළ ක්රියාදාමය සම්බන්ධ්ව අවසාන 
ව ශයන් ශකොශහොමද  වජිර අශේවර්ධ්න මහ්තමයා රීේශේ? අපි 
සිරිශසේනශේ ශරේද ගැශලේවා  රීේවා. ඒක තමයි රීේශේ.   
තමන්ශේ බලය ශම් රශට් ිකනිසුන් අතර ශබදා දීපු අවංක 
නායකයාට  දීපු ශග රවය ඒක.   එතුමා තමයි 2018 ඔ්ෂශතෝබර් 
මාසශේ මහින්ද රාජප්ෂෂ මහ්තමයා රශට් අගමැතිප  කශළේ. මතක 
තිපයාගන්න. ශම් වා ශේ ශචෝදනා කරනශකොට, ඒවා්ත ශහොඳට 
මතක තිපයා ගන්න ඕනෑ කාර ා. 

ඊළලට, වාහන 200්ෂ ගැන රීයලා තිපුද ා. ඒකට්ත මම 
උ්තතර ශදන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, මහින්දානන්ද 
ඟමතිපතුමා රීයනවා හිටපු ජනාධිපතිපතුමාට වාහන 200්ෂ තිපුද ා  
රීයලා. ශරෝහිත අශේගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා එතුමාශේ කථාශේදී 
රීේවා, වාහන 386්ෂ තිපුද ා  රීයලා. මම අහන්න කැමැතිපයි, 
ශමොක්ෂද ශම් ශදශකන් හරි එක රීයලා. කරු ාකර ඒක 
රීයන්න.  

අද අශේ ජනාධිපතිපතුමා වාහන තුන්ෂ පම ්ෂ පාවිච්චි 
කරනවා. ඒක ඉතාම ශහොඳ කාර ය්ෂ. හැබැයි, මතක තබා ගත 
යුතු කාර ාව තමයි, ජනාධිපතිපතුමාට වාහන fleet එක්ෂ 
තිපශබනවාය රීයන එක. ඒ වාශේම වාහන fleet එක්ෂ තිපශබනවා 
අගමැතිපතුමාට. අපි ඒවා ශනොදන්නවා ශනොශවයි. ඒ නිසා බේුද 
වාශේ ශබොරු කරලා හරියන්ශන් නැහැ. ජනාධිපතිපතුමාට අද 
ශකොළඹ ැදස්වීම්ෂ තිපශබනවා නම්, ඒකට වාහන තුනරීන් යනවා. 
ඊළලට, අුවරාධ්පුර ැදස්වීම්ෂ තිපශබනවා නම්, තව වාහන තුන්ෂ 
අුවරාධ්පුරයට යනවා. තංගල්ශල් තිපශබනවා නම්, තංගල්ලට තව 
වාහන තුන්ෂ යනවා. එශහම fleet එක්ෂ තිපශබනවා. ඒ නිසා ශම් 
වාශේ ශේවල් රීයන්න කලින් කල්පනා කරලා වැදග්ත විධියට 
රීයන්න. අගමැතිපතුමා්ත ශම් විධියටම අඩු වාහන සංයාව්ෂ 
තිපයාශගනයි වැල කටයුතු කරන්ශන්. ශම්වා ගැන කථා කරන්න 
ආශවෝත, ශගොල්ෂ ශේවල් අපට රීයන්න පුළුවන්, ගරු 
කථානායකතුමනි.   

 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, තව එක කාර ය්ෂ රීයලා මම 

අවසන් කරන්නම්.  

මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා පළමුවන වතාවට ශනොශවයි ශම් 
කාර ය රීේශේ. එක පාර්ෂ, ශදපාර්ෂ, තුන් පාර්ෂ රීයලා ශම්ක 
නතර කරනවා නම් අපට ශම්ක ඉවසන්න පුළුවන්. හැබැයි, ශම් 
ආ්ඩඩුශේ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් 14ශදශනකු නිශයෝජනය 
කරන ප්රධ්ාන ප්ෂෂ නායකයාට, හිටපු ජනාධිපතිපතුමාට ශමශහම 
මල ගහනශකොට අපට ඉවසා ශගන ඉන්න බැහැ, ගරු 
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා මම රීයන්න කැමැතිපයි, ශම් රශට් - 
[බාධ්ා රීමේම්  මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා අද ශමොනශර්ෂ වාශේ පිල් 
විදහා ශගන නටනවා. හැබැයි, පස්ස එළිශේ දමාශගන ඉන්ශන්, 
මතක තිපයාගන්න. පස්ස එළිශේ දමාශගන ඉන්ශන්. [බාධ්ා රීමේම්  
ශමොනරා නටනශකොට, ඉදිරිපසට ශපශනන්න පිල් විදහාශගන 
ඉන්නවා. [බාධ්ා රීමේම්  එතුමාට මම රීයනවා, පුළුවන් නම් -  
[බාධ්ා රීමේම්  ඔය වළ හාරන එක ශන්, කරන්ශන්. ඔය වළ තව 
හාරන්න රීයන්න. වළ හාරන්න, හාරන්න තව පහළට ගියාම කුණු 
ගඳ එනවා. ඊට කලින් - [බාධ්ා රීමේම්ෂ   
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ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
කාලය අවසානයි, ගරු රාජය ඟමතිපතුමා.   
 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තව විනාඩිය්ෂ ලබා ශදන්න, ගරු කථානායකතුමනි. 

[බාධ්ා රීමේම්  
 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අනි්ෂ මන්ත්රීතුමන්ලා ඉන්නශකෝ නි ් ේදශවලා. අපි ඒ 

කටයුතු කරන්නම්.  [බාධ්ා රීමේම්ෂ  

ඔේ, ගරු දයාසිරි ජයශසේකර රාජය ඟමතිපතුමා. 
 

ගු ායාරිසේ ජයන  ්කර මහසතා  
(ைொண்புைிகு தயொசிறி ஜயசசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ආ්ඩඩුශේ ශකොටස්කරුවන් විධියට අපි 

ශම් ආ්ඩඩුව ැදක ගන්න කටයුතු කරලා තිපශබනවා, ඉතිපහාසශේ 

ඉඳලා අද වනතුරු. යම් යම් ප්ර ්නවලදී, යම් යම් කාර ා පිළිබඳව 

ශම් ආ්ඩඩුශේ ඉන්න ඟමතිපවරු කථා කරනවා වාශේ අපි්ත කථා 

කරලා තිපශබනවා. ඒක ප්රජාතන්ත්රවාදය. ගහන්න ඕනෑ නම් අපට 

ගහන්න. හැබැයි, අශේ ප්ෂෂ නායකයාට ගහලා, ශම් වැශඩ් 

ඉදිරියට කරශගන යන්න හැදුශවෝත, ශම්ක වි ාල අර්ුදදයකට ප්ත 

ශවයි රීයන එක්ත මම අවසාන ව ශයන් මත්ෂ කරනවා. ශම් 

කාර ය පැහැදිලි කරන්න  අශේ ගරු සභානායකතුමා්ත, ගරු 

ආ්ඩඩු පාර් ්වශේ ප්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමා්ත මට අවස්ථාව්ෂ ලබා 

දීම පිළිබඳව මම එතුමන්ලාට නැවත ස්තුතිපවන්ත වනවා. 

එතුමන්ලාශගන් මම නැවත්ත ඉල්ලනවා,  කිකකයන්ට ශම් 

විධියට  කථා රීමේමට ඉලදීම කරු ාකර යම්රීසි විධියකට සීමා 

කරන්න රීයලා. ශමොකද, වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා අශේ 

රශට් හිටපු ජනාධිපතිපවරශය්ෂ; වැඩිම ාන්ද සංයාව්ෂ ලබාශගන 

ශපොශළොන්නරුව දිස්ත්රි්ෂකශයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු  ශකශන්ෂ; 

ජාතිපක ලැයිස්තුවලින් පාර්ලිශම්න්තුවට ආපු ශකශන්ෂ ශනොශවයි, 

එතුමා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් අවසථ්ාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට 
ස්තුතිපයි.  

 

ගු දින්දෂප වනණවර්ධාන මහසතා මඅධායාපන අමාතය ්හස 

පාර්ලිනම්්දුරන  ්භානායකුරමා  
(ைொண்புைிகு திசனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்)  

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

ගරු කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා්ත, ආ්ඩඩු පාර් ්වශේ 

ප්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමා්ත ගැන සඳහන් කළ නිසා මම ශම් කාර ය 

රීයන්න කැමතිපයි. හිටපු ජනාධිපතිපතුමා සහ අශේ රාජය අමාතය 

ගරු දයාසිරි ජයශසේකර මැතිපතුමා සඳහන් කළ කාර ා පිළිබඳව 

මම කරුණු රීයන්න යන්ශන් නැහැ.   

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුශේ සභානායකවරයකු 

හැටියට කටයුතු කළ හිටපු ජනාධිපතිපතුමා දන්නවා, 

මන්ත්රීවරශය්ෂ යම්රීසි බරපතළ වැැදදි ප්රකා ්ෂ කශළෝත ඊට 

පිළිතුරු  දීමට කලින් ඒ මන්ත්රීවරයාට ගරු සභාවට ඟවිල්ලා ඉන්න 

රීයලා දැුවම් දීශම් සාමානය සම්ප්රදායය්ෂ තිපශබන බව. That is 
the Parliamentary procedure. Whether he comes or not is not 

the issue. එශහම වු ා නම් මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ 

ඟමතිපතුමා - අශේ හිටපු කථානායකතුමා්ත ශම් ශවලාශේ ගරු 

සභාශේ ඉන්නවා.- ශම් ගරු සභාවට පැික  තමන්ශගන් 

අඩුපාඩුව්ෂ වු ා නම් ඒ අඩුපාඩුව නිවැැදදි කර ගන්නවා ඟතිප 

රීයලා අපි වි ්වාස කරනවා. අඩුපාඩුව්ෂ ශවලා  නැ්තනම් එතුමා 

ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි රීයලා්ත අපි වි ්වාස කරනවා. අතිපගරු 

ජනාධිපතිපතුමාශේ වැය ශීර්ෂය යටශ්ත,  මම හිතන්ශන් නැහැ, 

හිටපු ජනාධිපතිප වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමාශේ නම රීසිම 

අවස්ථාවකදී සඳහන් වු ාය රීයලා. ජනාධිපතිප කාර්යාලවල 

තිපුදණු වැය හා සම්ප්ත ප්රශයෝජනයට ගැීයම පිළිබඳව්ත, විවිධ් 

ත්ත්තව  ශවනස් කරිකන් අතිපගරු ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා 

ජනාධිපතිප ධුරය බාර ගැීයශමන් පසුව අුවගමනය කර තිපශබන 

ආදර් ව්ත වැල පිළිශවළ පිළිබඳව්ත ශම් ගරු සභාශේ එදා දිගටම 

ප්රකා  වු ා. 

වාහන භාවිතය අඩු රීමේම, වැය ශීර්ෂය අඩු රීමේම, 
කාර්යාං ශේ නිලධ්ාරි සංයාව අඩු රීමේම වැනි ආදර් යන් 
ජනාධිපතිපවරශයකු හැටියට එතුමා ලබා දුන්නා. ජනාධිපතිපතුමාශේ 
වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සාකච්ාා වන අවස්ථාශේදී තමයි 
ජනාධිපතිපවරයකු හැටියට කරලා තිපශබන වැල පිළිශවළ 
සම්බන්ධ්ශයන් සාකච්ාා ශවන්ශන්. ගරු කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමා අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ කථානායක ධුරයට ප්ත වීමට 
කලින් ශජයෂ්ඨතම මන්ත්රීවරශය්ෂ හැටියට ශම් පාර්ලි ශම්න්තුශේ 
සිටියා. ඒ නිසා ඔබතුමා දන්නවා, සාමානයශයන් ජනාධිපතිපවරයකු 
නම් කරලා පාර්ලිශම්න්තුශේ කරුණු  රීයන්ශන්්ත නැහැ රීයලා. 
ඒක තමයි තිපුදණු සම්ප්රදාය. පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායයන් 
සියල්ලටම පයින් ගහලා, ශබොශහෝ අය අද නැඟිටලා 
පාර්ලිශම්න්තුශේ ශග රවය ගැන කථා කරනවා. නමු්ත, 
පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදායයන් එශලස ආර්ෂෂා කරගත යුතුයි. රාජය 
නායකයා හැටියට සිටින ජනාධිපතිපවරශයකු ගැන අහනවා නම්, 
කථානායකතුමා හමුශවලා ඒ පිළිබඳව රීයලා තමයි  අහන්න 
ඕනෑ. ඒ වාශේම ශ්රී ලංකා නිදහස් ප්ෂෂය්ත, ආ්ඩඩුව්ත අතර 
රීසිම ගැටුමව්ෂ මතු ශවලා නැහැ. එම නිසා එවැනි ගැටුමව්ෂ  
ගැන අර්ථ නිරූප ය රීමේම සාධ්ාර  නැහැ. ශම් පිළිබඳව කරුණු 
රීයපු  ගරු රාජය ඟමතිපතුමාට්ත, අනි්ෂ මන්ත්රීවරුන්ට්ත මම ශම් 
රීයන්ශන්. 

 මම යළි්ත සඳහන් කරන්න කැමැතිපයි, ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ 
ජනාධිපතිපතුමා ජනාධිපතිපවරශයකු හැටියට තමන්ශේ වැය ශීර්ෂය 
ගැන, තමන්ශේ කාර්යාල ගැන ඉතා පැහැදිලිව දැවැන්ත 
ආදර් ය්ෂ ලබා දී තිපශබන බව. එතුමා ප්රසිේධිශේ ප්රකා  කළා 
එතුමා පිටරට යනශකොට නිලධ්ාරිශය්ෂ ශනොවන අතිපශර්ක 
ශකශන්ෂ අරශගන ගිහිල්ලා තිපශබනවා නම් ශපන්වන්න රීයලා. 
විශේ  ඟමතිපතුමා්ත ශම් ශවලාශේ සභාශේ ඉන්නවා. එතුමා්ත 
එයට සා්ෂෂි දරනවා. මම හිතන්ශන්, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සමුළුවට 
විශේ  අමාතයාං ශයන් එ්ෂකශගන ගිශේ අශ්ත ඟඟිලි පහට්ත 
අඩු පිරිස්ෂ. එතුමා ඒක ප්රසිේධිශේම ප්රකා  කළා.  

ශදවන කාර ය ශම්කයි. එතුමාශේ පවුලට සම්බන්ධ් 

ශකශන්ෂ එශහම ගියා නම් හැම තිපස්ශසේම එතුමාශේ අතිපන් වැය 

කළ බව්ත ප්රකා  කළා. ශම් ප්රකා  ශල්නගත ශවනවා; සටහන් 

ශවනවා. ඒ සටහන් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහෝ රශට් සාකච්ාා වීම 

වැදග්ත, ජනාධිපතිපතුමා යම්රීසි ආදර් ය්ෂ දීමට කැපවී තිපශබන 

නිසා. මම ඒ ටික සඳහන් කරනවා. එම නිසා ගරු ඟමතිපතුමාට 

යම්රීසි පිළිතුර්ෂ ශදන්න අව ය නම් ඒ සඳහා ඉලකල තබිකන් 

මම යළි්ත  රීයනවා, ශම්ක ශේ පාලන ව ශයන් ප්ෂෂ අතර 

ප්ර ්නය්ෂ ශලස සලකන්නට තරම් ගැඹුරු -බරපතළ- ත්ත්තවය්ෂ 

ඟතිප ශවලා නැතිප බව. මා ිකත්ර ගරු ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල මන්ත්රීතුමා 

නැඟිටලා කථා කශළෝත එතුමා්ත රුල්ෂ ශේවල් රීයන්න පුළුවන්. 

නමු්ත රීයලා කථා කරන්න. එතශකොට ඔබතුමන්ලා ගැන්ත 

රීයන්න පුළුවන්. අශේ යුතුකම තමයි අදාළ මන්ත්රීවරයාට සභාවට 

ඟවිල්ලා ඉන්න රීයන එක. ඒක වලා්ත උචිතයි රීයලා මම 

රීයනවා. 

399 400 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු කවානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පත - 2022, කාරක සභා අවස්ථාව. 

 

වි්ර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2022 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 
 

කාරක සභාශේදී තවදුරට්ත සලකා බලන ලදී. - [ ප්රගතිපය: 
ශනොවැම්බර් 24  

[ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.[ 
 

குழுவில் சைலும் ஆரொயப்தபற்றது.- [சதர்ச்சி: நவம்பர் 24] 

[ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 
 

Considered further in Committee.- [Progress: 24th November[ 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.[ 

 

 

112 වන ශීර්ෂය.- විනද්ශ් අමාතයවරයා 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 52,400,000 

 
தமலப்பு 112.- தவளிநொட்டு அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 52,400,000  

 

HEAD 112.- FOREIGN MINISTER  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 52,400,000 

 

419 වන ශීර්ෂය.- කලාපීය ්හසනයෝගිතා ක යුුර රාජය 

අමාතයවරයා 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.113,200,000 
தமலப்பு 419.- பிரொந்திய உறவு நடவடிக்மககள் இரொஜொங்க 

அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 113,200,000  
 

HEAD 419.- STATE MINISTER OF REGIONAL COOPERATION  

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,             

Rs. 113,200,000 
 

105 වන ශීර්ෂය.- ජනමාධාය අමාතයවරයා 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.248,915,000 
 

தமலப்பு 105.- தவகுசன ஊடக அமைச்சர் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 248,915,000 

 

HEAD 105.- MINISTER OF MASS MEDIA 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                         

Rs. 248,915,000 

 

ගු ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

විශේ  අමාතයාං ය, වැය ශීර්ෂ අංක 112; කලාපීය 

සහශයෝගිතා කටයුතු රාජය අමාතයාං ය, වැය ශීර්ෂ අංක 419; 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ය, වැය ශීර්ෂ අංක 105, 210, 211, 308.  

සලකා බැලීම පූ.භා. 10.00 සිට අ.භා. 12.30 ද්ෂවා සහ අ.භා. 
1.00 සිට අ.භා. 5.00 ද්ෂවා.  

කපා හැමේශම් ශයෝජනාව, ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් 
මහතා. 
 

[අ.භා. 10.33  
 

ගු ඉම්ිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු සභාපතිපතුමනි, "2022 විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පශ්ත 

කාරක සභා අවස්ථාශේ අද දින -2021.11.25 වන බ්රහස්පතිපන්දා- 

විවාදයට ගැශනන අමාතයාං  හා ඒවා යටශ්ත ඟතිප අශනකු්ත 

ශදපාර්තශම්න්තු සහ ආයතනවලට අදාළ අංක 112, 419, 105, 

210, 211 සහ 308 දරන වැය ශීර්ෂ වලින් සම්ප්රදායාුවූලලව එ්ෂ 

එ්ෂ වැලසටහශනහි සියුමම පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධ්න 

වියදම් රුපියල් 10රීන් කපා හැරිය යුතුය" යි මම ශයෝජනා කරික. 

ගරු සභාපතිපතුමනි, අද තිපශබන විෂයට ප්රවිෂ්ට ශවන්න 

ඉස්ශසල්ලා මම ශම් කාර ය සිහිප්ත කරන්න කැමැතිපයි. අද, 

කාන්තා හිංසනය පිටුදැීමශම් ජාතයන්තර දිනයයි. ශම්ක ඉතා 

වැදග්ත. ශම් සඳහා ශලෝකශේම අවධ්ානය ශයොමුශවලා තිපශබනවා. 

ශ්රී ලංකාව එදා හැන්න්වූශේ "ධ්ර්මේවීපය" රීයලා. ශම්ක ශශ්රේෂ්ඨ 

ආගම් 4රීන් ශපෝෂ ය වුණු සමාජය්ෂ. එම නිසා අපි අශේ 

දියණියන්ට, අශේ සශහෝදරියකට, මවකට, බිරිඳකට ද්ෂවන 

ගරු්තවය අශන්ෂ සියුමම කාන්තාවන්ට්ත තිපබිය යුතුයි. ශම්ක අද 

ශලෝකය පුරාම ප්ර ්නය්ෂ බවට ප්තශවලා තිපශබනවා. එම නිසා, 

අශේ සමාජය ඒ සම්බන්ධ්ශයන් ආදර් ය්ෂ ශදන සමාජය්ෂ බවට 

ප්ත රීමේම සඳහා අශේ කාර්ය භාරය, අශේ දායක්තවය ශදන්න අපි 

අධිෂ්ඨානය්ෂ ඟතිප කර ගනිමු; ඒ කටයු්තත අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් පටන් ගනිමු. 

 ශම් වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විප්ෂෂය ශවුවශවන් අද දින විවාදය 

ආරම්භ රීමේශම් කාර්යය මා ශවත පැවමේම සම්බන්ධ්ශයන් ගරු 

විප්ෂෂ නායකතුමාට්ත, විප්ෂෂශේ ප්රධ්ාන සංවිධ්ායකතුමාට්ත මම 

ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. මුලින්ම, විශේ  කටයුතු විෂයය ගැන අදහස ්

ඉදිරිප්ත කරන්න මා කැමැතිපයි. 

කුමන ආ්ඩඩුව්ෂ බලයට ප්ත වු ්ත රශට් යහපත මුල් 

කරග්ත විශේ  ප්රතිපප්තතිපය්ෂ ශගොලනලා ගැීයම, පව්තවාශගන 

යෑම අව ය ශවනවා. අද යුගශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපශේ ප්රධ්ානතම 

අරමු  ශලස සියුම රටවල් සලකන්ශන්, ආර්ිකක සම්බන්ධ්තා 

 ්ෂතිපම්ත කර ගැීයමයි; ශවශළඳ සම්බන්ධ්තා  ්ෂතිපම්ත කර 

ගැීයමයි. තමන් කාලාන්තරය්ෂ තිපස්ශසේ අදහපු, වි ්වාස කරපු 

ශේ පාලන නයායවලට විරුේධ්ව යිකන් තම ආර්ිකක  ්ෂතිපය 

ශගොලනලා ගන්න අද  රටවල් ශබොශහොමය්ෂ උ්තසාහ කරන 

ආකාරය ශම් යුගශේ අපි දරීනවා. ශම්ක තමයි අද යුගශේ අපි 

දරීන යථාර්ථය. අශේ අසල්වැසි ඉන්දියාව පවා ජවහර්ලාල් 

ශන්රුතුමාශේ කාලශේ සිට නරසිම්හ රා ඕ යුගය ද්ෂවා ගිශේ 

පර  නයාය ධ්ර්ම පසුපසයි. රජශේ මුදල් අරශගන ප්රාේධ්නය 

ශයොදවලා, මහා කර්මාන්ත ාලා නල්තතු කරලා, ඒ තුළින් 

සාර්ථක ප්රතිපදල ශනොලබන විට තරගකාමේ ආර්ිකකයකට ශයොමු 

වීම තුළින් සාර්ථක ප්රතිපදල ලබා ගන්නා ආර්ිකකය්ෂ බවට ප්තවීම 

ඉන්දියාව වැනි රටවල් ශබොශහොමයක අද අපි දරීනවා. 
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එ්ෂ පැ්තතරීන් රශට් යහපත, තව්ත පැ්තතරීන් රශට් 
ප්රතිපරූපය ඉහළින් තබාගත හැරී අයුරින් නිවැරදි ප්රතිපප්තතිපයක 
පිහිටි විශේ  ප්රතිපප්තතිපය්ෂ තිපබීම අපට අව ය ශවනවා.  

ශ්රී ලංකාශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය සකස් රීමේශමහිලා, පටු 
ශේ පාලන ශහෝ ශප ේගලික අරමුණුවලට සහ බැ ම්වලට වලා 
ජාතිපක යහපත මුල් කරග්ත ගමනකට මල ශපන්වන්න පුළුවන්.  ඒ 
්ෂශෂේත්රශයහිලා ස්වාධීන, විශ ේෂිත පර්ශේෂ  සහ අධ්යයන කරන 
ආයතනවල අව යතාව, think tanks අද අශේ රටට අව ය ශවලා 
තිපශබනවා.  

  මම කැමතිපයි, ශම් කාර ය්ත විශේ  ඟමතිපතුමාශේ 
අවධ්ානයට  ශයොමු කරන්න. ඟතැම් දියුණු රටවල  විශේ  ශසේවය 
සඳහා mid-career entry  ක්රමය්ෂ තිපශබනවා. ශප ේගලික 
අං ශයන් ශහෝ ශවන්ත සංවර්ධ්න අං වලින් ශමම ආර්ිකක 
්ෂශෂේත්රශේ රාජය තාන්ත්රික සබඳතා  ්ෂතිපම්ත කරන්න ද්ෂෂයන්, 
නිපු යන් ඟතුළ්ත කර ගත හැරී mid-career entry ක්රමය්ෂ 
ආරම්භ රීමේම ගැන සැලරීල්ල ශයොමු රීමේම සුදුසුයි රීයන 
ශයෝජනාව ඔබතුමා ඉදිරිශේ තබන්න මම කැමතිපයි, ගරු 
ඟමතිපතුමනි. 

ශම් අවස්ථාශේදී මට මත්ෂ ශවනවා පසුගිය වසශර් අය වැය 
කාරක සභා අවස්ථාශේ දී අශේ හිටපු විශේ  කටයුතු අමාතය ගරු 
දිශන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිපතුමා කළ කථාව. එතුමා එදා අවධ්ාර ය 
කළා, "අපට ඟ්තශ්ත ශනොබැන් හා කළයා  ිකත්ර විශේ  
ප්රතිපප්තතිපය්ෂ" රීයලා. අද එතුමා විශේ  අමාතයතුමා ශනොශවයි. ඒ 
ශවනසට ශහේතුවුණු කාර ා ශමොනවාද රීයා අපි දන්ශන් නැහැ.  

අපි සිහිප්ත කරන්න ඕනෑ නිදහස ග්තත කාලශේ ඉඳලාම අපට 
ඉතා විශිෂ්ට විශේ  ශසේවය්ෂ තිපුදණු බව. ශලොව රීසිම රටකට 
ශනොශදශවනි, විශේ  ශසේවශේ සිටි විශිෂ්ට ග ශේ අයවුමන් ගැන 
මට මත්ෂ ශවනවා. ආචාර්ය ගාිකණී ශකොශරයා මහ්තමයා, ෂර්ලි 
අමරසිංහ මහ්තමයා , බ්රැඩ්මන් වීරශකෝන් මහ්තමයා වැනි රීහිප 
ශදශනකුශේ නම් මශේ මතකයට එනවා. එම නිසා අපි අශේ 
විශේ  ශසේවශේ නිපු තා වැඩි කර ගන්නට වැඩි ආශයෝජනය්ෂ 
කළ යුතු ශවනවා. විශේ  ශසේවය, පටු ශේ පාලීයකර යකට යාම 
ගැන හැම යුගයකදීම ශචෝදනා එල්ල වී තිපශබනවා. රශට් යහපත 
සඳහා එම ශේ පාලීයය මැදිහ්තවීම්වල සීමා ඟතිපකරශගන එම 
විශේ  ශසේවය ස්වාධීනව රට ශවුවශවන් වගීමම් ඉටු කළ හැරී 
 ්ෂතිපම්ත ත්ත්තවයකට ශගන ඒම අද ප්රබල අව යතාව්ෂ ශලස 
ශපන්වා ශදන්න කැමතිපයි.  

මම හිටපු විශේ  ඟමතිපතුමා්ත එ්ෂක එකලයි, නිදහස ්
ලංකාශේ මෑත්ෂ වනතුරු  -කුමන රජය්ෂ බලශේ තිපුද ්ත- අඩු 
වැඩි ව ශයන් පුංචි පුංචි ශවනස්කම් යම් යම් අවස්ථාවලදී ඟතිප වී 
තිපුද ්ත ශබොශහෝදුරට සමස්තය්ෂ ශලසින් "ශනොබැන් හා කළයා  
ිකත්ර" විශේ  ප්රතිපප්තතිපය්ෂ අශේ රටට තිපුදණු බවට. මම ඔබතුම්ත 
එ්ෂක එකල ශවන්ශන් "තිපුදණු" බවට. ඒ රීයන්ශන්, අතීතය 
හුවන්වන වචනයරීන්. වර්තමානශේ එශහම ත්ත්තවය්ෂ 
තිපශයනවා ද රීයන එක මට නම් ප්රශහේලිකාව්ෂ. ජපානය, ීනනය, 
ඉන්දියාව, පාරීස්තානය වැනි රටවල් අශේ   ඓතිපහාසික ිකත්රශයෝ. 
අපි ඉදිරියට්ත ඒ  ඓතිපහාසික ිකත්රකම්  ්ෂතිපම්තව පව්තවාශගන යා 
යුතුව තිපශබනවා. අශේ අතීත නායකශයෝ ඒ සබඳතා පව්තවා 
ග්තශ්ත අශේ රශට් අභිමානය ආර්ෂෂා කර ගනිිකන්. ඔවුන් රීසි 
 කශලක සුපිරි බලවතුන් ඉදිරිශේ ද  නමන්න ගිහිල්ලා නැහැ. 
මශේ මතකයට එනවා ලඩ්ලි ශසේනානායක මහ්තමයා, 
එස්.ලේලිේ.ආර්.ඩී. බ්ඩලාරනායක මහ්තමයා සහ එම මැතිපනිය, 
ශ එ.ආර්. ජයවර්ධ්න මහ්තමයා සහ ර සිංහ ශප්රේමදාස මහ්තමයා.  

මට අවසරයි ගරු සභාපතිපතුමනි, එතුමන්ලා සම්බන්ධ්ව 

සිහිප්ත කරන්න. මම කැමැතිපයි, ලඩ්ලි ශසේනානායක මහ්තමයා 

සම්බන්ධ් සිේධිය ආචාර්ය ජයන්ත කැශල්ගම මහතාශේ 

වචනවලින් සිහිප්ත කරන්න. කැශල්ගම මහ්තමයා අශේ රාජය 

ශසේවශේ සිටි ීමර්තිපම්ත නිලධ්ාරිශය්ෂ. ඔරු ශසේනානායකවරුන්ට 

වලා බ්ඩලාරනායකලාශේ දැ්ෂම්ත එ්ෂක සමීපව සිටි ශකශන්ෂ. 

1952 දී අ්තසන් කළ ශ්රී  ලංකා - ීනන ශවශළඳ ගිවිසුම ගැන, 

ආචාර්ය ජයන්ත කැශල්ගම මහතා ලියූ ලිපියරීන් ශකොටස්ෂ 

රීයවන්න මම ඔබතුමාශේ අවසර පතනවා. "The Significance of 

the Ceylon-China Trade Agreement of 1952" යන වාර්තාශේ 

"Opposition to the Agreement" යන මාතෘකාව යටශ්ත ශමශසේ 

සඳහන් ශවනවා: 

"The Agreement was negotiated in the teeth of opposition from 
some of his own colleagues in the cabinet. Opposition also came 
from R. G. Senanayake’s predecessor in the ministerial post, from 
the American government, and from some of the local newspapers 
which carried on a virulent press campaign  against any dealings 
with Communist China. 

Prime Minister, Dudley Senanayake, however, fully backed his 
Minister of Commerce and was prepared to pay this price; he 
realized that the benefits to Sri Lanka from the agreement far 
outweighed losses consequent to the cutting-off of American aid. 

It is a tribute to the two Senanayakes that they displayed 
remarkable pragmatism and courage in negotiating the Trade 
Agreement. They did not allow their prejudices or ideological 
considerations to stand in the way of deciding what was in the best 
interests of the Country; nor were they intimidated by threats of big 
powers." 

ශම් තමයි අශේ අතීත නායකයන් කටයුතු කළ විධිය. එදා 

ශසේනානායක ආ්ඩඩු බලවතුන්ශේ තර්ජන ඉදිරිශේ ද  නැමුශේ 

නැහැ. මට මත්ෂ ශවනවා බ්ඩලාරනායක මහ්තමා, ඊජිේතුශේ 

ූ වස් ඟළ ජනසතු කළ අවස්ථාශේදී, සුපිරි බලවතුන්ට එශරහිව 

ඊජිේතුශේ ස්වවමේ්තවය ශවුවශවන්, කුලා රට්ෂ විධියට ශනොබැදි 

ප්රතිපප්තතිපශේ ස්ිකර ශලස පිහිටා සිටිිකන් නිවැැදදි ශේ ශවුවශවන් 

හඬ අවදි කළ ආකාරය. නමු්ත, අද අශේ රශට් පාලනශේ මැද 

ශපරදිග සම්බන්ධ් ස්ථාවරය ගැටුමව්ෂ. ඒ වාශේම එදා ශදවන 

ශලෝක යුේධ්ශයන් පසු,  යුේධ්ශේදී ජපානය සිදු කළ විනා යන්ට 

ජපානශයන් වන්දි ලබාගත යුතු බවට ඟශමරිකාව වැනි බලවතුන් 

ග්ත ස්ථාවරයට විරුේධ්ව යිකන්, එදා පැවැතිප ශසේනානායක රජශේ 

නිශයෝජිතයා ශලසින් ශ එ.ආර්. ජයවර්ධ්නයන් "නහී ශේශර්න" 

ගාථාව සිහිප්ත කරිකන් ශම් කුලා රට ශවුවශවන් 

සැන්ප්රැන්සිස්ශකෝ සමුළුශේදී කථා කළ ආකාරය මට සිහිප්ත 

ශවනවා. 

අද්ත ජපන් ජනතාව එදා ශ්රී ලංකාව තම රට ශවුවශවන් ග්ත ඒ 

ස්ථාවරය කෘතශේදීව සිහිප්ත රීමේම අප දරීනවා. ඒ්ත අද අපි 

ජපානය සමල ගුවශදුව කරන ආකාරය ගැන සිතා බලන්න. අද 

අපි ජපානය සමල අපට ඟතිප ඒ සමීප බව ආර්ෂෂා කර ශගන 

තිපශබනවාද? ඔශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය තුළ අශේ කලයා  

ිකත්රයන්ශගන් ඈ්තවීම්ෂ තමයි අද අපි දරීිකන් සිටින්ශන්. වම 

වුවද, දකු  වුවද අශේ නායකයන් අපට ඉතිපහාසශේ දී ඟතිප ශමම 

ආදර් , අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ශකබුව විය යුතු ද යන කාර ය 

අවශබෝධ් කර ගැීයම සඳහා වැදග්ත වන, අදට වුවද අප යා යුතු 

ගමන් මාර්ගය සඳහා බීකන් පහන්ෂ ශමන් ආශලෝකය සපයන 

ආදර්  බව මම වි ්වාස කරනවා. 

ජාතයන්තර තලශේදී අපශේ නායකයන්ශේ හැසිරිම තුළින් 

රටට ශගන දුන් අභිමානය ගැන ශකොශතකු්ත නිදසුන් අපට නිදහස් 

ලංකාශේ ඉතිපහාසය තුළ දරීන්න තිපශබනවා. බ්ඩලාරනායක 

මැතිපනිය වර්ෂ ඉන්දු - ීනන ආරාවුල සමථයකට ප්ත රීමේම සඳහා 

මැදහ්තකරුශවකු ශවිකන් ඉටු කළ භූිකකාව තුළ ශපන්ුවම් 

කරන්ශන් කුලා රට්ෂ වුව ද අශේ රශට් නායක නායිකාවන්ට එදා 

ජාතයන්තර තලශේ හිිකව තිපූ  ශග රවයයි. ඒ ශග රවය ඟයට 

හිිකව තිපුදශ්ඩ ජාතයන්තර තලය තුළ ඟයශේ ප්රතිපප්තතිපමය 

හැසිමේම නිසායි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එශමන්ම මට සිහිප්ත ශවනවා, ශ එ. ආර්, ජයවර්ධ්නයන් 

ජනාධිපතිප ශරොනල්ඩ් ශර්ගන් හමු වූ අවස්ථාව; එම අවස්ථාශේදී 

එතුමා කළ කථාව ශමන්ම එතුමාශේ හැසිමේම.  කුලා රටක රාජය 

නායකශයකු වුවද, සම ත්ත්තවශේ හැසිමේම්ෂ එතුමාශගන් පිළිබිඹු 

වු ා. බලගතු රටක නායකශයකු හමුවූ විට එතුමා සමල එ්ෂව 

පින්තූරය්ෂ ශගන, මාධ්යයට නිකු්ත රීමේමකට වලා එහා ගිය, රටට 

ශග රවය්ෂ ශගන ශදන හැසිමේම්ෂ අප එම නායකයන් තුළින් 

දුටුවා. 

ශම් රජය බලයට ප්තවීශමහි ලා පාවිච්චි කළ ප්රධ්ාන සටන් 

පාඨ වූශේ, රශට් ආර්ෂෂාව හා ස්වවමේභාවයට ඟතිප 

අභිශයෝගයන්ය. අද අශේ රශට් ස්වවමේභාවයට එල්ල වී ඟතිප 

අභිශයෝග ගැන මම අමුතුශවන් විග්රහ කළ යුතු නැහැ. රටම ඒ 

ත්ත්තවය ඉතා ශහොඳන් දන්නවා.  

අශේ රශට් සිටින විේවතුන්, අශේ විදයා්තමක 

පර්ශේෂ ාගාරවල කළ පමේ්ෂෂ වලින් පසු, ශපොශහොර 

සම්බන්ධ්ව තීන්දුව්ෂ ශගන තිපශබනවා, වර්ෂ ශනොව ශදවර්ෂම. අද 

ඒ තීන්දු අභිශයෝගයට ල්ෂ කරිකන්, අශේ අධිකර  දුන් තීන්දු 

තීර  පවා අභිශයෝගයට ල්ෂ කරිකන් ඒ අූ චි ශපොශහොර නැව රට 

වශට් කැරශකිකන් සිටින බව මාධ්ය ශහළි කර තිපශබනවා. ඊට 

අමතරව, තානාපතිප කාර්යාලය්ෂ විසින් අශේ රශට් රාජය බැංකුව්ෂ 

අසාධු ශල්නගත රීමේම ගැන ද මාධ්ය මඟින් ශහළි කර තිපශබනවා. 

ඔවුන් ශම් අභිශයෝග කරන්ශන් අශේ රශට් ස්වවමේභාවයටයි. 

ඔවුන් ශම් අභිශයෝග කරන්ශන් අශේ රශට් ආර්ෂෂාවටයි.  ඒ්ත ශම් 

ගැන අශේ විශේ  කටයුතු අමාතයාං ය තවම්ත නිහඬයි. ආ්ඩඩුව 

තවම්ත නිහඬයි. ශම් ත්ත්තවය නින්දාව්ෂ. රශට් ස්වවමේ බව සහ 

ආර්ෂෂාව ගැන කථා කර බලය ලබාග්ත රජයක ශම් හැසිමේම රටට 

ශගන ශදන්ශන් නින්දාව්ෂ.  

තව්ත වැදග්ත කරු ්ෂ ගැන ගරු අමාතයතුමාශේ අවධ්ානය 

ශයොමු කරවන්න මම කැමැතිපයි. අද පිටරටවල පදිංචිව සිටින ශ්රී 

ලාංරීකයන්ශේ ප්රතිප තය සලකන විට එය වි ාල ප්රමා ය්ෂ. ශම් 

උදවිය අපි සැලරීය යු්තශ්ත, අශේ රටට ඟතිප සම්පත්ෂ විධියටයි. 

ඒ උදවිය අශේ රශට් සංවර්ධ්නයට දායක කර ගැීයමට, සම්බන්ධ් 

කර ගැීයමට යම් වැලසටහන්ෂ,  සැලැස්ම්ෂ,  උපාය මාර්ගික වැල 

පිළිශවළ්ෂ ශම් රජයට තිපශේදැයි මා දැන ගන්නට කැමැතිපයි. 

ඉන්දියාව වැනි රටවල් විශේ ගත ඉන්දියාුවවන්ශේ පූර්  

සහභාගි්තවය්ෂ ලබා ගැීයම සඳහා පළමු ප්රමුතාව දී කටයුතු 

කරන ආකාරය අපි දරීනවා.  

සිංහල, ශදමළ, මුස්ලිම් ව ශයන් ලයස්ශපෝරාවන් වර්ග රීමේම 

සිදුවීම අප අද්ත දරීිකන් සිටිනවා. දැන් ශබදුම්වාදී යුේධ්ය අවසන්. 

දැන් ශබදුම්වාදී ආකල්ප හා ශබදුම්වාදී සිතිපවිලිවලිුව්ත අපි ිකදිය 

යුතුව තිපශබනවා. ශ්රී ලාංරීක සිතීමරීන්, ශ්රී ලාංරීක දෘෂ්ටියරීන් 

යුතුව ශම් විශේ ගත ශ්රී ලාංරීකයන්ශේ පූර්  සහභාගි්තවය, මාතෘ 

භූිකශේ ඉදිරි ගමන සඳහා ලබා ගැීයමට සමස්ත උපාය මාර්ගික 

වැලසටහහන්ෂ සමඟින් ප්රශේ  වීම සඳහා ඉහළම ප්රමුතාව 

ශදන්න රීයා මම ශම් රජශයන් ඉල්ලා සිටින්න  කැමැතිපයි. 

කාලය පිළිබඳව ඟතිප සීමාව නිසා ශම් ්ෂශෂේත්රය ගැන තව එක 

කරු ්ෂ පම ්ෂ සඳහන් කරන්න මා කැමැතිපයි. පසුගිය 

ඔ්ෂශතෝබර් මස 05වන දා අශේ ව්තමන් විශේ  කටයුතු 

ඟමතිපතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට විශ ේෂ ප්රකා ය්ෂ කළා. ඒ, 

"ජාතයන්තර ප්රජාව සමල ශ්රී ලංකාශේ මෑත කාලීන සබඳතා" 

ගැනයි. ගරු සභාපතිපතුමනි, මම ඒ අවස්ථාශේදී ඔබතුමාශේ 

අවසරය ඟතිපව පැහැදිලි කර ගැීයම්ෂ අශේ්ෂෂාශවන් ප්ර ්නය්ෂ 

මතු කළා. ඔබතුමා මට ඒ සඳහා අවසර දුන්නා. මම ඒ ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. ඒ්ත එතුමා ලබා දුන් පිළිතුර ගැන 

මට සෑහීමකට ප්ත ශවන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. ඒ අවස්ථාශේ ඊට 

වලා විවාදයකට යාම සුදුසු නැතිප නිසා ඔබතුමා  අපහසුතාවට ප්ත 

ශනොකර මම නිහඬව සිටියා. මම කැමැතිපයි, එදා මා නැඟූ ප්ර ්නය 

එතුමාට පැහැදිලිව ශ්තරුම් ගැීයම සඳහා නැවත්ත රීයවන්න. මම 

ශමය රීයවන්ශන් ඔ්ෂශතෝබර් මස 05වන දින හැන්සාඩ් 

වාර්තාශවන්.  එතුමාශගන් අහපු ප්ර ්නය,  "විශේ  ඟමතිපතුමනි, 

කුමන ප්ෂෂ බලයට ප්ත වු ්ත, හැම ශවලාශේම අශේ ආ්ඩඩු 

යට්තවිජිතවාදයට විරුේධ්ව නිර්ීනත ස්ථාවරයක හිටියා. අශේ 

රාජය නායකශයෝ එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේදී කථා 

කරනශකොට දකුණු අරිකාව ගැන, පලස්තීන නිදහස් සටන ගැන 

හැම දාම කථා කළා. ශම් අවුරුේශේ අශේ රාජය නායකයා කථා 

කරනශකොට පලස්තීන නිදහස් සටන, සහශයෝගිතාව පිළිබඳ රීසිම 

සඳහන්ෂ කශළේ නැහැ. එම නිසා එම ප්රතිපප්තතිපශේ ශවනස්ෂ 

තිපශයනවාද රීයලා මම ඔබතුමාශගන් දැනගන්න කැමැතිපයි." 

රීයන එක. ගරු සභාපතිපතුමනි, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානය 

විසින් නම් කරපු  ජාතයන්තර පලස්තීන සහශයෝගිතා දිනයට -

ශනොවැම්බර් 29වැනි දාට- තව දවස් රීහිපයයි තිපශයන්ශන්. ඒ නිසා 

මම නැවත ශම් ශවලාශේ ශම් ප්ර ්නය මතු කරන එක වැදග්ත 

රීයලා මා හිතනවා.  

මම අහපු ප්ර ්නයට ගරු විශේ  ඟමතිපතුමා දුන්න පිළිතුර 

ශමොක්ෂද, ගරු සභාපතිපතුමනි?  එතුමා දුන්න පිළිතුර මා හැන්සාඩ් 

වාර්තාශවන් උපුටා ද්ෂවනවා. එම හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක 

893හි එතුමාශේ පිළිතුශරහි අවසන් ශේදශේ ශමශසේ සඳහන් 

වනවා:  

"...අපි හිතුවා ශම් අවුරුේශේ රීසිම රට්ෂ ගැන සඳහන් කරන්ශන් 

නැහැ රීයලා. එක රට්ෂ ගැන සඳහන් කළාම සමහර ශවලාවට අශන්ෂ 

රටවල් අශපන් අහනවා ඟයි අශේ රට ගැන සඳහන් ශනොකශළේ රීයලා. 

එම නිසා ප්රතිපප්තතිපය්ෂ හැටියට රීසිම රට්ෂ ගැන විශ ේෂ සඳහන්ෂ 

ශනොරීමේමට තීර ය කළා ිකස, පලසත්ීනය සමල අශේ රශට්, අශේ 

ආ්ඩඩුශේ තිපශබන සමීප, අ්ඩල සම්බන්ධ්තාව ගැන අබමල් 

ශර්ණුවකව්ත ශවනස්ෂ සිදුශවලා නැතිප බව මම ඉතාම ශග රවශයන් 

ඔබතුමාට සඳහන් කරනවා." 

ශම්ක තමයි ගරු ජී.එල්. පීරිස ් ඟමතිපතුමාශගන් ලැුදණු 

පිළිතුර.  මම ශප ේගලිකව එතුමාට  අපහාස කරන්ශන්  නැහැ. 

නමු්ත එතුමාශේ ප්රකා ය ගැන මම අභිශයෝග කරනවා.  

බලන්න, එතුමා දීලා තිපශබන පිළිතුර. පලස්තීනය ගැන 

සඳහන් ශනොකශළේ ඟයි රීයලා ඟරුවාම එතුමා රීයනවා, එක 

රට්ෂ ගැන සඳහන් කළාම සමහර ශවලාවට අශන්ෂ රටවල් 

අශපන් අහනවා ුම, ඟයි අශේ රට ගැන සඳහන් ශනොකශළේ රීයලා. 

මට ලැබිච්ච පිළිතුර  එයයි. දකුණු අරිකාශේ නිදහස් අරගළශේ 

අවසන් අදියර කාලශේ අශේ රශට් පාලනය හිික කරශගන තිපුදශ්ඩ  

ඔබලා නම්, ශම් ආ්ඩඩුව නම්, එදා ඔබලා රීයන්න තිපුද ා, "ඒ 

වර්ගවාදී ආ්ඩඩුව අශපන් ප්ර ්න කරාවි. ඒ නිසා දකුණු අරිකාුව 

නිදහස් අරගළය ගැන අපි ශමොකු්ත රීයන්ශන් නැහැ" රීයලා. 

බලන්න, ශම් විහිළුව. විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ශම් විධියටද ශගන 

යන්න ඕනෑ? ශකෝ, දිශන්ෂ් ගු වර්ධ්න අශේ ප්රගතිපශීලී ඟමතිපතුමා 

එදා ඒ රීේව ශනොබැන් ප්රතිපප්තතිපය; එතුමා මත්ෂ කරපු ඒ කලයා  

ිකත්ර ප්රතිපප්තතිපය. 

ගරු මහින්ද රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා පලස්තීන සහශයෝගිතා 

කිකටුශේ සභාපතිප ශලස එදා ශම් ගරු සභාශේ කළ ප්රකා යන්ට 

ඔබතුමන්ලා අද ශරෝහිකම් කරිකන් සිටිනවා. අශේ රට්ත ද ක 

ග න්ෂ යට්ත විජිතය්ෂ ශලස පැවැතිප රට්ෂ. අද ශලෝකශේ 

ඉතිපරිව තිපශබන අන්තිපම යට්ත විජිතය පලස්තීනය විය යුතුයි රීයා 

මට සිශතනවා. ඒ ශවුවශවන් ශලෝක ජන මතය්ත එ්ෂක 

සිටගන්නට, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේ තීන්දු, තීර  එ්ෂක 
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සිටගන්නට ඔබට අද  ්ෂතිපය්ෂ නැහැ. ශනොබැන් පිළිශවත, 

කලයා  ිකත්ර ප්රතිපප්තතිපය, වචනශයන් ශනොව ක්රියාශවන් තිපබිය යුතු 

ශවනවා. එදා අපි ද  තවර්ෂ ග න්ෂ යට්ත විජිතය්ෂ ශලස 

සිටියා. ඒ අයුරින්ම අද යට්ත විජිතය්ෂ ශලස සිටින රටක ජනතාව 

තම මාතෘ භූිකශේ නිදහස ශවුවශවන්, තම ජීවිත ශවුවශවන්, තම 

ආ්තම ගරු්තවය ශවුවශවන් ශලෝක ජන මතශේ සහාය ඉල්ලා 

හඬා වැළශපන විට ඔබ ඊට සහාය ශනොදී පලායනවා. ශහේතුව ශලස 

රීයන්ශන්, "ශවන රටවල් සි්ත රිදවා ගීයවි" යන්නයි. එශහම නම්, 

ඔබ ගන්ශන් ආක්රමණිකයන්ශේ පාර් ්වයයි; ඔබ සහාය ශදන්ශන් 

නව යට්ත විජිතවාදයටයි. පලසත්ීන ජනතාවශේ ජීවිතවලට වග 

වීම්ෂ තිපබිය යුතුයි. ඒ ජීවිතවල ආර්ෂෂාව සඳහා ජාතයන්තර 

ප්රජාවට වගීමම්ෂ තිපශබනවා. මම අශේ ගරු අග්රාමාතයතුමාශගන් 

ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා, හිස් වචනවලින් රට්ත, ශලෝකය්ත 

රවටන්නට ඉල ශනොදීම සඳහා මැදිහ්ත ශවන්න රීයලා. 

ඔබතුමන්ලාශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය වැැදදි පාරක යන නිසා අද අපි 

ශලෝකය ඉදිරිශේ රුශදකලා ශවලා.  

එදා ජිීයවාහිදී අශේ රටට මැද ශපරදිග සහ ඉස්ලාමීය රටවල 

සහාය ලබා ශදන්නට ජිීයවාහි පලස්තීන තානාපතිපවරයා ශලොකු 

කාර්ය භාරය්ෂ ඉටු කළා. මත්ෂ කරගන්න, එය. දුශ්ෂදී සිටි 

කලයා  ිකත්රයන් අමතක කර, බලවතුන්ශේ වුවමනා මත කටයුතු 

කරන විශේ  පිළිශවතකට අපි ශකොශහොමද රීයන්ශන්, "කලයා  

ිකත්ර විශේ  ප්රතිපප්තතිපය්ෂ" රීයලා? නිවැැදදි ශනොවන විශේ  

පිළිශවත නිසා අපි හැම අතිපන්ම රට්ෂ ශලසින් බැට කිකන් 

සිටිනවා; රුශදකලා වී සිටිනවා. GSP Plus ප්ර ්නය, විශේ  

ආශයෝජන ශනොලැබීම, විශේ  ැදරීයා ආදායම් සීමා වීම ඟතුළු 

සියුම අර්ුදදවලට මුල ශම් වැැදදි ප්රතිපප්තතිප බව මා සඳහන් කරන්න 

කැමැතිපයි. මම කැමැතිපයි, ධ්ම්ම පදශේ එන ගාථාව්ෂ උපුටා ද්ෂවා 

විශේ  අමාතයාං ය පිළිබඳ මශේ අදහස් දැ්ෂවීම ශමශතරීන් 

සමාේත කරන්නට. ඉන් පස්ශසේ මට ලැබී තිපශබන සීිකත කාලශයන් 

විනාඩි රීහිපය්ෂ මම ශයොදා ගන්නවා, ජනමාධ්ය අමාතයාං ය 

පිළිබඳව කථා කරන්නට. ගරු සභාපතිපතුමනි, ධ්ම්ම පදශයහි 

ශමශසේ සඳහන් ශවනවා: 
 

"අසාශර් සාරමතිපශනෝ - සාශර් චාසාර දසස්ිශනෝ 

 ශ්ත සාරං නාධිගච්ාන්තිප - ිකච්ාාසංකේප ශගෝචරා" 

"නිසරු ශේ සරු ශකොට්ත, සරු ශේ නිසරු ශකොට්ත දරීන්නා වූ, 

වැැදදි කල්පනාවන්හි එල්ුදණු පුේගලශයෝ සරු  ශදය්ෂ, දහම්ෂ 

ශනොලබ්ත." 
 

"සාරඤ්ච සාරශතෝ ඤ්තවා - අසාරඤ්ච අසාරශතෝ 

 ශ්ත සාරං අධිගච්ාන්තිප - සම්මාසංකේප ශගෝචරා" 

"සරු ශේ සරු හැටියට්ත, නිසරු ශේ නිසරු හැටියට්ත 

හැන්නශගන නිවැැදදි කල්පනාවල ශයශදන්ශනෝ සරු ශදය්ෂම 

ලබ්ත." 

ධ්ම්ම පදශේ එන ශලසින්, සරු ශේ සරු ශලස්ත, නිසරු ශේ 

නිසරු ශලස්ත නිවැැදදිව දැක, නිවැැදදි මල යන්නට දැන්ව්ත ඔබ 

සැමට ුවව  පහළ ශේවා,  ්ෂතිපය ලැශේවා රීයා මම ප්රාර්ථනා 

කරනවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, මශේ කථාවට අදාළ ඉතිපරි කාලය 

මම ශයොදා ගන්නවා, ජනමාධ්ය අමාතයාං ය ගැන කථා රීමේමට.  

ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමාට මම සුබ පතනවා. එතුමාශේ හෘදය 

සා්ෂෂියට අුවව ඒ වගීමම ඉටු කරන්න එතුමාට  ්ෂතිපය ලැශේවා 

රීයලා මම ප්රාර්ථනා කරනවා. එශහ්ත එතුමා ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය භාරශගන තිපශබන ශම් කාලය අභිශයෝගා්තමක පසු 

බිම්ෂ සහිත කාලය්ෂ. මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ වන ශලොව පිළිග්ත 

ජාතයන්තර දර් කවල නම් දැන් ලංකාව ඉන්ශන් මාධ්ය නිදහස 

නැතිප කලාපශේ. Freedom House ආයතනශේ වාර්තාවට අුවව, 

ජාතයන්තර මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ දර් කශේ ලංකාව ඉන්ශන් 

අවසන් රටවල් 100 තුළ 56වන ස්ථානශේ. ශේ පාලන අයිතීන් 

කල කරන රටවල් අතරින් ලංකාව ඉන්ශන් අවසන් රටවල් 60 

අතරින් 33වන ස්ථානශේ. ශේ  සීමා විරහිත වාර්තාකරුවන්ශේ 

ජාතයන්තර ප්රිකතිප වාර්තාවලට අුවව, ලංකාව ඉන්ශන් මාධ්ය 

නිදහස් දර් කශේ රටවල් 180රීන් 127 වන ස්ථානශේ. ශම් පසු 

බිම තුළ අශේ ගරු ඟමතිපතුමා අබියස ඟතිප කාර්ය භාරය ඉතා 

වැදග්ත. ජනමාධ්ය නිදහස, අදහස ්ප්රකා  රීමේශම් නිදහස, මානව 

හිිකකම් සුැදීමම වැනි කාර ාවලදී අද අශේ රට ජාතයන්තර 

ව ශයන් ශකොන් වන ත්ත්තවයකට ප්ත ශවලා තිපශබනවා. ශම් 

කාර ාවලදී අප සිටින්ශන් ඉතාම දුර්වල ත්ත්තවයක නම්, එය 

අශේ රශට් ආර්ිකකයට්ත, ඉදිරි ගමනට්ත බලපාන බව රහස්ෂ 

ශනොශවයි. මම ඒ ගැන අමුතුශවන් විග්රහ කළ යුතු නැහැ. අද 

එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ අුවබේධ් සංවිධ්ානවල, යුශරෝපා සංගම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ සහ ශලොව ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල 

පාර්ලිශම්න්තුවල ලංකාශේ ශමම මාධ්ය නිදහසට ඟතිප බාධ්ා රීමේම්, 

මානව හිිකකම් උල්ලංඝනය රීමේම් ගැන අවධ්ානය ශයොමු වී තිපබීම 

රහස්ෂ ශනොශවයි.  

මාධ්ය නිදහසට බාධ්ා පමුණුවන ක්රම ග නාව්ෂ තිපශබනවා. 

මාධ්ය හිිකකරුවන්ට සහ කර්තෘවරුන්ට අවිධිම්ත ශලසින් කරන 

බලපෑම්, මාධ්ය අයිතිපකරුවන්ශේ ශවන්ත වයාපාරවලට කරන 

බාධ්ා රීමේම්, මාධ්යශේදීන් බිය ගැන්වීම්, මාධ්යශේදීන්ට තර්ජනය 

රීමේම්, පැහැරශගන යෑම්, අතුරුදහන් රීමේම්, ඝාතනය රීමේම්, වාර්තා 

රීමේම්වලට බාධ්ා රීමේම්, මාධ්යශේදීන් ගැන ශප ේගලික ශතොරතුරු 

එකතු රීමේම, සංවිධ්ානා්තමකව මාධ්යශේදීන්ට විරුේධ්ව  වවමේ 

ප්රකා  සමාජ මාධ්ය මඟින් සිදු රීමේම, සමාජ මාධ්ය සහ ශවේ අලවි 

අවහිර රීමේම, අන්තර්ජාලය අවහිර රීමේම, ප්ර ්න රීමේම, අ්ත 

අලංගුවට ගැීයම, මූලාශ්ර ශසොයා ගැීයමට පමේ්ෂෂ  රීමේම, මාධ්ය 

නිදහසට බාධ්ා පමුණුවන ීයතිප හුවන්වා දීම ආදිය ඒවාට 

උදාහර යි. 

අපි දැ්ෂකා සිමේ ර සිංහ මහ්තමයාට ශවච්ච ශේ. එතුමා 

ශග රවීයය චරිතය්ෂ, මාධ්ය සමාජශේ. එතුමාශේ කාර්යාලයට 

ගිහිල්ලා, ප්ර ්න කරන්න. ඒ වාශේම උපාලි පුව්තප්ත සමාගශම් 

කර්තෘවරු, ප්රභා්ත සහබන්දු මහතා ගැන්ත රීව යුතුයි. ශම් 

කවුරුව්ත සජි්ත ශප්රේමදාස මහ්තමයාට උදවු කරපු උදවිය 

ශනොශවයි; සමගි ජන බලශේගයට උදවු කරපු උදවිය ශනොශවයි. 

ශම් අය ීමර්තිපම්ත ජනමාධ්යශේදිශයෝ. අපි පසුගිය කාලශේ දැ්ෂකා 

විවිධ් බලපෑම් කරන ආකාරය. ශම් ආදී ව ශයන් පසුගිය වසරක 

කාලය තුළ ආ්ඩඩුව විධිම්ත සහ අවිධිම්ත ශලස්ත අශේ රශට් 

මාධ්ය නිදහසට බාධ්ා පමුණුවන මැදිහ්තවීම් සිදු කර තිපශබන අයුරු 

මට ශපළගස්වන්න පුළුවන්. 

වි ්වවිදයාල ප්රජාව ශම් පිළිබඳව කරපු මධ්යස්ථ 

අධ්යයනයරීන් ලැුදණු වාර්තාව්ෂ මම සභාගත කරන්න 

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. 

ගරු ඟමතිපතුමනි, අපට දැනගන්නට ලැුද ා, ඔබතුමා 

ප්තවීමට ශපර පුව්තප්ත ම්ඩලලය සංශ ෝධ්නය කර එයට 

රූපවාහිනිය, ගුවන්විදුලිය සහ සමාජ මාධ්යය ද ඟතුළ්ත කර 

මාධ්ය නිදහසට බාධ්ා කරන ශලසින් ීයතිප මේතිප ශගන ඒශම් 

ූ දානම්ෂ ගැන. අශේ රශට් මාධ්යශේදීන් පුව්තප්ත ම්ඩලලය 

දරීන්ශන් කැලෑ ශපොලීසිය්ෂ ශලසයි; මාධ්ය නිදහසට සීමා 

පමුණුවන යන්ත්ර ය්ෂ ශලසයි. අද යුගයට ගැළශපන ආයතනය්ෂ 

ශනොශවයි ඒක. ඊට අදාළ පනත දැන් යල් පැන ගිය සිතීම්ෂ. ීයතිප 

මේතිප ශගනැවි්ත කරු ාකර ශම් රශට් මාධ්ය නිදහස විනා  කරන්න 

යන්න එපා. සාම්ප්රදායික විදයු්ත මාධ්ය ඟතුළුව රූපවාහිනිය, 

ගුවන්විදුලිය ඟතුළු සමාජ මාධ්ය සඳහා නියාමන ක්රමය්ෂ ඟතිප 

රීමේශම්දී ප්රගතිපශීලි මගකට අවතීර්  ශවන්න රීයා අශේ ගරු 

407 408 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්රගතිපශීලි අමාතයතුමාශගන්; මාධ්ය සමාජය තුළින්ම ආ ඒ 

සාමාජිකයාශගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා.  

නියාමන ශගන ආ යු්තශ්ත භාෂ  නිදහස ැදශකන විධියට. 

සිංගේපූරුශේ සිදු කළ විධියට අධිපතිපවාදී ීයතිප මේතිප ශගන ඒම 

ශනොශවයි සිදු විය යු්තශ්ත. පුව්තප්ත ම්ඩලලශේ ීයතිප මේතිප මුළු 

මාධ්ය සමාජයම ප්රතිප්ෂශෂේප කරන්න්ෂ. කරු ාකර ස්වයං 

නියාමන වැල පිළිශවළකට සමාජශේ කිකකාව්ෂ ඟතිප කරන්න. ඒ 

කිකකාවට මාධ්ය සමාජශේ පාර් ව්කරුවන් සම්බන්ධ් කර ගන්න. 

මාධ්යශේදීන්, හිිකකරුවන්, මාධ්ය සංවිධ්ාන, සිවිල් සංවිධ්ාන ඟතුළු 

ශලොව ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල් අද ශම් ්ෂශෂේත්රශේ කටයුතු කරන 

ආකාරය ශදස ඟස් ඟරලා බලන්න රීයලා මම ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලනවා. තවදුරට්ත අශේ රට ප්රජාතන්ත්රවාදී ශලෝ කය ඉදිරිශේ 

රුශදකලා කරන ත්ත්තවය්ෂ ඟතිප ශනොකර කරු ාකර 

ප්රජාතන්ත්රවාදී ශලසින් ස්වයං නියාමන වැල පිළිශවළකට යෑමට 

කටයුතු කරන්න. එවිට මාධ්ය සමාජශේ සහශයෝගය ඔබතුමන්ලා 

සැමට ලැශේවි; අනිවාර්යශයන්ම ලැශේවි.   

අවසාන ව ශයන්, මාධ්ය ්ෂශෂේත්රය තුළ ශමශත්ෂ සිදු වී ඟතිප 

ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී නැඹුරුව ආපසු හැරවීම සඳහා සියුම ශදනාශේ 

සහාය ලබාශගන කටයුතු කරන්න රීයලා ගරු අමාතයතුමාශගන් 

ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිිකන් මශේ කථාව ශමශතරීන් සමාේත 

කරනවා.  

ස්තුතිපයි, ගරු සභාපතිපතුමනි. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමා. 

 

[පූ.භා. 10.54] 

  
ගු මනී්දාාන්දා අලුත්ගමනේ මහසතා මකතෂිකර්ම 

අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, ශම් 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ආ්ඩඩු ප්ෂෂශේ ප්රධ්ාන 

සංවිධ්ායකතුමාට්ත මම ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, ශම් අවස්ථාව ලබා 

දීම ගැන. මම අද කථා කරන්න හිටිශේ නැහැ. මම ශම් ගරු 

සභාශේ ශනොමැතිප ශවලාශේ දයාසිරි ජයශසේකර රාජය අමාතයවරයා 

මශේ නම ප්රකා  කරලා ඉතාම පහ්ත විධියට කථා කර තිපශබනවා, 

ගරු සභාපතිපතුමනි. එතුමා රීයලා තිපුද ා, "වළවල් හෑරුශවෝත 

ගඳ ශගොල්ෂ එයි" රීයලා. හෑරුශවෝත ශගොල්ෂ ශේවල්වල ගඳ එයි 

තමයි. මම්ත ඒක පිළිගන්නවා. අර්ජුන් ඟශලෝසියස්ශේ ශච්ෂවල 

ඉඳන් ශගොල්ෂ ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම වළවල් ගැන කථා 

කරන්ශන් නැහැ.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, පසු ගිය දා ජනාධිපතිප වැය ශීර්ෂය යටශ්ත 

කථා කරනශකොට මම රීේවා, හිටපු ජනාධිපතිපවරයාශේ්ත, ව්තමන් 

ජනාධිපතිපවරයාශේ්ත වියදම් පිළිබඳව. මම ඒවා රීේශේ, 

ශප ේගලිකව කාටව්ත ශනොශවයි. මම රීේශේ, ජනාධිපතිප ශල්කම් 

කාර්යාලශේ වැය ශීර්ෂයට අදාළ වසර ශදකක වියදම් පිළිබඳව. 

මම රීේවා, 2019 දී එවකට හිටපු ජනාධිපතිපතුමාශේ ජනාධිපතිප 

ශල්කම් කාර්යාලය වැය කරලා තිපශබන මුදල බිලියන 3.73යි, 

ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමාශේ කාලශේ ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලය 

2020 වසශර් වැය කරලා තිපශබන මුදල බිලියන 1.2යි රීයලා. ඒ 

ග න් ශවන ශවනම ග්තශතෝත, වැටුේ හා ශේතනවලට 2019 

වර්ෂශේ ිකලියන 886යි; අශේ ජනාධිපතිපතුමා, ිකලියන 465යි. 

ශේශීය ගමන් වියදම් සඳහා හිටපු ජනාධිපතිපතුමා, ිකලියන 21යි; 

ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමා, ිකලියන 6.2යි. විශේශීය ගමන් සඳහා 

හිටපු ජනාධිපතිපතුමා, ිකලියන 52යි; ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමා 

377,000යි. ඉන්ධ්න සඳහා හිටපු ජනාධිපතිපතුමාශේ කාර්යාලය, 

ිකලියන 271යි; ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමාශේ කාර්යාලය, ිකලියන 

90යි. වාහන නල්තතුව සඳහා හිටපු ජනාධිපතිපතුමා, ජනාධිපතිප 

ශල්කම් කාර්යාලය, ිකලියන 335යි; ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමා, 

ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලය, ිකලියන 90යි. ප්රවාහනය සඳහා 

හිටපු ජනාධිපතිපතුමා, ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලය, ිකලියන 

16යි; ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමා, ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලය, 

ිකලියන 5යි. මම රීේශේ ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලශේ වැය 

ශීර්ෂශේ, වසර ශදකක වියදම්වල ශවනස. ඒ ගැන තමයි මම 

පැහැදිලි කශළේ. මම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා රීේවා, ව්තමන් 

ජනාධිපතිපවරයා රටට දීලා තිපශබන ආදර් ය ගැන. ඒක 

ශපන්වන්න අපට අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා. ඒක ශපන්වන්න 

කාශගන්ව්ත අහන්න ඕනෑ. මට අයිතිපය තිපශබනවා, මශේ 

ජනාධිපතිප ගැන කථා කරන්න. මට ඒ අයිතිපය තිපශබනවා. හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමාට වලා ව්තමන් ජනාධිපතිපතුමා රටට බිලියන 1.7්ෂ 

ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලශයන් ඉතිපරි කරලා තිපශබනවා නම්, -

save කරලා තිපශබනවා නම්- ඒ ගැන කථා රීමේශම් අයිතිපය අපට 

තිපශබනවා. මම ඒක තමයි පැහැදිලි කරලා තිපශබන්ශන්. අතිපගරු 

ජනාධිපතිප වැය ශීර්ෂශේ පුනරාවර්තන වියදම් පිළිබඳ 

වි ්ශල්ෂ ය මම පාර්ලිශම්න්තුශේ ්භාගත* කරනවා.  

නිල නිවස පිළිබඳව්ත එතුමා ප්රකා  කරලා තිපුද ා. රාජය 
පරිපාලන අමාතයාං ශේ ශල්කම්වරයාට ලියුම්ෂ යවලා මම ශම් 
ගැන කථා කරන්න හිටියා. නමු්ත මම කථා කශළේ නැහැ. මට කථා 
කරන්න අව යතාව්ෂ තිපුදශ්ඩ්ත නැහැ. ඒ පිළිබඳ ලියුම මට හම්බ 
වුශ්ඩ කලින්. මට ඒ ගැන කථා කරන්න අව ය වුශ්ඩ්ත නැහැ. 
නමු්ත මට ශදොස් රීයපු හින්දා මම ඒ ලියුම පාර්ලිශම්න්තුශේ 
සභාගත කරන්න බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. "පැජට් පාර අංක 
සී61, සී62 සහ බී14 යුව එ්ෂ නිවස්ෂ ශනොව නිවාස 03්ෂ" රීයා 
එම ලිපිශේ සඳහන් ශවනවා. ඒ නිවාස තුශන් හිටිශේ ඩී.බී. 
විශ එතුංග හිටපු ජනාධිපතිපතුමා, සර්ත අමුණුගම ඟමතිපතුමා සහ 
ශකශහළිය රඹු්ෂවැල්ල ඟමතිපතුමා. මට වැල්ෂ නැහැ, 
ශප ේගලිකව කාටව්ත ශදොස් රීයන්න. නිවාස තුන්ෂ පිළිබඳව මම 
කථා කශළේ. රාජය ශසේවා, පළා්ත සභා හා පළා්ත පාලන 
අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමා -ර්තනසිරි මහ්තමයා- එවපු ඒ ලියුම්ත 

මම පාර්ලිශම්න්තුශේ ්භාගත* කරනවා. 

රීසිදු ප්ෂෂ නායකශයකුට, රීසිදු පුේගලශයකුට පහර ගහන්න 
අපට අව යතාව්ෂ නැහැ. අපි එළියට ගිහින් වීරයන් ශවන්ශන් 
නැහැ. මහින්දානන්දට ශවශල් යන්න්ත බැහැ රීේවා ශන්. 
මහින්දානන්ද ශවශල් ගිහිල්ලා තිපශබනවා. මහින්දානන්ද  නියශර්්ත 
ගිහිල්ලා තිපශබනවා. අපට ශප ේගලිකව කාටව්ත පහර ගහන්න 
අව ය නැහැ. අපට අව ය නැහැ, කාටව්ත පහර ගහන්න. හැබැයි, 
අපට පහර ගහනවා නම් අපි්ත ගහනවා. ඒක ශහොඳට මතක තිපයා 
ගන්න. ශකොන්ද පස්සට තිපයාශගන නපුංසකයන් ශවන්න අපි 
ලැහැස්තිප නැහැ. ඊශේ රනිල් වික්රමසිංහ හිටපු අගමැතිපතුමා 
ඉස්සරහා ඉන්න ශවලාශේ මම එතුමාට රීේවා, බැුවම්කර නඩුව 
දැම්ශම් ඟයි රීයලා.  
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[ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මහතා  

————————— 
*  පු්පතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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එදා COPE එකට අර්ජුන මශහේන්රන් ශගන්වන්න හදනශකොට 

ඒකට ඉල දුන්ශන් නැහැ. මම තමයි COPE එශ්ෂදි ඒ කාර ය 

ගැන ශකළින් හිටිශේ. COPE එශ්ෂ හිටපු සභාපතිප සුනිල් 

හුවන්ශන්තතිප මහ්තමයා අර්ජුන මශහේන්රන් එම කිකටුවට 

ශගන්වන්න හැදුවාම හිටපු කථානායකතුමා ඒක නැවැ්තවූවා. එදා 

මම තමයි කථානායක කාර්යාලයට ගිහිල්ලා ඒ ගැන තදින් කථා 

කශළේ. හිටපු මහ බැංකු අධිපතිප අර්ජුන මශහේන්රන් එදා COPE 

එකට ශගන්වන්න පුළුවන් වුශ්ඩ මම -මහින්දානන්ද- නිසා. එදා 

මශේ මැදිහ්ත වීශමන් මහ බැංකු අධිපතිප COPE එකට ශගන්ුවශේ 

නැ්තනම් ඔය එක්ෂව්ත ඟශදන්ශන් නැහැ. COPE එශ්ෂ ඉඳශගන 

footnotes ගහලා, ඟශලෝසියස්ට කථා කරලා ශච්ෂ මාරු කරපු අය 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටියා. ඒ සියල්ල දැනශගන්ත අපි පාඩුශේ 

ඉන්නවා. අපි කාටව්ත ශප ේගලිකව ප්රහාර එල්ල කරන්ශන් 

නැහැ.  

හිටපු ජනාධිපතිපතුමාශේ අවසාන වැය ශීර්ෂය්ත, වර්තමාන 

ජනාධිපතිපතුමාශේ වැය ශීර්ෂය්ත පිළිබඳව අපි comparison එක්ෂ 

කළා. අශේ ජනාධිපතිපතුමා ගැන ශදොස් රීයනවා ශන්. ඒ නිසා අපි 

ශම් ගැන රටට රීයන්න ඕනෑ. ශමොකද, අශේ ජනාධිපතිපතුමා කරන 

ශහොඳ ශේවල් ගැන රීයන්ශන් නැහැ. ගරු සභාපතිපතුමනි, අපට 

ශප ේගලිකව ගැටුමකට යන්න අව යතාව්ෂ නැහැ; ර්ඩඩු 

ශවන්න අව යතාවකු්ත නැහැ. හැබැයි, අපිට ගැරුශවෝත අපි්ත 

ගහනවා. අන්න ඒක මතක තබා ගන්න. ගැරුශවෝත අපි්ත ගහනවා. 

හිටිය්ත එකයි, නැත්ත එකයි. අපි වැරදි කරලා නැහැ. ඟයි, අපට 

එශහම කරන්ශන්? ශම් පිළිබඳව අහන්න තිපුද ා. මම නැතිප 

ශවලාශේ ශන් ශම් ගැන කථා කර තිපශබන්ශන්. ගරු සභාපතිපතුමනි,  

අදාළ මන්ත්රීවරයා ඒ ශවලාශේ සභාශේ නැ්තනම් එන්න රීයලා 

ශම් ගැන අහන්න තිපුද ා. එශහම නැ්තනම්, ඉන්න ශවලාශේ 

රීයන්න තිපුද ා. මම අමාතයාං ශේ හිටිශේ. මා ිකත්ර ශසේමසිංහ 

රාජය ඟමතිපතුමා සහ සුික්ත  මන්ත්රීතුමා මට කථා කරලා රීේවා, 

"ඔබතුමාට ශදොස් රීයනවා, ඔබතුමා ගඳ ගහයි රීේවා" රීයලා. 

ඕනෑ නම්, "ගඳ" ගැන අපි විවාදයකට යමු. මම හැම දාම රීේවා, 

කෘෂිකර්ම ඟමතිපවරයා හැටියට ඕනෑ විවාදයකට මම එන්නම් 

රීයලා. අපිට එක එ්ෂශකනාට ඟඟිල්ල දිගු කරන්න බැහැ.  

හිටපු ජනාධිපතිපතුමාට ශප ේගලිකව පහර ගසිකන් කථා 
කරන්න මට අව යතාව්ෂ  නැහැ. දයාසිරි ජයශසේකර රාජය 
ඟමතිපවරයාට ශප ේගලිකව පහර ගසිකන් කථා කරන්න්ත මට 
අව යතාව්ෂ නැහැ. හැබැයි, මශේ ජනාධිපතිපතුමාශේ ජනාධිපතිප 
ශල්කම් කාර්යාලය වැය කළ මුදල්ත, ඒ වාශේම හිටපු 
ජනාධිපතිපතුමාශේ කාලශේ ජනාධිපතිප ශල්කම් කාර්යාලය වැය 
කළ මුදල්ත පිළිබඳව comparison එක්ෂ කරන්න මට අයිතිපය්ෂ 
තිපශබනවා. මන්ත්රීවරශය්ෂ හැටියට ඒකට මට ප්රජාතන්ත්රවාදී 
අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා. මම කශළේ ඒක විතරයි.  

ඊළල ට රීේවා, කෘෂි කර්මාන්තශේ ඟතිප ශවලා තිපශබන ශම් 
ගැටුමවලට මහින්දාන්ද අුම්තගමශේ සම්පූර් ශයන් වගරීව 
යුතුයි රීයලා. ඒක ආ්ඩඩුව ග්තත තීන්දුව්ෂ; රජය ග්තත 
තීන්දුව්ෂ. ඒක මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ග්තත ශප ේගලික 
තීන්දුව්ෂ ශනොශවයි. පසුගිය අවුරුදු පශහේ තමුන්නාන්ශසේලාශේ 
ආ්ඩඩුව්ෂ ශන් තිපුදශ්ඩ. තමුන්නාන්ශසේලා ශගොවියාශේ වී 
රීශලෝව ග්තශ්ත ීමයටද? රුපියල් 25ට ග්තශ්ත. ඒ කාලශේ වී 
ශගොවිශයෝ වහ බිේශේ නැේද? ඒ කාලශේ ශගොවියාශේ වී රීශලෝව 
ග්තශ්ත රුපියල් 25ට. ශපොශහොර සහනාධ්ාරය කැපුවා. අපි 
ශපොශහොර සහනාධ්ාරය දීලා්ත, අද වී  රීශලෝ එක රුපියල් 80ට 
ගන්නවා. දැන් රීයනවා, "කෘෂි ්ෂශෂේත්රශේ අද තිපශබන ප්ර ්නයට 
කෘෂිකර්ම ඟමතිප වග රීයන්න ඕනෑ" රීයලා. මම ශමොකටද වග 
රීයන්ශන්? රජය ග්තත තීන්දුව්ත එ්ෂක මම හිටියා. රජය ගන්න 
තීන්දුව්ත එ්ෂක මම අද්ත ඉන්නවා; ශහට්ත ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව 
රීසි ගැටුමව්ෂ නැහැ. මශේ රූපය වාශේ පඹශයෝ හදලා  පිච්චුව්ත, 
ශවන ශමොනවා කළ්ත, ඊළල මැතිපවර ශයන් ශගදර ගිය්ත, මම 
ශම් තීන්දුව්ත එ්ෂක ඉන්නවා.  ඒ ශවන ශමොකු්ත නිසා ශනොශවයි, 

ශම් අරශගන තිපශබන්ශන් ශහොඳ තීන්දුව්ෂ නිසා; ඒ තීන්දුශේ 
තිපශබන වටිනාකම නිසා. සමහර ශේ පාලන ප්ෂෂවලට ගශම් 
 ාාව්ෂ හදා ගන්න බැහැ. ශගොවියා පස්ශසේ ගිහිල්ලා ගශම්  ාා 
හැදුශේ. ඒ වාශේ පහ්ත ත්ත්තවයට වැශටන්න එපා. පසුගිය 
උේශඝෝෂ වලට වී ශමෝල් හිිකශයෝ සල්ලි දුන්නා. ඒවා ඔ්ෂශකෝම 
රීයන්න පුළුවන්. හැබැයි, මම කැමැතිප නැහැ ශමතැනින් එහාට 
ශම්වා ගැන කථා කරන්න. තව කථා කශළෝත, මශේ කටින් 
ශමොනවා රීයශවයිද දන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම ශමතැනින් එහාට 
කථා කරන්ශන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිපතුමනි, ශප ේගලික ගැටුම් ඟතිප කර ගන්න අපට 
අව යතාව්ෂ නැහැ; අපට එශහම ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, මම ශම් 
රීයපු එක්ෂ ශහෝ වැරදි නම් මට රීයන්න. ජනාධිපතිප ශල්කම් 
කාර්යාලශේ වැය ශීර්ෂය ගැන මම රීයපු කාර ාවල  වැැදේද්ෂ 
තිපශබනවා නම් මට රීයන්න. මම ප්රසිේධිශේ ඕනෑ ශකශනකුශගන් 
සමාව ගන්න ලෑස්තිපයි.  නිල නිවස පිළිබඳව රාජය පරිපාලන 
ශල්කම් රීයපු ශේ වැරදි නම් රීයන්න. මම සමාව ගන්න 
කැමැතිපයි. හැබැයි, මම රීේශේ, ශම් ශතොරතුරු ශදක විතරයි. ඒ 
ශතොරතුරු ශදක මට රීයන්න අව යතාවකු්ත නැහැ. ආ්ඩඩුව්ෂ 
හැටියට ඉන්නවා නම්, අපි එකට ඉන්න ඕනෑ. ඒ තීන්දුව්ත එ්ෂක 
අපි එකට ඉන්න ඕනෑ.  

ස්තුතිපයි, ගරු සභාපතිපතුමනි. 
  

[පූ.භා. 11.02] 
 

ගු මමත්රීපාල රිසේන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ගරු සභාපතිපතුමනි, මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමා 

ශබොශහොම ශේගව්ත, ශබොශහෝම සංශේදී කථාව්ෂ කළා. හිටපු 

ජනාධිපතිප ව ශයන් මාව ඉල්ෂක කරලා යම්රීසි ශදය්ෂ රීයනවා 

නම්, හිටපු ජනාධිපතිප විධියට ඒකට පිළිතුරු ශදන්න මට්ත 

අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා, ගරු සභාපතිපතුමනි. 

අපි නම් ගැරුශවෝත ගහන්ශන් නැහැ. ගැරුශවෝත අපි නම් 

අුවකම්පා කරනවා. අපි ගහ ගන්න ජාතිපශේ ිකනිස්සු ශනොශවයි, 

අපි ගැරුශවෝත ඔය රීයන විධියට ශනොශවයි ගහන්ශන්, ශවන 

විධියකට. ඒක්ත මම රීයන්නට ඕනෑ. ජනාධිපතිප වැය ශීර්ෂය 

පිළිබඳව මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමා කරන ලද ප්රකා  

පිළිබඳව රීසි ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. දිශන්ෂ් ගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා්ත 

රීේවා, "වර්තමාන ජනාධිපතිපතුමා ආදර් ය්ෂ දීලා තිපශබනවා"  

රීයලා. ඒ ගැන රීසි ප්ර ්නය්ෂ නැහැ.  

නමු්ත මා ජනාධිපතිපවරයා ව ශයන් සිටි කාලශේ,  පසුගිය 

අවුරුේදක වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරලා, ඒ තුළින් ජනතාවට 

රීයනවා මම අනව ය විධියට වියදම් කරලා තිපශබනවාය රීයලා. 

මම ජනාධිපතිප ධුරය දරපු කාලශේ වැය ශීර්ෂ රීහිපය්ෂ ගැන 

රීේවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, වීදුරු ශගවල්වල ඉඳශගන ගල් 

ගහන්න මම කැමතිප නැහැ. ශමොකද, මට කලින් හිටපු 

ජනාධිපතිපවරු වියදම් කරපු ආකාරය, එතුමන්ලා ගමන් බිමන් ගිය 

ආකාරය සහ වාහන පාවිච්චි කළ ආකාරය එ්ෂක බැුමවාම මම 

ආදර් ය්ෂ දීලා තිපශබනවා. එතුමන්ලා ගුවන් යානා පාවිච්චි කළ 

ආකාරය, ශහලිශකොේටර් පාවිච්චි කළ ආකාරය එ්ෂක බැුමවාම, 

2015 වසශර් ඉඳලා මම ඒ සම්බන්ධ්ශයන්  ආදර් ය්ෂ දීලා 

තිපශබනවා. මම ඒක ශබොශහොම පැහැදිලිව රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

ඔය විධියට ගහ ගන්න ගි ශයෝත,-  එතුමා රීේවා ශන්, "ඕනෑ නම් 

ගහගනිමු, ගහනවා නම් අපි්ත ගහනවා" රීයලා.-  ශමොන විධිශේ 

තුවාල ඟතිප ශවයිද රීයන එක ප්ර ්නය්ෂ. 1947 වසශර් ඉඳලා ශම් 

රශට් පැවැතිප ආ්ඩඩු බලයට ප්ත ශවන්න ශපර මැතිපවර වල දී 

යම් යම් ප්ෂෂවල සහශයෝගය අරශගන, ඒ සහශයෝගය අතරමලදී 

කලා ග්තතා. සිරිමාශවෝ බ්ඩලාරනායක මැතිපනියශේ ආ්ඩඩුව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

1964දී්ත, නැවත සිරිමාශවෝ බ්ඩලාරනායක මැතිපනියශේ ආ්ඩඩුව 

1975දී්ත එශලස ප්ෂෂ අතර සහශයෝගය කලා ග්තතා. ශ එ.ආර්. 

ජයවර්ධ්න මහ්තමයාශේ ආ්ඩඩුවට ලැුදණු හශයන් පශහේ බලය 

දි්ෂ කර ගන්න  ජනමත විචාර ය්ෂ තිපයලා, අන්තිපමට ලලි්ත-

ගාිකණීලා යන්න ගියා. එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂයට අද ශවනතුරු්ත 

නැඟිටින්න බැරි තැනකට ආවා. චන්ද්රිකා බ්ඩලාරනායක 

මැතිපනියශේ කාලශේ කට්ටිය්ෂ කලාශගන ගිහිල්ලා ඒ ආ්ඩඩුව්ත 

ඉවර වු ා. මම සාධ්ාර  ශහේතු මත 2014දී  පැවැතිප ආ්ඩඩුශවන් 

ඉව්ත ශවලා, ශපොදු අශේ්ෂෂකයා විධියට තරග කළා. ඒ ආ්ඩඩුව්ත 

පරාජය වු ා. ඒක නිසා ශම් තුශනන් ශදශ්ෂ බලය රීයන එක 

පිළිබඳව සහ ආ්ඩඩුව්ෂ රීමේම පිළිබඳව මීට වලා ගැඹුරින්, 

සංීමර් ව, ුදේධිම්තව සහ ප්රුදේධ් ශලස හිතන්න ඕනෑ; මීට වලා 

බරුශ්රැත ශලස හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව රීයනවා, ශම් 

ආ්ඩඩුශේ තුශනන් ශදශ්ෂ බලය තිපශබන්ශන් ශ්රී ලංකා නිදහස් 

ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරුන් දාහතරශදනාශේ අශ්ත බව. ඒ නිසා 

ගහග්තතාම ඊළලට එන ප්රතිපදලය, ආ්ඩඩුව ඟතුශළේ ගහග්තතාම 

ශමොකද සිදු ශවන්ශන් රීයන එක, මීට කලින් පැවැතිප ආ්ඩඩු 

අවුරුදු පනහක-හැටක කාලය තුළ ඔේපු කරලා තිපශබනවා. අද ශම් 

ආ්ඩඩුව්ත සන්ධ්ාන ආ්ඩඩුව්ෂ; ශපොදුජන ශපරමු  සහ අශන්ෂ 

ිකත්ර ශේ පාලන ප්ෂෂ එශකොළහ්ෂ-ශදොළහ්ෂ එකතු වුණු 

ආ්ඩඩුව්ෂ. ආ්ඩඩු අභයන්තරශේ ගැටුම් ඟතිප කර ග්තතාම ඊළලට 

ඒ ආ්ඩඩුවට සිදු ශවන්ශන් ශමොක්ෂද රීයලා අතීතය පුරාම ආදර්  

දීලා තිපශබනවා.  

අපට්ත ශබොශහොම ශේගශයන් කථා කරන්න පුළුවන්. අපට 
ගහගන්න නම් බැහැ. අපි ශබොශහොම අහිංසක ිකනිස්සු. ඊශේ අශේ 
පාර්ලිශම්න්තු ක්ඩලායශම් දුිකන්ද දිසානායක රාජය ඟමතිපතුමා 
එ්ෂක මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා රීයපු ශදය්ෂ මට දුිකන්ද 
දිසානායක මැතිපතුමා සවස රීේවා. දුිකන්ද දිසානායක මැතිපතුමා,  
මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමාශගන් ඟරුවා ුම, "ශමොක්ෂද 
ශම් වැශඩ්, ශමොනවාද ශම් වාහන පාවිච්චි කළාය රීයලා, ඒවා 
ශම්වා රීයන්ශන්, වැල්ෂ නැතිප ශේවල් ශන්" රීයලා. එතශකොට 
මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා එතුමාට දීලා තිපුදණු උ්තතරය තමයි, 
"නැහැ, ඉතිපන් දන්ශන් නැේද දුමී, අශේ ශලෝෂකා නේගන්න ඕනෑ 
නිසා ශමොනවා හරි අපි රීයන්න එපා යැ" රීයලා.  ඉතිපන්, 
ශලෝෂකා නේග ග්තතාට රීසි ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. අපට ගහන්න 
එපා. අපට ගහන්ශන් නැතිපව ශලෝෂකා නේග ගන්න ක්රම ඕනෑ 
තරම් තිපශබනවා ශන්. අපි්ත ඒ ශලෝෂකාශේ නායක්තවශයන් යු්ත 
ආ්ඩඩුශේ ශන් ඉන්ශන්. ඒ නිසා ඒ ගැන රීසි ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. ඒ 
නිසා මීට වලා සංවරව, මීට වලා ආචාරශීලී ශලස, ආ්ඩඩු ප්ෂෂය 
තුළ ප්ර ්න හදා ගන්ශන් නැතුව කටයුතු කරන්න.  මම ශබොශහොම 
පැහැදිලිව රීයනවා, ගහගැීයම්; ශබෝෂසිං; අරවා; ශම්වාට නම් මම 
නැහැ. ඒ නිසා අපට- [බාධ්ා රීමේම්ෂ   නැහැ, දැුව්ත ශහොඳට 
පුළුවන්. [බාධ්ා රීමේම්ෂ   ඔේ. ඒ නිසා අපි ඒ ිකත්ර්තවය තිපයා ගනිමු. 
අපි නිකම් පහළට වැශටන්න ඕනෑ නැහැ. මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා 
කැබිනට් ඟමතිපවරශය්ෂ. මම හිටපු ජනාධිපතිපවරශය්ෂ. අශේ 
දයාසිරි ජයශසේකර මැතිපතුමා හිටපු මහ ඟමතිපවරශය්ෂ; හිටපු 
කැබිනට් ඟමතිපවරශය්ෂ. ඒ නිසා අශේ මට්ටම්වලට ගැළශපන 
විධියට අපි කථා බහ කර ගනිමු. ඒ නිසා මම ඒ පිළිබඳව ප්රධ්ාන 
ව ශයන් සිහිප්ත කරනවා. ශම් පවතිපන ත්ත්තවයන් එ්ෂක අපි 
කවුරු්ත වැල කළ යු්තශ්ත ශකශසේද රීයන කාර ය ගැන 
ශබොශහොම සිහි ුදේධිශයන් යුතුව කල්පනා කරනවා නම් ශහොඳයි. 
දැන් මශේ ශගය ගැන රීයනවා වාශේ අනි්ෂ අයශේ ශගවල් 
ගැන්ත රීයන්න. ඒවාශේ්ත වර්තමාන ශතොරතුරු ශහොයා 
ගන්නශකෝ.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි, මම ශමච්චර ගුවන් ගමන් ගිහින් 
තිපශබනවා රීේවා. ශම් අවුරුදු එකහමාර, ශදක තුළ ශකොශරෝනා 
ත්ත්තවය නිසා ජාතයන්තර සමුළු ඔ්ෂශකොම නැවතු ා. ශපොදු 
රාජය ම්ඩලලශේ සමුළුව නැවතු ා. ගිය අවුරුේශේ UN එශ්ෂ 

සමුළු තිපුදශ්ඩ නැහැ. විශ ේෂශයන්ම රටවල් සමල තිපශබන 
ජාතයන්තර සබඳතා, ගුවන් ගමන් ඔ්ෂශකොම නැවතු ා. Zoom 
වාශේ තා්ෂෂණික ක්රමවලින් තමයි ඔ්ෂශකොම කටයුතු කශළේ. ඒ 
නිසා හැම රටකම නායකයන්ශේ ගුවන් ගමන් අඩු වු ා. ගරු 
සභාපතිපතුමනි, වර්තමාන ජනාධිපතිපතුමාශේ ක්රියා කලාපය මා 
දරීන්ශන් ඉතාම ශහාාඳ ශදය්ෂ හැටියටයි. එතුමා ආදර් ය්ෂ දීලා 
තිපශබනවා.  මට කලින් හිටපු ජනාධිපතිපවරු ක්රියා කළ විධියට 
ශනොශවයි මම කටයුතු කශළේ. ඒ සම්බන්ධ්ශයන් මම ආදර් ය්ෂ 
දීලා තිපශබනවා. ඒ පිළිබඳව මම මීට වලා කථා කරන්ශන් නැහැ. 
අපි ශබොශහොම ගු  යහප්ත විධියට, මුවෂයයන් විධියට, යම්ෂ 
කම්ෂ ගැන ශ්තරුම්ෂ ඟතිප ිකනිසුන් විධියට වැල කරමු. ඒකයි මම 
රීයන්ශන්. ශම් කාර ා දිගින්-දිගට ශගන යෑම අව යයි රීයා මා 
හිතන්ශන් නැහැ. ගරු සභානායකතුමනි, ආ්ඩඩු ප්ෂෂශේ ප්රධ්ාන 
සංවිධ්ායකතුමනි, ශමවැනි ප්ර ්න යම්රීසි තැනකට ගන්න එක 
ඔබතුමන්ලාශේ වගීමම්ෂ.  

මම තව කාර ය්ෂ රීයන්න ඕනෑ. මශේ නම ශනොරීයා රීේව 
ශදය්ෂ මට ආරංචි වු ා. ශගොවි ශපළපාළි ලැහැස්තිප කරලා ඒවා - 
[බාධ්ා රීමේම්ෂ  ශපොඩ්ල්ෂ ඉන්න, මම රීයනතුරු. ශගොවි ශපළපාළි 
සංවිධ්ානය කරලා හවසට  ාා සිකතිප හැදුවා ුම. 

 

ගු මනී්දාාන්දා අලුත්ගමනේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම රීේශේ නැහැ, ඔබතුමා රීයලා. 
 

ගු මමත්රීපාල රිසේන  ්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு மைத்திொிபொல சிறிசசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 

මශේ නම ශනොරීේවාට ඔබතුමා රීේවා ශන්. මම දන්නවා, 

ශරොෂාන් ර සිංහ රාජය ඟමතිපතුමා ඔබතුමාට එශහම එක්ෂ 

රීයලා තිපශබන බව. ඒක තමයි ශබොශහෝ ශවලාවට ඔබතුමා ඔය 

එක එක ඒවා රීයන්ශන්.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම කනගාටුශවන් වු ්ත ශම් ශේවල් 

රීයන්න ඕනෑ. මහින්දානන්ද ඟමතිපතුමා ජනාධිපතිපතුමාට අසතය 

රීේවා; කැබිනට් ම්ඩලලයට අසතය රීේවා; පාර්ලිශම්න්තුවට 

අසතය රීේවා; ජනතාවට අසතය රීේවා. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි, 

ශගොවීන්ට අසතය රීේවා; පාරිශභෝගිකයන්ට අසතය රීේවා. 

ඒශකන් තමයි කෘෂි කර්මාන්තශේ මහා අවුල්ෂ ඟතිප ශවලා 

ආ්ඩඩුව අප්රසාදයට ප්ත වුශ්ඩ. ශම් කාලය තුළ ආ්ඩඩුව බරපතළ 

විධියට අප්රසාදයට ප්ත ශවන්න ප්රධ්ාන ශහේතුව, එතුමාශේ හැසිමේම 

සහ එතුමාශේ ක්රියා කලාපයයි. ඒශකන් තමයි ඔය පඹයන් පුච්චන 

සිේධි ඟතිප වුශ්ඩ. මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපතුමනි, 

ඔබතුමාශේ රූපය වාශේ පඹයන් ඔබතුමාමයි පුච්චා ග්තශ්ත, 

ිකනිසුන් ශනොශවයි. ඒ නිසා ආ්ඩඩුව්ෂ විධියට වැල කරනශකොට 

ඟ්තත කථා කරන්න ඕනෑ. ඊශේ-ශපශර්දා්ත ඔබතුමා කථා 

කරනශකොට මා අහශගන හිටියා. ඔබතුමා කථා කරන ඕනෑ 

ශවලාවක රීයනවා, “අපි ළල බඩු තිපශබනවා, මා ළල ඔ්ෂශකොම 

තිපශබනවා. වාර්තා තිපශබනවා” රීයලා. අපට්ත රීයන්න පුළුවන්,  

වාර්තා තිපශබනවා, අරවා තිපශබනවා, ශම්වා තිපශබනවා රීයලා. ඒ 

කථා විලාසය අුවව අපි දන්නවා, ශම් රීයන්ශන් ශමොක්ෂද 

රීයලා. බඩු තිපශබනවා නම්, බඩු එළියට දමනවා ිකස්ෂ ඒවා 

හංගාශගන, තිපශබනවාය රීයිකන් ඉන්න ඕනෑ නැහැ ශන්.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, ශම් රශට් ශේ පාලනශේ අ්තදැීමම් 
රාශිය්ෂ තිපශබන ශකශනකු විධියට මම ශම් සියල්ලම උශේ්ෂෂා 
සහගතව ඉවසනවා. මම උශේ්ෂෂා සහගතව සෑම ශදය්ෂම 
ඉවසන ශකශන්ෂ. ආ්ඩඩුව්ෂ විධියට වැල කරනවා නම්, අපි 
සශහෝදර්තවශයන් ිකත්රශීලී ශලස වැල කරමු.  

ස්තුතිපයි.  
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ගු මනී්දාාන්දා අලුත්ගමනේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, - 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

අපි විවාදයකට යන්න අව ය නැහැ ශන්, ගරු ඟමතිපතුමනි.  

 

ගු මනී්දාාන්දා අලුත්ගමනේ මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைசக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, හිටපු ජනාධිපතිපතුමා රටට අසතයය්ෂ 

රීයපු එක ගැන මම රීයන්න ඕනෑ. මට දැන් speakerphone 

දමන්න පුළුවන්, දුිකන්ද දිසානායක රාජය ඟමතිපතුමාට. දුිකන්ද 

දිසානායක රාජය ඟමතිපතුමා රීේවා, මම රීසිම ශදය්ෂ ජනාධිපතිප 

ූදන් කරන්න රීේශේ නැහැයි රීයලා. හිටපු ජනාධිපතිපතුමා 

එතැනම අශ්ත පැළශවන ශබොරුව්ෂ රීේවා. ඒක පළමුවන 

කාර යයි.  

ශදවන කාර ය ශම්කයි. එතුමා රීේවා, මහින්දානන්ද 

අුම්තගමශේ හින්දා තමයි, සම්පූර් ශයන් කෘෂි කර්මාන්ත 

්ෂශෂේත්රශේ ප්ර ්න ඟතිප වුශ්ඩ රීයලා. ගරු සභාපතිපතුමනි,  රජශේ 

ප්රතිපප්තතිපයයි මම ක්රියා්තමක කශළේ. රජය ශවුවශවුවයි මම ශම් 

සියුම කටයුතු සිදු කශළේ.   

පාස්කු ප්රහාරය ගැන්ත මට ශගොල්ෂ ශේවල් රීයන්න පුළුවන්. 

එශහම නම් මම ඒ ගැන්ත රීයන්නම්. මම එතැනින් එහාට යන්ශන් 

නැහැ. වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජනාධිවරයාට රිදු ා ශවන්න 

පුළුවන්. කෘෂිකර්ම ඟමතිපවරයා හැටියට මා ඒ වගීමම භාර ග්තතා. 

මා එය පිළිගන්නවා. වගීමම මා භාර ග්තතා. අරවා තිපශබනවාය, 

ශම්වා තිපශබනවාය රීයා මම අසතය රීේවා රීයලා එතුමා රීේවා. 

මම රීසිම අසතය ශදය්ෂ රීයලා නැහැ, ගරු සභාපතිපතුමනි. මම 

ප්රතිපප්තතිපය ශවුවශවන් හිටිශේ. ඟමතිපවරයා හැටියට මම එතැන 

හිටියා. මම මශේ අගමැතිප දාලා අගමැතිපශේ කකුශලන් අදින්ශන් 

නැහැ. මශේ විෂශේ තිපුද ා නම්, මම ඒක කරනවා. මම එතැනින් 

එහාට යන්ශන් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිපවරයකු හැටියට්ත එතුමා 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළ ශම් විධියට අසතයය රීයන්න ශහොඳ නැහැ.   
 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

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

ශම්, විප්ෂෂශේ විවාදය. එම නිසා අශේ ශවලාව ආර්ෂෂා 

කරලා ශදන්න, ගරු සභාපතිපතුමනි. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මම ඒක ශකොශහොම හරි කරනවා, ගරු මන්ත්රීතුමා.  
 

මීළලට, ධ්ර්මලිංගම් සිේධ්ාර්ථන් මන්ත්රීතුමා. 
 

[மு.ப. 11.13] 

 

ගු ධාර්මලිංගම් රිද්ධාාර්ව්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
தகௌரவ தவிசொளர் அவர்கசள. இன்று ைிக முக்கியைொன 

இரண்டு அமைச்சுக்கள் சம்பந்தைொக நொங்கள் விவொதித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்சறொம். அதில் முதலொவதொக, தவளிநொட்டு 

அமைச்மச எடுத்துக்தகொண்டொல், அது இன்று ைிகச் சிறந்த ஓர் 

அமைச்சொின் மககளிசல இருக்கின்றது. இன்று நொடுகள் 

ஒன்றுக்தகொன்று சுமுகைொன உறவுடன் இருக்கசவண்டிய 

கட்டொயம் இருக்கின்றது. எைது நொட்மடப் தபொறுத்தவமர 

தவளிநொடுகளுடன் எங்களுக்கிருக்கக்கூடிய உறவுகமள 

அணிசசரொக் தகொள்மககள் மூலைொகச் சுமுகைொன முமறயில் 

சபணசவண்டிய கட்டொயம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 

ைிகச்சிறிய நொடொக இருக்கின்ற நொம் வல்லரசுப் 

சபொட்டிகளுக்குள் எங்களுமடய நொட்மடச் சிக்கமவக்கக் 

கூடொது. அதிலிருந்து எவ்வளவுதூரம் விலகிநின்று 

எங்களுமடய நொட்டின் அபிவிருத்திகமள முன்தனடுக்க 

முடியுசைொ அவ்வளவுதூரம் விலகியிருந்து அவற்மற 

முன்தனடுக்கசவண்டியது எங்களுமடய கடமையொகும்.  

இன்று பல நொடுகளுடன் பல ஒப்பந்தங்கள் 

தசய்யப்படுகின்றன. ஆயினும், சில நொடுகளுடன் 

தசய்யப்படக்கூடிய ஒப்பந்தங்கள் கருத்திற்தகொள்ளப்படொைல் 

மகவிடப்படுகின்றன. அப்படியொன ஒரு நிமலமை 

இருக்கக்கூடொது; எந்த நொட்டுடனும் ஏதும் ஒப்பந்தம் தசய்தொல், 

அதமன நிமறசவற்றுவதற்கொன முழுமையொன 

நடவடிக்மககளும் எடுக்கப்படசவண்டும். முக்கியைொக, 

எங்களுமடய தைிழ் இனம் சொர்ந்து 1987இல் 

தசய்துதகொள்ளப்பட்ட இந்திய - இலங்மக ஒப்பந்தத்மத - அது 

ைிக நீண்டகொலத்திற்கு முன்பு மகச்சொத்திடப்பட்டிருந்தொலும், 

சவறு ஓர் அரசொங்கம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் மகதயழுத்துப் 

சபொட்டிருந்தொலும் -  அமுல்படுத்தசவண்டிய ஒரு கடமை 

ததொடர்ந்து வரக்கூடிய எந்த ஓர் அரசொங்கத்திற்கும் 

இருக்கின்றது; அதமனக் கட்டொயைொகச் தசய்யசவண்டும். 

அமதவிடுத்து, ஒவ்தவொரு ஒப்பந்தத்மதயும் தன்னிச்மசயொகக் 

மகவிடுகின்ற அல்லது கிழித்ததறிகின்ற நிமலமைகள் 

ஏற்படுைொனொல், அது நிச்சயைொக நொட்டுக்கு உகந்ததல்ல. 

அவ்வொறொன நிமலமை இப்தபொழுதுவமர ஏற்படவில்மல; 

அப்படியொன சபச்சுக்கள் இருக்கின்றபடியொல்தொன் நொன் 

இதமனக் கூறுகின்சறன்.  

அமதவிட, நொன் ஊடக அமைச்சுப்பற்றி சில 

விடயங்கமளச் தசொல்ல விரும்புகின்சறன். 

ஊடகவியலொளர்கமளப் தபொறுத்தைட்டில், கடந்த 

கொலங்கமளப்சபொல் இல்லொைல் ஓரளவு பயைின்றிச் 

தசயற்படக்கூடிய ஒரு நிமலமை இன்று அவர்களுக்கு 

இருக்கின்றது. கடந்த கொலங்களிசல ஊடகவியலொளர்கள் பலர் 

அச்சுறுத்தப்பட்டொர்கள்; பலர் சநரடியொகப் 

பொதிக்கப்பட்டொர்கள்; பலர் தகொல்லப்பட்டொர்கள். இப்படியொன 

நிகழ்வுகதளல்லொம் இப்சபொது இல்மல. ஆனொலும். எங்களது 

ஊடகவியலொளர்கள் கடந்தகொல அனுபவங்களினொல் ஏற்பட்ட 

பயத்திலிருந்து முழுமையொக தவளிவரவில்மல. இன்றும் அந்த 

அனுபவங்கள் அவர்களின் அடிைனதிசலயிருந்து ஓர் 

அச்சவுணர்மவக் தகொடுத்துக்தகொண்சட இருக்கின்றன. 

தகௌரவ தவகுசன ஊடக அமைச்சர் ைிகவும் 

தபொறுமையொனவர், நட்புடன் பழக்கக்கூடியவர், நியொயைொகச் 

சிந்திக்கக்கூடியவர். அவர் கட்டொயைொக இந்த விடயங்கமளக் 

கவனத்திதலடுத்து ஊடகவியலொளர்கள் உொிய முமறயிசல 

தசயற்படுவதற்கு உதவசவண்டும்.  

இன்று அவர்களுக்குப் பல பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன. 

உண்மையிசல தகொசரொனொ கொலத்தில் நுண்களப் 

பணியொளர்களொகக் கருதப்படுகின்ற சுகொதொரத் துமறமயச் 

சசர்ந்தவர்கள், முப்பமடயினர், தபொலிஸொர் சபொன்று இந்த 

ஊடகத்துமறயினரும் ைிகுந்த அர்ப்பணிப்புடனும் 

அபொயங்கமள எதிர்சநொக்கிய வண்ணமும் பயத்சதொடும் 

தசய்திகமளச் சசகொிப்பது, ைக்களுக்குக் தகொசரொனொ பற்றிய 
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விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்துவது, அதன்மூலம் தகொசரொனொ 

பரவமலக் கட்டுப்படுத்துவற்கொன முயற்சிகமளச் தசய்வது 

சபொன்ற எல்லொவற்றிலும் ைிகத் தீவிரைொகச் தசயற்பட்டுச் 

சைபங்கு வகித்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். நொங்கள் அமதயும் 

அங்கீகொிக்க சவண்டும்; அவர்கமள அனுதொபத்துடன் பொர்க்க 

சவண்டும்.  

எைது ஊடகவியலொளர்கமள நொம் சைற்குலக 

ஊடகவியலொளர்கசளொடு ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க முடியொது. அயல் 

நொடொன இந்தியொவின் ஊடகத்துமறமயச் சசர்ந்தவர்கள்கூட - 

அது print media or electronic media எதுவொக இருந்தொலும் -

தபொருளொதொர ொீதியிசல ஓரளவு வசதியொன நிமலயிசலசய 

இருக்கிறொர்கள். ஆனொல், எைது வடக்கு, கிழக்கு 

ஊடகவியலொளர்கள் ஓர் அரச உத்திசயொகத்தொின் 

ஊதியத்மதவிட ைிகக்குமறவொன ஊதியத்மதசய 

தபறுகிறொர்கள். இதனொல், அவர்களுக்கு தங்களது 

வொழ்க்மகமயக் தகொண்டுதசல்வது ைிகவும் கஷ்டைொக 

இருக்கின்றது. அதுைொத்திரைல்ல, ஓர் இடத்திலிருந்து 

இன்சனொர் இடத்திற்கு தசய்தி சசகொிக்கச் தசல்வதொனொல்கூட 

அவர்களிடம் வொகன வசதி இல்மல. ஓர் ஊடகவியலொளர் 

தசய்தி சசகொிக்கச் தசல்கின்றசபொது, அவருமடய சைொட்டர் 

மசக்களிசலசய ஏறி ைற்தறொரு ஊடகவியலொளரும் 

தசல்லசவண்டிய நிமலமை அங்கிருப்பமத நொன் 

பொர்க்கின்சறன். ஆகசவ, அரசொங்கம் அரச 

உத்திசயொகத்தர்களுக்கு வொகனம் வொங்குவதற்கு permit 

தகொடுப்பதுசபொன்று அவர்களுக்கும் தகொடுப்பதுபற்றித் 

தீர்ைொனிக்க சவண்டும், அல்லது grant basisஇல் 

தகொடுப்பதற்கொவது நடவடிக்மக எடுக்கசவண்டும். 

இவ்வொறொன குமறகமள நிவர்த்தி தசய்வதற்கு தகௌரவ 

அமைச்சர் அவர்கள் கட்டொயம் நடவடிக்மக எடுக்கசவண்டும்.   

அடுத்ததொக, ஒரு பத்திொிமகயொளர் பத்திொிமகக்குக் கட்டுமர 

- article ஒன்மற எழுதிக்தகொடுத்தொல், அவருக்கு 

ஆகக்கூடுதலொக 700 ரூபொய் கிமடக்கின்றது. அவர் அமத 

மவத்துக்தகொண்டு என்ன தசய்ய முடியும்? அவர்கள் சீரொக 

வொழ்வதற்கு உதவிகமளச் தசய்யத் தவறினொல், நிச்சயைொக 

அவர்களொல் தங்களுமடய சசமவகமளச் சிறப்பொகச் தசய்ய 

முடியொைற்சபொகும். அவர்கள் அந்தத் ததொழிலில் அனுபவம் 

தபறுவதற்கு முன்னசர அதிலிருந்து விலகி, சவறு 

ததொழில்கமள நொடிச் தசல்கிறொர்கள். ஏதனன்றொல், அவர்கள் 

அந்தத் ததொழிமலக்தகொண்டு வொழ முடியொத நிமலமை 

கொணப்படுகின்றது. ஆகசவ, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

இமவகமளக் கவனத்தில் எடுத்து அவர்களுக்கொன 

வசதிகமளச் தசய்து தகொடுக்கக் கட்டொயம் நடவடிக்மக 

எடுக்கசவண்டுதைன்று சகட்கின்சறன்.  

அமதவிட, இந்த அமைச்சுக்குக்கீழ் தபொல் திமணக்களமும் 

வருகின்றபடியொல் தபொல் அலுவலகங்களின் நிருவொகம் 

சம்பந்தைொகக் கூறசவண்டிய கடமை இருக்கின்றது. குறிப்பொக, 

ைிக நீண்ட கொலைொக ைிகச் சிறிய பமழய கட்டடதைொன்றில் 

இயங்கிவந்த சுன்னொகம் தபொலகத்தின் - post office - 
நிர்ைொணிப்புத் ததொடர்பொக முன்மனய அரசொங்கத்தின் சதசிய 

ஒருமைப்பொடு, அரச கருை தைொழிகள், சமூக சைம்பொட்டு 

அமைச்சர் ைசனொ கசணசன் அவர்களிடம் சகட்டதற்கிணங்க 

நிதி ஒதுக்கீடு கிமடக்கப்தபற்றது. அது  Grade I வமகத் 

தபொலகம். அதன்கீழ் 10 உப தபொலகங்கள் 

தசயற்பட்டுக்தகொண்டு வருகின்றன. அந்தத் தபொலகக் கட்டடம் 

அமைந்துள்ள அசத கொணிமய அங்குள்ள ைக்கள் பல 

வருடங்களொக நிதி திரட்டி வொங்கியிருந்தொர்கள். அதிசல ஒரு 

புதிய கட்டடம் அமைத்துக் தகொடுக்கசவண்டுதைன்று பல 

கொலைொக நொன் சகொொிக்மக விடுத்திருந்சதன். அதற்கு முன்பு 

பொரொளுைன்ற உறுப்பினரொன எனது தந்மதயொரும் அந்தக் 

சகொொிக்மகமய விடுத்திருந்தொர். அமத நமடமுமறப்படுத்த 

முடியொலிருந்தசபொது, ைசனொ கசணசன் அவர்கள் 26.5 

ைில்லியன் ரூபொமய ஒதுக்கியமதத் ததொடர்ந்து, 15ஆம்திகதி 

ஆனி ைொதம் 2019ஆம் ஆண்டு நொன் அதற்கொன அடிக்கல்மல 

நொட்டிசனன். அந்தப் பணம் ஒதுக்கியசபொதுகூட பிரச்சிமன 

இருந்தது. அதற்கு எதிர்ப்பு தவளியில் இல்மல; உள்சள 

இருந்தது. அமதக் தகொடுக்கசவண்டொதைன்று எைது 

கூட்டமைப்புக்குள் இருந்தவர்களொல்கூடச் 

தசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அமதயும்ைீறி அந்த நிதி 

ஒதுக்கீட்மடச் தசய்து தந்தமைக்கு நொன் நிச்சயைொக அவருக்கு 

நன்றிக்கடன் பட்டிருக்கின்சறன். அப்படிக் கஷ்டப்பட்டுப் 

தபற்ற கொசு அது.  

அதற்கொன ஒப்பந்தம் அப்சபொதிருந்த யொழ். ைொவட்டச் 

தசயலொளர் திரு. நொகலிங்கம் சவதநொயகன் அவர்களொல் 

அபிஷன் கட்டுைொன உொிமையொளர் சகொைகனுடன் 

தசய்யப்பட்டது; ஆறு ைொதங்களுக்குள் அது கட்டி முடிக்கப்பட 

சவண்டும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அந்த 

சநரத்திசல அந்த ஒப்பந்த வழங்கலில் முரண்பொடுகள் 

உள்ளதொகத் சதசியக் கணக்கொய்வொளர் அலுவலகம் 

சுட்டிக்கொட்டியிருந்ததொலும் எந்தவிதைொன நடவடிக்மகயும் 

எடுக்கப்படவில்மல; சவமலமயச் தசய்யவிட்டொர்கள். 

அதுைொத்திரைல்ல, 08ஆம் திகதி மத ைொதம் 2020ஆம் ஆண்டு 

அப்சபொதிருந்த அரச அதிபர் சதசிய ஒருமைப்பொட்டு 

அமைச்சின் தசயலொளருக்கு ஒரு கடிதத்மத அனுப்பியிருந்தொர். 

அதில் தபொலகம் ைற்றும் தபொலதிபர் தங்குைிடக் கட்டிட 

சவமலகள் முழுமையொக முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றும், 

ஏறக்குமறய 7,814,695 ரூபொய் தசலவழிக்கப் 

பட்டிருப்பதொகவும், இன்னும் 18,542,087.83 ரூபொய் அந்தக் 

தகொடுப்பனவுச் சிட்மடயின் தபறுைதி என்றும் அந்தப் பணம் 

தகொடுக்கப்பட சவண்டுதைன்றும் அறிவித்திருந்தொர். 

அதன்மூலம் அவர் அந்த சவமல முடிந்துவிட்டது என்று 

தசொல்கின்றொர். அதற்குப் பின் GA ஆகப் பதவிக்கு வந்த திரு. 

கணபதிப்பிள்மள ைசகசன், நிதிப் பற்றொக்குமற கொரணைொக 

ஒப்பந்தம் முடிவுறுத்தப்படுவதொக அந்தக் கட்டுைொன 

உொிமையொளருக்கு 31.08.2020ஆந் திகதி ஒரு கடிதம் 

எழுதியிருக்கின்றொர். இதன்மூலம் இந்த இரண்டு முன்மனநொள் 

ைற்றும் இந்நொள் அரச அதிபர்களுக்கிமடயில் இருக்கக்கூடிய 

பரஸ்பர முரண்பொட்மட நொங்கள் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது. நொன் அந்தப் பகுதிக்கு சநொில் தசல்லவில்மல. 

முக்கியைொக அமத விசொொித்து என்ன நமடதபற்றததன்று 

நடவடிக்மக எடுப்பது State Ministry of Home Affairsஉமடய 

சவமல. நிச்சயைொக தகௌரவ அமைச்சருமடய அமைச்சுக்கும் 

அதற்கும் சம்பந்தைில்மல.   

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, your time is over. 

 

ගු ධාර්මලිංගම් රිද්ධාාර්ව්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தருைலிங்கம் சித்தொர்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 

Sir, I will wind up in two minutes.  

ஏதனன்றொல், அந்தக் கட்டட சவமல முழுமையொகசவ 

அரச அதிபரொல் தசய்யப்பட்ட சவமல. அதிகொொிகளின் 

நிர்வொக முரண்பொடு பல சவமலத்திட்டங்கமளப் 

பொழடிக்கின்ற சவமளயிசல, ைக்கள் அதனொல் ைிகப் 
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தபொியளவில் பொதிக்கப்படுகின்றொர்கள். இன்று ஊழல் சைொசடி, 

நிர்வொகச் சீர்சகடு, இமவகமளப் பற்றிப் சபச்சு வந்தொசல 

உடனடியொக அரசியல்வொதிகள் பக்கம் மக தசல்லும்; 

அவர்கமளசய சுட்டிக்கொட்டுவொர்கள். ஆனொல், இந்த 

அதிகொொிகளொல் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நிர்வொகச் சீர்சகடுகள், 

இதனொல் ைக்களுக்குச் தசன்றமடய சவண்டிய நன்மைகள் பல 

அற்றுப்சபொகின்ற நிமலமைகள் பற்றி எவருசை 

கமதப்பதுைில்மல; சகட்பதுைில்மல. அமத இந்த 

அரசொங்கைொவது தசய்யசவண்டும். ஏதனன்றொல், ஜனொதிபதி 

அவர்கள் பதவிக்கு வந்தசபொது, இப்படியொன விடயங்களுக்கு 

முடிவுகட்டி, தொன் இந்த நொட்மட ைிகச் சிறந்த ஒரு நொடொக 

ஆக்குவதொக அவர் ைிகத் ததளிவொகச் தசொல்லியிருந்தொர். 

அதற்கொன முயற்சிகமள ஜனொதிபதி அவர்கள் ைொத்திரைல்ல, 

நிச்சயைொக அமைச்சர்களும் எடுத்து இந்தச் சீர்சகடுகமளச் சொி 

தசய்வதன்மூலம், ைக்கள் சசமவக்குக் கிமடக்கின்ற அந்தச் 

தசொற்பக் கொசிலொவது சொியொன வளங்கமள வழங்குவதற்கு 

முயற்சி எடுக்கசவண்டுதைன்று சகட்டு, முடிக்கின்சறன். நன்றி, 

வணக்கம்.   

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Next, the Hon. Sanjeeva Edirimanna. 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  

 
අනුරුව ගු කවානායකුරමා මූලා්නනය්ද ඉවත් වූනය්ද, 

නිනයෝජය කවානායකුරමා [ගු රංජිත් රියඹලාිළටිය මහසතා] 
මූලා්නාපවඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, பிரதிச் சபொநொயகர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு ரன்ஜித் சியம்பலொபிட்டிய] தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

 
[පූ.භා. 11.26  

 

ගු ්ංජීව එදිසේමා්දන මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஞ்ஜீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, ශම් අය වැය ශ්රී ලාංීමය ජාතිපය ලැූ  

අස්වැසිල්ල්ෂ රීයන එකයි මශේ ශ්තරුම් ගැීයම. ශම් අතිප ය 

දුෂ්කර ශමොශහොත ඉතාම මැනවින් කළමනාකර ය රීමේම 

පිළිබඳව මුදල් අමාතය ගරු බැසිල් රාජප්ෂෂ මැතිපතුමන්ට අය වැය 

විවාදශේදී ශදවැනි වතාවට්ත මශේ ශග රවය පුද කරන්නට 

කැමැතිපයි.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම අද කථා කරන්ශන් ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂයට අදාළව. "මමය, මාශේය" රීයන 

සංකල්ප සියල්ල බැහැර කළ ුදදුහාමුදුරුවන්ට්ත උපන් ගමට වැඩි 

ශවලාශේ උන්වහන්ශසේට්ත තමන්ශේකම්ෂ දැුව ා. ඒ නිසා 

තමයි රීඹුල්ව්ත පුරයට වැඩි ගමශන් උන්වහන්ශසේ කාුමදායී 

ඟමතිපතුමා සමල රීේශේ, "රීඹුල්ව්ත පුරශයන් හමන සුළල්ත මට 

මහා සුවය්ෂ" රීයලා. අද ශම් විවාදය තුළ මට්ත මශේකම, 

අශේකම පිළිබඳ අධ්යා්තිකක සුවය්ෂ දැශනනවා. ගරු ලලස ්

අලහේශපරුම ඟමතිපතුමනි, අද ශම් විවාදශේදී මශේ පපුවට 

දැශනනවා  අශේ  ැදශහේ අය පිළිබඳව කථා රීමේශම් සතුට. ඒ සතුටට 

අමතරව රමණීය අතීත වෘ්තතීය මතක  මශේ පපුවට නැ ශලනවා. 

ඒ සියල්ලට්ත වලා ඉතාම පරිපූර්  මාධ්යශේදිශයකු අශේ 

ආ්ඩඩුශේ ජනමාධ්ය විෂයශේ භාරකාර්තවය දැමේශම් සතුට මශේ 

අධ්යා්තමය තුළ ඉතාම බරපතළ ශලස ශතරශපිකන් තිපශබනවා. 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සන්නිශේදන ශදපාර්තශම්න්තුශේ සිට්ත, 

ස්වීමය මාධ්ය ආයතනවල ප්රවෘ්තතිප මැදිරි තුළ සිට්ත ශම් විවාදය 

බලා සිටින අශේ සහෘද මාධ්ය සගයන්ට ඒ සතුට එශලසින්ම 

දැශනනවා ඟතැයි මා වි ්වාස කරනවා.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයාං ය ශම් වර්ෂයට 

අදාළව නිකු්ත කළ වාර්ෂික වාර්තාශේ අමාතයාං ශේ දැ්ෂම 

විධියට සඳහන් ශවනවා, "ශහොන්න් දැුවම්ව්ත වූ, බරුමතිපක සහ 

සක්රිය සමාජය්ෂ" ශවුවශවන් තමයි ශම් දැ්ෂම තිපශබන්ශන් 

රීයලා. 

ගරු සභාපතිපතුමනි, ශම් උ්තතුංග කාර්යභාරය ශවුවශවන් 

බරපතළ කැප රීමේම්ෂ කරන සහෘද මාධ්යශේදීන් පිළිබඳවයි මශේ 

පළමුශවනි ිකනි්තතු රීහිපශේ මම කථා කරන්ශන්. හරියට 

විශේකය්ෂ නැතිපව, නිවාඩුව්ෂ නැතිපව, ජනතාවශේ ශතොරතුරු 

දැනගැීයශම් අයිතිපය ශවුවශවන් දැවැන්ත කැප රීමේම්ෂ කරන ඒ 

ශග රවීයය මාධ්යශේදීන්ට ශම් උ්තතමේතර සභාශේ ශග රවය පුද 

කරන්නට මම කැමැතිපයි. අවම ව ශයන්, අුම්ත අවුරුදු නැකතට 

පවුශල් හිවතෂින් සමල එකට එකතු වී රීරිබ්ත කෑල්ල්ෂ කන්න 

තරම්ව්ත ශේලාව්ෂ නැතිපවයි මාධ්යශේදීන් තමන්ශේ වෘ්තතිපය 

රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්ශන්. ඒක ඉතාම දුෂ්කර රාජකාරිය්ෂ.  

ශම් දුෂ්කර රාජකාරිය පිළිබඳව ශමශනහි කරන අවස්ථාවක, 

මට මෑතක ලැුද ා නූතන යුගශේ ඉතාම ජනරිය රුවන් බන්දුජීව 

කවියා විසින් රචිත, සැළලිහිණි සංශේ ශේ පණිවුලය ැද ශගන 

විීනෂ  ශදවියන් මු ගැශන්නට ගිය සැළලිහිණියා සමල කළ 

සංවාදයක පද ශපළක ශකොටස්ෂ. 

සැළලිහිණියාශගන් කවියා අහනවා, "උලකුලය ශේවියට 

පුශත්ෂ ලැබිල ුම අන්න, සැලළිහිණිශයෝ උඹට ශකොශහොම සතුට්ෂ 

ඟේද?" රීයලා. හැබැයි, සැළලිහිණියා රීයනවා, "ශම් රාජකාරිය ඒ 

තරම් සුන්දර එක්ෂ ශනොශවයි. අතිප ය දුෂ්කර කාර්ය භාරය්ෂ" 

රීයලා.  ගරු සභාපතිපතුමනි, සැළලිහිණියාශේ පිළිතුර, "කවි 

ශපොශ්ත රීේ තරම් ඒ ගමන ශසොුවරු නැහැ. කන්න නැහැ ශබොන්න 

නැහැ නිදියන්න තැන්ෂ නැහැ." රීයන එකයි. ඒ විතර්ෂ 

ශනොශවයි. සැළලිහිණියා තව දුරට්ත, "ශම් අසාපන් ිකතුර, මා 

ශගදර නැතිප අතර, ගැරඬි පතශය්ෂ ඟවි්ත වනසලා මශේ ශගදර, 

ශපොඩි දුවශේ පියාප්ත බිම තිපුද ා හැමතැනම, ඒ දුකට ළය පැළි 

ිකය ගිහින් මශේ ශසොුවර" යුවශවන් පිළිතුරු සපයනවා.  

මාධ්යශේදියාශේ වෘ්තතීය කාර්ය භාරය්ත ශමන්න ශම් වාශේ 

අතිප ය දුෂ්කර, නමු්ත එළිශයන් බැුමවාම හරි සුන්දර රාජකාරිය්ෂ. 

ශම්ක අමු අඹ කනවා වාශේ වැල්ෂ. කන දිහා බලා ඉන්න 

 එ්ෂශකනාට ආස හිශතනවා. කන එ්ෂශකනාට තමයි ඒශ්ෂ ඟඹුල 

දැශනන්ශන්. මශේ ආදරණීය මාධ්ය සහෘද සගයිනි, ඔබ 

සියුමශදනාට මා නැවත වතාව්ෂ මශේ ශග රවීයය උ්තතමාචාරය 

පුද කරනවා.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, මශේ ඊළල ිකනි්තතු රීහිපශේදී ශම් 

ශලෝකශේ ජනසන්නිශේදන මාධ්යශේ නව ප්රව තාව්ෂ විසින් 

ජනසන්නිශේදන විෂයශේ මූලධ්ර්මයන්ට්ත, ජනමාධ්ය ආයතන 

ශවත්ත, ජනමාධ්යශේ උ්තතුංග කාර්ය භාරයට්ත කරන 

අභිශයෝගය්ෂ පිළිබඳව කථා කරන්න මම බලාශපො ශරෝතතු 

ශවනවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, නූතන සන්නිශේදන විශ ේෂඥයන් 

වර්තමාන සමාජය හුවන්වන්ශන් ප ්චා්ත සතය සමාජය්ෂ 

විධියටයි. ශමොක්ෂද ශම් ප ්චා්ත සතයය? ශමොක්ෂද ශම් ප ්චා්ත 

සතයය තුළ තිපශබන අභිශයෝගය? මම කැමතිපයි, ශම් උ්තතමේතර 

සභාශේ ශම් පිළිබඳව සංවාදය්ෂ ශගොලනලන්න. ගරු 

සභාපතිපතුමනි, ප ්චා්ත සතයය යුව කුම්ෂද රීයන එක සරලවම 

419 420 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශ්තරුම් ග්තශතෝත, ඟ්තත සහ ශබොරුව අතර තිපශබන අතරමැදි 

අවස්ථාව්ෂ තමයි ශම් ප ්චා්ත සතයය නැ්තනම් post-truth ශලස 

ශලෝකය හුවනා ගන්ශන්.  ශවන්ත විධියකට රීයනවා නම් සිදුවීම්, 

ද්තත, ශතොරතුරු මත පදනම් ශවලා සතයය ගශේෂ ය රීමේම 

ශවුවවට ශප ේගලික වුවමනාවන් සහ වි ්වාසයන් මත සතයය 

අුමතිපන් නිර්මා ය රීමේශම් අභිශයෝගයට තමයි අද ශම් ශලෝකය 

මුරු  ශදිකන් ඉන්ශන්. ශම් ප්ර ්නය නිසා ඟ්තත ශමොක්ෂද, 

ශබොරුව  ශමොක්ෂද රීයලා ශ්තරුම් ගන්න බැරුව සමාජය අතරමං 

ශවලා ඉන්නවා. ඒ වාශේම විධිම්ත ජනමාධ්යශේ කාර්ය භාරය ශම් 

නිසා අභිශයෝගයකට ල්ෂ ශවලා තිපශබනවා. ඒ වාශේම විධිම්ත 

ශග රවීයය මාධ්යශේදීයාශේ වෘ්තතීය කාර්ය භාරය ශම් නිසා 

අභිශයෝගයකට ල්ෂ ශවලා තිපශබනවා. ලංකාශේ සමාජශේ අපිට 

ශම් post-truth නැමැතිප ප්රකා ය, නැ්තනම් ශම් සංකල්පය අුම්ත 

අදහස්ෂ විධියට ශපුව ාට, නූතන ශලෝකය දීර්ඝ කාලය්ෂ ශම් 

ප්ර ්නය පිළිබඳව සාකච්ාා කළා. මා දන්නා පරිදි ඟශමරිකා 

එ්ෂස්ත ජනපදය තුළ ශම් පිළිබඳව මුල්ම සංවාදය නිර්මා ය 

ශවනවා. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි, 2016 අවුරුේශේ ඔ්ෂස්ෆර්ඩ්  ේද 

ශකෝෂය විසින් the Word of the Year, නැ්තනම් වසශර් වචනය 

විධියට ශම් "post-truth" නැ්තනම් ප ච්ා්ත සතයය රීයන වචනය 

ශතෝරා ගුව ලබනවා.  ශම් සංකල්පය විසින් නූතන සමාජය ඒ 

තරම් බරපතළ ශලස අභිශයෝගයකට ල්ෂ කරලා තිපශබනවා. 

ප ්චා්ත සතයය මත නිර්මා ය වන්ශන් post-truth society, 

නැ්තනම් ප ්චා්ත සතය සමාජය. ගරු සභාපතිපතුමනි, ඟ්තත 

ශමොක්ෂද, ශබොරුව ශමොක්ෂද රීයලා ශ්තරුම් ගන්න බැරි අමුතු 

ශතොරතුරු සමාජය තුළ ශම් ප ්චා්ත සතය සමාජය බිඳශගන post-

truth politics නැමැතිප සංකල්පය්ෂ වර්තමාන ශලෝකය තුළ 

නිර්මා ය ශවලා තිපශබනවා.  

පසුගිය ඟශමරිකාුව ජනාධිපතිපවර ය ශම් කාර ාවට හසු 
වුණු බවට ශලෝකයා වි ්වාස කරනවා. මශේ ශප ේගලික 
නිමේ්ෂෂ ය නම්, 2015 අවුරුේශේ ශ්රී ලංකාශේ පැවැතිප 
ජනාධිපතිපවර ය්ත එවැනි ගැටුම සහගත තැනක පැටුම ා  රීයන 
එකයි.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, රීයන්න තව කරුණු කාර ා තිපුද ්ත, 
එා් සඳහා කාලය නැහැ. අවසාන ව ශයන්, විෂය භාර ගරු ලලස ්
අලහේශපරුම අමාතයතුමාට මශේ ශග රවීයය ස්තුතිපය්ත, 
ශුභාශිංසනය්ත පුද කරිකන් මා නිහඬ ශවනවා.   

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළලට, ගරු ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල මන්ත්රීතුමා.  ඔබතුමාට 

විනාඩි 17ක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
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ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම ප්රථමශයන්ම අශේ හිතව්ත ගරු 

මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් ඟමතිපතුමාට සුබ පතනවා. ගරු 

ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාට ගැළශපන අමාතයාං ය්ෂ හම්බ ශවලා 

තිපශබනවා . ඔබතුමාට කථාශවන් ජාතයන්තරය අන්දන්න පුළුවන්. 

මම ඔබතුමා එ්ෂක කාලය්ෂ එක කැබිනට් ම්ඩලලශේ කටයුතු 

කළා. හැබැයි, ශවනස ශම්කයි. ජාතයන්තරය අන්දන්න නම්, 

ජාතයන්තර ීයතිප මේතිප අුවව වැල කරන්න ඕනෑ. ජාතයන්තර ීයතිප 

මේතිප උල්ලංඝනය කරලා ඔබතුමා වාශේ ුදේධිමශතකුට වු ්ත වැල 

කරන්න ශලශහසි ශවන්ශන් නැහැ. 

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම එශහම රීයන්න ශහේතුව ශම්කයි. අපි 

දැ්ෂකා ශපොදුජන එ්ෂස්ත ශපරමුණු ආ්ඩඩු, -ශපොශහොට්ටු ආ්ඩඩුව 

වු ්ත- බලයට ප්ත වුණු හැම අවස්ථාවකම ජාතයන්තරය්ත 

එ්ෂක ප්ර ්න ඟතිප කර ග්ත ආකාරය. මට ඒක ශ්තශරන්ශන් නැහැ. 

2005න් පසුව බලයට ප්ත වුණු ආ්ඩඩුව, 2010න් පසුව බලයට 

ප්ත වුණු ආ්ඩඩුව ජාතයන්තරය්ත එ්ෂක ප්ර ්න ඟතිප කර ග්තතා 

ශන්. ගරු මහින්ද රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා ජනාධිපතිපවරයා ව ශයන් 

සිටි කාලශේ ප්ර ්නය ශකොච්චර දුරදිග ගියාද රීේශවෝත, 2012, 

2013, 2014 කාලශේ අශේ රටට විරුේධ්ව එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ 

මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ ශයෝජනා තුන්ෂ සම්මත වු ා; there 

were three Resolutions against us. 2015දී එතුමා 

ජනාධිපතිපවර යකට ගියා. 2015 මාර්තු මාසශේ එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සලය ැදස් වු ා නම්, අපට 

ආර්ිකක සම්බාධ්ක පනවන්න ඉල තිපුද ා. ඒකයි අවුරුදු ශදකකට 

කලින් ජනාධිපතිපවර යකට ගිශේ. පසුව අශේ රජය බලයට ප්ත 

වු ා. එදා මහින්ද රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා රීේවා, අපි එතුමා විදුලි 

පුටුවට අරශගන යන්න හදනවා රීයලා. නමු්ත අශේ අවුරුදු 

හතරහමාරක පාලන කාලය තුළ අපි එතුමා්ත ශේරා ශගන, අශේ 

රශට් ීමර්තිපය්ත ආර්ෂෂා කරශගන ජාතයන්තරය්ත එ්ෂක වැල 

කළා.  

දැන් ශමොක්ෂද ශවලා තිපශබන්ශන්? ශම් අුම්ත ආ්ඩඩුව; 

ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ මැතිපතුමාශේ ආ්ඩඩුව්ත යන්ශන් මහින්ද 

රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා ගිය පාශර්මයි. එතුමාශේ රජය බලයට ප්ත වී 

ගත වුණු පළමුවැනි අවුරුේශේ එතුමාශේ රජයට විරුේධ්ව එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ ශයෝජනාව්ෂ සම්මත 

වු ා; ඒශකන් අශේ රටට අන්ත පරාජය්ෂ අ්ත වු ා. ශවනදා 

අපිට ාන්දය ශදන මැද ශපරදිග රටවල් ඟතුළු හිතව්ත රටවල් 

අපි්ත එ්ෂක අමනාප වු ා. ජී.එල්. පීරිස් ඟමතිපතුමනි, ලබන 

මාර්තුශේ එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සලයට 

යනශකොට, අපිට විරුේධ්ව සම්මත ශවච්ච ශයෝජනාශේ කරුණු 

ගැන අවධ්ානය ශයොමු කරන්න රීයලා මම ඔබතුමාශගන් 

ඉල්ලීම්ෂ කරනවා. ශමොකද, කාර ා රාශිය්ෂ සම්බන්ධ්ව අශේ 

රට ගැන ඔවුන් ප්ර ්නාර්ථය්ෂ මතු කර තිපශබනවා. ඔවුන් මතු කළ 

පළමුවැනි කාර ය තමයි  සිවිල් රාජය කටයුතු ශේගව්තව 

හමුදාකර ය වීම. හැම තැනම හමුදාශේ නිලධ්ාරින්. මම හිතන 

විධියට කෘෂිකර්ම අමාතයාං ශේ ශල්කම්වරයා විධියට ප්ත කර 

තිපශබන්ශන්්ත හමුදා නිලධ්ාරිශය්ෂ. ශම්ක සම්පූර් ශයන්ම 

අනාශගනයි තිපශබන්ශන්. ඒකට ඔබතුමා උ්තතරය්ෂ අරශගන 

යන්න ඕනෑ, ගරු ඟමතිපතුමනි. ශමොකද, ශම් ශයෝජනාව සම්මත 

වු ාට පසුව හමුදා නිලධ්ාරින් වැඩි වැඩිශයන් ප්ත කර තිපශබනවා. 

අශන්ෂ රටවල් ශකොවිඩ් කාර්ය සාධ්ක බලකාශේ ප්රධ්ාන්තවය 

වවදයවරශයකුට ශදන ශකොට, අශේ රශට් ඒක දීලා තිපශබන්ශන් 

හමුදාපතිපවරයාට. ශම්වාට ඔබතුමා උ්තතරය්ෂ අරශගන යන්න 

ඕනෑ. ශදවැනි කාර ය තමයි, අධිකර ය සහ මානව හිිකකම් 

ප්රවර්ධ්නය හා ආර්ෂෂා රීමේම සඳහා වගරීව යුතු ප්රධ්ාන 

ආයතනයන්හි ස්වාධීන්තවය ශසෝදා පාළුවට ල්ෂ රීමේම. 

අධිකර ශේ ස්වාධීන්තවය නැතිප කර තිපශබනවා. රශට් 

උ්තතමේතර ආයතනවල ස්වාධීන්තවය නැතිප කර තිපශබනවා. ඒ, 

විසිවන ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නශයන්. දහනව වන 

ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නශයන් අධිකර යට දුන්ුව 

නිදහස, උසස් ආයතනවලට ලබා දුන් නිදහස විසිවන ආ්ඩඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධ්නශයන් සම්පූර් ශයන්ම නැතිප කර තිපශබනවා. 

ඔබතුමා ශම්කට උ්තතරය්ෂ අරශගන යන්න ඕනෑ, ගරු ජී.එල්. 

පීරිස් ඟමතිපතුමනි. අඩු ග ශන් ඔබතුමා රීයන්න ඕනෑ, 

ඔබතුමන්ලාශේ අුම්ත වයවස්ථාව ශගශනනශකොට 'අපි දහනව 

වන ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධ්නශේ තිපුදණු ස්වාධීන 

ශකොිකෂන් සභා බලා්තමක කරනවා ' රීයලා. ශමොකද, මම හැම 

දාම රීයනවා වාශේ නිදහස් අධිකර ය්ෂ වාශේම රාජය 
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ආයතනවල නිදහස්ව කටයුතු කළ ශනොහැරී නම් ආශයෝජක ශයෝ 

එන්ශන් නැහැ, ගරු ඟමතිපතුමනි. Investors will not come. ඒකට 

ශහොඳම උදාහර ය තමයි, ීනනය. ීනනය ශකොිකයුනිස්ට් රට්ෂ 

ශවලා්ත -ඒ රශට් ාන්ද ශමොනවාව්ත නැහැ.- ඒ රටට 

ආශයෝජකශයෝ ගිශේ ඟයි? ීනනය, ආශයෝජක ශයෝ යන්න කලින් 

මුළු රශට්ම ආශයෝජකයන්ශේ වයාපාර ආර්ෂෂා කරන්න 

අධිකර  පේධ්තිපය්ෂ හැදුවා; පන්ත සම්මත කළා; වයාපාර ීයතිප 

මේතිප සම්බන්ධ්ශයන් අධිකර යට නිදහස දුන්නා. අධිකර ය 

වාශේම උසස් ආයතනවල ස්වාධීන්තවය නැතිපව අපි ආශයෝජන 

බලාශපොශරෝතතු වු ාට වැල්ෂ නැහැ.  

තුන්වැනි කාර ය තමයි, පව්තනා ීයතිප පේධ්තිපය හා එහි 

ක්රියාකාරි්තවශේ ශවනස්ෂ සිදු විය යුතුය යන හැඟීම ඟතිප කරවන 

පරිදි අපරාධ් හා මානව හිිකකම් උල්ලංඝන සම්බන්ධ්ශයන් දඬුවම් 

ශනොලැබීශම් ත්ත්තවය හා ඒ සම්බන්ධ්ව පව්තනා ශේ පාලන 

බාධ්ා හා වගවීම් ත්ත්තවයන්. ඒ රීයන්ශන්, මානව හිිකකම් 

සම්බන්ධ්ශයන් ආ්ඩඩුව එතරම් උනන්දුව්ෂ ද්ෂවන්ශන් නැහැ. 

දැන් බලන්න, Human Rights Commission එකට ප්ත කර 

තිපශබන්ශන් ආ්ඩඩුශේ හිටපු මන්ත්රීවරශය්ෂ. එතශකොට ඒ ගැන 

වි ්වාසය්ෂ තිපශේවිද? ශම් Human Rights Commission එකට 

ප්ත කරන්න ඕනෑ, අප්ෂෂපාතී පුේගලශය්ෂ. දීපිකා උඩුගම 

මහ්තිකය මානව හිිකකම් ශකොිකසශම් හිටපු කාලශේ එම 

ශකොිකසමට වි ාල ජාතයන්තර පිළිගැීයම්ෂ තිපුද ා. ශම් 

කාර යට්ත  ඔබතුමා උ්තතරය්ෂ ශහොයා ශගන ගිශයෝත ශහොඳයි 

රීයා මම වි ්වාස කරනවා. 

හතරවැනි කාර ය තමයි, ආගම් ශහෝ ලේධීන් ඟදහීශම් 

නිදහසට අයථා බලපෑම් ඟතිප කරන ප්රතිපප්තතිප. ඒ රීයන්ශන්, විවිධ් 

ආගම්වලට  සහ සුළු ජාතීන්ට ඟතිප කර තිපශබන ප්ර ්න. දැන් 

ශකොවිඩ් හැදිලා, මුස්ලිම් ජාතිපකශයකු මැරු ාම ඒ මළ ිකනිය 

වළලන්න රීශලෝමීටර 150්ෂ දුර අරශගන යන්න ඕනෑ. ඒක හරිද? 

ශම් දීලා තිපශබන්ශන් දඬුවම්ෂ. මුස්ලිම් ජනතාව අපි්ත එ්ෂක 

අවුරුදු සිය ග න්ෂ සමාදානශයන් හිටියා. අශේ මහුවවර 

දිස්ත්රි්ෂකශේ ඉන්න මුස්ලිම් ජාතිපකයන්ට තිපශබන්ශන් සිංහල 

වාසගම්, ගරු සභාපතිපතුමනි. ශමොකද, මුස්ලිම්වරු ලංකාවට 

එනශකොට මුස්ලිම් කාන්තාවන් ආශේ නැහැ. ඔවුන් සිංහල 

කාන්තාවන් තමයි කසාද බැඳ ග්තශ්ත. ඒ නිසා  ශබොශහෝ අයට 

සිංහල වාසගම් තිපශබන්ශන්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශබොශහෝ 

මුස්ලිම් මන්ත්රීවරුන්ශේ වාසගම් බැුමව්ත එශහමයි.  

අශේ රජය බලයට ප්ත වුණු විගස අපි හදවතිපන්ම සුළු ජාතීන්ට 

අත දිගු කරනවාය රීයන එක ශපන්ුවවා. අපි ජාතිපක ගීශේ 

ශකොටස්ෂ රවිල භාෂාශවන් ගායනා කළා. ඒශකන්ම ජාතයන්තර 

ප්රජාවට අපි ගැන වි ්වාසය්ෂ ඟතිප වු ා, අශේ ආ්ඩඩුව හරි 

විධියටයි යන්ශන් රීයලා.  

වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිපතුමා බලයට ප්තශවලා, 

පළමුවැනි අවුරුේශේ G7  ැදස්වීමට ගියා. ඒ G7  ැදස්වීශම් ප්රධ්ාන 

රටවල් හශ්ත අයට ශවනම ශම්සය්ෂ තිපශබනවා. අනි්ෂ අය 

ඉන්ශන් ශවන ශම්සවල. G7 රටවල නායකයන් අශේ 

ජනාධිපතිපතුමාට රීේවා, ඒශගොල්ලන්ශේ ශම්සයට එන්න රීයලා. 

ඒ, එතුමා ජනාධිපතිප ධුරයට ප්තශවලා පළමුවැනි අවුරුේශේ. ඒ 

වාශේ වි ්වාසය්ෂ අපි ඟතිප කළා. සුළු ජාතීන්ට හිරිහැර කරන 

ආ්ඩඩුවකට කවදාව්ත ජාතයන්තරශයන් උදවු ලැශබන්ශන් නැහැ 

රීයන කාර ය අපි ශ්තරුම් ගන්න ඕනෑ.  

ඊළල කාර ය, සිවිල් සමාජය පිළිබඳ නිරතුරු විමසීම් කරිකන් 

බියප්ත රීමේම. සිවිල් සමාජය බියප්ත කරනවා. සිවිල් සමාජය 

නිශේදනය්ෂ නිකු්ත කශළෝත ඔවුන්ශේ ප්රකා ය්ෂ ගන්න 

ශපොලීසියට එන්න රීයනවා.  සංවාදශයන් තමයි අශේ ප්ර ්න විසඳා 

ගන්න පුළුවන් වන්ශන්.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, ඊළල කරු , මාධ්ය නිදහස සීමාරීමේම් හා 

හැරීශළිකන් පව්තනා ප්රජාතන්ත්රවාදී අවකා ය. අද, මාධ්යවලට 

නිල ශනොල්ත ීනෂ ය්ෂ ඟතිප කර තිපශබනවා තිපරය පිටුපස.  ඒක  

කවුරු්ත දන්නවා. ශම්වා රීයන්ශන්, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව 

හිිකකම් කවුන්සලයයි.  

ඊළල කාර ය, ස්මාරකය්ෂ විනා  රීමේම ද ඟතුළ්තව යුධ් 

වින්දිතයන් සිහිප්ත රීමේම, සැමමේම සම්බන්ධ්ශයන් ජනතාව ශවත 

සීමා පැනවීම. ගරු සභාපතිපතුමනි, යුේධ්යකදී මැරුණු අය සිහි 

රීමේම ඕනෑම ශිෂ්ට රටක සිේධ් ශවනවා. ශදවැනි ශලෝක යුේධ්ශේ දී 

මැරුණු ජර්මන් ශසොල්දාදුවන්, බ්රිතානය ශසොල්දාදුවන් අවුරුේද්ෂ 

පාසා සිහිප්ත කරනවා. ජනතා විමු්ෂතිප ශපරමුශ්ඩ කැැදල්ල 

සමශේ ිකය ගිය අය්ත ඒ ප්ෂෂය සිහිප්ත කරනවා. ඒශ්ෂ වැැදේද්ෂ 

නැහැ. ඒ නිසා බියප්ත රීමේම් ඟ්තත ව ශයන්ම එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ 

මානව හිිකකම් කවුන්සලය ශහළා දැක තිපශබනවා.  

ඊළල කාර ය තමයි කාන්තා හිංසනය.  

Sir, today is the International Day for the Elimination 
of Violence against Women. The UN Human Rights 
Council has passed a stricture on us saying that we are 
looking the other way when it comes to harassment of 
women. So, the next time when you go for its session, 
you will have to face the added problem of what 
happened in Parliament. You will have to have an answer 
for that. Here in Parliament, a female Member of 
Parliament was insulted and what is the Order given? The 
Hon. Member who insulted her was not punished; he did 
not say “sorry” but he was just reprimanded. But, that is 
not enough. What we need is a punishment for him.  

The Samagi Jana Balawegaya's women’s front lead by 
Mrs. Jalani Premadasa is organizing a series of events on 
Friday to show their disapproval of what happened in 
Parliament. It is called “කාන්තා හිංසනය පිටු දරීමු - තැඹිලි 
පැහැශයන් ශලොව බබළවමු”.      

අපි ශම් අ්තවල පැළඳ සිටින තැඹිලි පාට පටි ඒ විශරෝධ්තා 

වයාපාරශේ සංශ්ෂතය්ෂ, ගරු සභාපතිපතුමනි.  

ඊළලට අපි පාස්කු ප්රහාරය ගැන කථා කරමු. දැන්, කාදිනල් 

උන්නාන්ශසේ විශරෝධ්ය ප්රකා  කරලායි තිපශබන්ශන්. ගරු 

ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා ශම් සැශර් මානව හිිකකම් කවුන්සලයට 

ගියාම අනිවාර්යශයන්ම අහවි, ශම් සම්බන්ධ් ජනාධිපතිප පමේ්ෂෂ  

ශකොිකෂන් සභාශේ වාර්තාවල නිර්ශේ  ක්රියා්තමක ශවනවාද 

රීයලා. ශමතැන ශවලා තිපශබන්ශන් ශමොක්ෂද? සමහර නිර්ශේ  

ක්රියා්තමක ශවනවා; සමහර නිර්ශේ  ක්රියා්තමක ශවන්ශන් නැහැ. 

ශතෝරා ශේරා ශගන තමයි ඒවා ක්රියා්තමක කරන්ශන්. ශපශර්දා 

දිනශේ මම ශම් සභාශේ ශනොසිටි ශවලාවක නිලන්ත ජයවර්ධ්න 

මහ්තමයා ගැන මම රීයපු ශේ සම්බන්ධ්ශයන් යම් යම් මන්ත්රීවරු 

ප්රකා  ඉදිරිප්ත කර තිපශබනවා. මම ඒ අයට ශදොස් රීයන්ශන් 

නැහැ. නමු්ත මම කථා කශළේ ීයතිපඥවරශය්ෂ හැටියටයි. ශමොකද, 

නිලන්ත ජයවර්ධ්න මහ්තමයාට තමයි පාස්කු ප්රහාරශේ ශතොරතුරු 

ලැුදශ්ඩ. සතිප ශදකකට කලින් තමයි එතුමාට ඒ ශතොරතුරු 

ලැුදශ්ඩ. නමු්ත, එතුමා ශම් පිළිබඳව වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමාට රීේශේ නැහැ රීයලා එතුමාම රීයනවා. 

එතශකොට වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිපතුමා තමයි 

423 424 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ආර්ෂෂක ඟමතිප; ීයතිපය හා සාමය පිළිබඳ ඟමතිප. ඟයි, එතුමාට 

රීේශේ නැ්තශ්ත? කාදිනල් හිිකපා න් රීයනවා ුදේධි අං ශේ 

කුමන්ත්ර ය්ෂ තිපශබනවා රීයලා. ඉතිපන් ඟ්තත ශන්. ශමොකද, 

ුදේධි අං ශේ ප්රධ්ානියා නිලන්ත ජයවර්ධ්න ශන්. එතුමාට 

ශතොරතුරු ආවාම එතුමා ඒක රශට් ජනාධිපතිපතුමාට රීේශේ 

නැතිපනම් ඒක කුමන්ත්ර ය්ෂ ශනොශවයිද? ගරු ජී.එල්. පීරිස ්

ඟමතිපතුමනි, ඒක කුමන්ත්ර ය්ෂ ශනොශවයිද? එතුමාශේ 

දුරකථනය අරශගන ඒ මාසශේ එතුමා කථා කර තිපශබන්ශන් කාටද 

රීයා ශහොයනශකොට ඒවා ඔ්ෂශකෝම මකලා.  ඕනෑම ශපොඩි 

ළමශයකුට ශ්තශරනවා, එතුමා යම්ෂ වසන් කරන්න හැදුවා 

රීයලා. කාදිනල් හිිකපා න් රීයන එක ඟ්තත. ඒක තමයි 

කුමන්ත්ර ය.   

ගරු සභාපතිපතුමනි, පාස්කු ප්රහාරයට සතිප ශදකකට කලින් 
ුදේධි අං ශේ ප්රධ්ානියාට ශතොරතුරු ලැුද ා. එදා උශේ්ත ලැුද ා. 
ඟ්තත ව ශයන්ම, හිටපු ජනාධිපතිපතුමාට ඒ ශතොරතුරු රීේවා නම් 
සමහරවිට එතුමා පිටරට යන්ශන් නැතිපව ඉන්න්ත තිපුද ා. ශම්වා 
තමයි ජනතාව අහන ප්ර ්න. ශතොරතුරු ලැුද  පළමුශවනි 
පුේගලයා අද සා්ෂෂිකරුශව්ෂ කරලා. ඒකයි මම පාර්ලිශම්න්තුවට 
රීේශේ. එතුමා කලින් වාර්තා එවන්න ඟතිප. මම ඒක නැහැ 
රීයන්ශන් නැහැ.  ආ්ඩඩු ප්ෂෂශේ මන්ත්රීවරු එතුමා කලින් එවපු  
වාර්තා ගැන රීේවා. ඒවා ඟ්තත ශවන්න පුළුවන්. නමු්ත, ඒ 
තීර ා්තමක දවස සම්බන්ධ්ශයන් ලැුදණු ශතොරතුරු එතුමා, 
එවකට ආර්ෂෂක ඟමතිපවරයා වූ,  ීයතිපය හා සාමය පිළිබඳ 
ඟමතිපවරයා වූ ජනාධිපතිපතුමාට රීේශේ නැහැ.  

එතශකොට, ඒක හරිද රීයලා බලන්න දුරකථනය පමේ්ෂෂා කර 
බලන ශකොට, ඒ ඔ්ෂශකෝම මකලා. ශම්වා ගැන තමයි කාදිනල් 
හිිකපා න් වහන්ශසේ රීයන්ශන්. නිලන්ත ජයවර්ධ්නට නඩු 
දමන්න රීයලා ජනාධිපතිප ශකොිකෂන් සභා වාර්තාශේ තිපශබනවා. 
නමු්ත, නඩු දමන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ඔරුට නඩු දැම්ශමෝත තව 
වි ාල ශකොටස්ෂ ශහළිදරේ ශවනවා. ශම් ප්ර ්න ගැන ඔබතුමාශේ 
අවධ්ානය ශයොමු කරන්න රීයා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒ වාශේම, ත්රස්තවාදය වැළැ්ෂවීශම් පනත - PTA එක - 
ඔබතුමන්ලා සංශ ෝධ්නය කරනවාද? 

 

ගු මමහසාචාර්ය  ජී.එල්. පීසේ ප් මහසතා මවිනද්ශ් අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ் - தவளிநொட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign) 

ඔේ. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමොකද, ඒක ඉතාම වැදග්ත. යුශරෝපා සංගමය ඉල්ලීම්ෂ කර 

තිපශබනවා.  ශමොනවාද ඒ ශගොල්ශලෝ ඉල්ලන්ශන්? ඒ අය කරන්න 

රීයන සංශ ෝධ්න ඉතාම සරල ඒවා. ශකශනකු අ්ත අලංගුවට 

ග්තතාම පැය 48්ෂ ඟතුළත මශහස්ත්රා්තවරශයකුට ඉදිරිප්ත 

කරන්න රීයනවා. ඒක වැැදදිද? රිසාඩ් බදියුදීන් මැතිපතුමා අරශගන 

ගිහින් මාස 7්ෂ, 8්ෂ තබා ශගන සිටියා. ඔවුන් ඉල්ලන්ශන්, 

ශකශනකු අ්ත අලංගුවට ග්තතාම පැය 48්ෂ ඟතුළත 

විනි ්චයකාරවරයකු හමුවට ඉදිරිප්ත කරන්න රීයලා. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියිකත කාලය අවසන්. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම අශේ පැ්තශතන් විනාඩි ීමපය්ෂ 

ගන්නවා. 

මා දන්නා තරමට ඒක තමයි පළමුවැනි කාර ය. අශන්ෂ එක 

තමයි, ැදඳවුම් නිශයෝග - detention orders. මාස 18්ෂ යනකල් 
රඳවා තබාගන්න පුළුවන්. ඒක මාසයක ශහෝ ශදකක කාලය්ෂ 
කළාට කම්ෂ නැහැ රීයලා ඒ අය රීයනවා. ඉතිපන්, ශම්වා සරල 
ශේවල් ශන්, ගරු ඟමතිපතුමා? ශම්වා සරල ශේවල්. ඔබතුමන්ලා 
එම සංශ ෝධ්න ශගන ආශවෝත, අපි පාර්ලිශම්න්තුශේ සහශයෝගය 
ශදනවා, ඒ සංශ ෝධ්න ක්රියා්තමක කරන්න. මම ඒ ගැන මීට වලා 
කථා කරන්න බලාශපොශරෝතතු වන්ශන් නැහැ. 

ගරු ජී.එල්. පීරිස ්අමාතයතුමනි, ලබන වසශර් මාර්තු මාසශේ 
එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ ැදස්වීමට යන 
ඔබතුමාට මම ශුභ ප්රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමාට අමාරු කාර්යය්ෂ 
කරන්න තිපශබන්ශන්; it is a difficult task. 

But, as I said earlier, international diplomacy is not 
done by individuals. It is by our adherence to 
international policies and law. You may be the most 
eminent scholar, but if you do not adhere to the 
Resolutions of the UN Human Rights Council and the 
UN treaties which we have signed, you will not have any 
redress. Therefore, I urge you to go prepared to the UN 
Human Rights Council with the right answers because the 
information I get is that this time, they are not going to 
just pass Resolutions and wait because they did that three 
times. In 2012, 2013 and in 2014, they passed 
Resolutions and that was all. But this time, they are not 
going to wait and give you time; they will decide on 
something more concrete.  

Hon. Chairman, now we are  in a tight financial 
situation. For the last so many days, we have been asking 
the Government to give solutions to two problems. We 
have a dollar crisis. How are you going to solve that 
dollar crisis? How are you going to pay your debts - US 
Dollars 6.5 million - in the coming year? We have not got 
an answer.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුවට තමයි මුදල් බලය 
තිපශබන්ශන්. අපට දැන ගැීයමට අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා; we have a 
right to know.  

මම ශම් කාර ය්ත තමුන්නාන්ශසේලාට රීයන්න ඕනෑ. ගරු 
සභාපතිපතුමනි, රට ශගොල ගන්න තිපශබන එකම ක්රමය තමයි  ය 
ශගවන්න තිපශබන කාල සීමා දීර්ඝ කර ගැීයම. අවුරුදු 5රීන්  ය 
ශගවන්න තිපශබනවා නම්, අවුරුදු 10රීන් ශහෝ 15රීන් ශගවන්න 
දීර්ඝ කරගන්න ඕනෑ. ඒක තමයි එකම ක්රමය. There is no other 
way. හැබැයි, ඒක කරන්න ජාතයන්තර සහශයෝගය අව යයි ශන්, 
ගරු ඟමතිපතුමා? ජාතයන්තරය්ත එ්ෂක ර්ඩඩු ශවවී ඒක කරන්න 
පුළුවන්ද?  ය ශගවීශම් කාල සීමාව දීර්ඝ කරවා ග්තශතෝත රුස්ම 
ගන්න ඉල්ෂ - a breathing space - ලැශබනවා. ඒ සඳහා 
ඔබතුමාට ජාතයන්තර ප්රජාවශේ ආශීර්වාදය අව යයි. ඒකයි මම 
රීයන්ශන්, ජාතයන්තරය්ත එ්ෂක සම්බන්ධ් ශවලා කටයුතු 
කරන්න රීයලා. ශමොකද, ශම් යන විධියට ජනවාරි, ශපබරවාරි, 
මාර්තු වන ශකොට ශම් රශට් සිවිල් යුේධ්ය්ෂ ඟතිප ශවයි. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 
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ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will finish, Sir. 

වේනියාශේ camp එකක ඉන්න ශසොල්දාදුශව්ෂ අද උශේ මට 

කථා කළා. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා විනාඩි තුන්ෂ වැඩිපුර ග්තතා. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කම්ෂ නැහැ, අශේ පැ්තශතන් ඒ ශවලාව අඩු කරගන්න. 

ඒ ශසොල්දාදුවා මට ශමොක්ෂද රීේශේ? 

ඔරු රීේවා, "අපිට හැමදාම කන්න ශදන්ශන් අඹ මාළුවයි, 

බතුයි" රීයලා. කන්න ශදන්ශන් අඹ මාළුවයි, බතුයි ුම! ඉතිපන් 

ශමශහම,- 

 

ගු ම්දත්රීවරනයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔබතුමා අසතය රීයන්න එපා. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පාර්ලිශම්න්තුශේදී අසතය රීයන්ශන් නැහැ කවුරුව්ත. [බාධ්ා 

රීමේම්   ඒක තමයි පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රදාය. මට අද උශේ 07.30ට 
ඔරු කථා කශළේ. මට රීේවා, "බලගිනියි මන්ත්රීතුමා, හැමදාම 

කන්ශන් අඹ මාළුයි බතුයි" රීයලා. ඉතිපන් මට දුක හිතු ා. ඒ, 

මහුවවර මම දන්නා ශකශන්ෂ. ඉතිපන් ශම්ක තමයි රශට් 

ත්ත්තවය. අඩුම ග ශන් ඒ ිකනිසුන්ට ඒක හරි තිපශබනවා. අශන්ෂ 

අයට ඒකව්ත නැහැ.  

ආ්ඩඩුව අපට බැ ලා වැල්ෂ නැහැ, ගරු සභාපතිපතුමනි. 

ශගොවීන්ශේ ශම් ප්ර ්නය අපි ඟතිප කරපු එක්ෂද? 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
දැන් කථාව අවසන් කරන්න. 

 

ගු ලක්ෂපම්ද කිසේඇල්ල මහසතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපට ඕනෑ තරම් ශවලාව තිපශබනවා, ගරු සභාපතිපතුමනි.  

ශගොවීන්ශේ ශම් ප්ර ්නය අපි ද ඟතිප කශළේ, ගරු ජී.එල්. පීරිස ්

ඟමතිපතුමනි?  ආ්ඩඩුව ශන් ශම් ප්ර ්නය ඟතිප කශළේ. අපි 

ශනොශවයි. අවුරුදු 10න් කරන්න හදපු එක, සල්ලි නැතිප නිසා 

අවුරුේශදන් කරන්න ගිහිල්ලායි ශම් ප්ර ්නය ඟතිප වුශ්ඩ.  ශමොන 

අඩු පාඩුකම් තිපුද ්ත අශේ ආ්ඩඩුව කාලශේ අන්තිපම දවස 

වනකල් ිකනිස්සු කාලා බීලා ශහොඳට සිටියා. ගරු සභාපතිපතුමනි, 

ඒකට ශහේතුව  ශම්කයි. අපි 2015 දී බලයට එනශකොට අශේ රශට් 

ආදායම තිපුදශ්ඩ බිලියන 1,000යි. අපි යනශකොට ඒක ශදගු ය්ෂ 

කළා; Rs. 2,000 billion කළා. ඒකයි ශහේතුව. අපට ඕනෑ තරම් 

සල්ලි තිපුද ා. නමු්ත, ශම් ආ්ඩඩුව ඟවිල්ලා පළමුවැනි අය 

වැශයන්ම ශලොකු සමාගම්වලට වැට් බදු සහන දීලා රුපියල් 

බිලියන 800්ෂ නැතිප කර ග්තතා. පළමුවැනි අවුරුේශේ ආදායම 

රුපියල් බිලියන 1,300යි. අශේ ආ්ඩඩුශේ අවසාන අවුරුේශේ 

ආදායම රුපියල් බිලියන 2,000යි. ඒකයි ශම් සියල්ලටම ශහේතුව. 

අපට බැ ලා වැල්ෂ නැහැ. ආ්ඩඩුශේ වැැදදි ප්රතිපප්තතිප නිසා තමයි 

අද ශම් රශට් ප්ර ්නය්ෂ ඟතිප ශවලා තිපශබන්ශන්.  

ස්තුතිපයි.  

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
 ගරු (මහාචාර්ය) චරිත ශහේර්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

8්ෂ තිපශබනවා. 
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ගු මමහසාචාර්ය  චසේත නහස රත් මහසතා 
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) சொித்த சஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 
ගරු සභාපතිපතුමනි, 2022 අය වැය කාරක සභා අවස්ථාශේදී 

මා ශම් ගරු සභාව ආමන්ත්ර ය කරන්ශන්, මූලික ව ශයන් අදහස් 

ද්ෂවන්ශන් ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳවයි. වර්ෂ 

2012 ඉඳලා 2015 වනතුරු මම ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ 

ශල්කම්වරයා විධියට වැල කළා. මම ඒ ගැන ශබශහවින් සතුටු 

ශවනවා. ඒ වාශේම අපි 2015 දී ශම් අමාතයාං ය යටශ්ත තිපුදණු 

රුල්ෂ ආයතන බලයට පැිකණි ඒ ආ්ඩඩුවට භාර දුන්ශන් ලාභ 

ලබන ආයතන පේධ්තිපය්ෂ විධියට බව මම ශම් අවස්ථාශේදී මත්ෂ 

කරන්න ඕනෑ. නමු්ත, අපි ශම් ආයතන පේධ්තිපය 2019 වර්ෂශේදී 

නැවත වතාව්ෂ ගන්න ශකොට ඒ ශබොශහෝ ආයතනවලට රජශයන් 

ශගවන්න ශවලා තිපශබන තැනට ඒවා කලා වැටිලා තිපුද ා.  

මම විශ ේෂශයන්ම, for record purposes, ශමය රීයන්න 

ඕනෑ. ජනමාධ්ය ්ෂශෂේත්රශේ රාජය ආයතන රාජයයට බර්ෂ ශනොවී 

වැල කරන විධිය ගැන මීට ශපර -2015 වන විට- අපි ඉතාම 

පැහැදිලි චිත්රය්ෂ හදලා තිපුද ා. අශේ ආයතන පේධ්තිපශයන් රජයට 

ලාභාං  ශගවන්න පුළුවන් ශබොශහොම  ්ෂතිපම්ත ආයතනය්ෂ 

විධියට 2015 දී අපි ITN ආයතනය භාර දුන්නා. ඒ වාශේම ඒ 

වනශකොට ජාතිපක රූපවාහිනිය ඉතාම ශහොඳ balance sheet එක්ෂ 

තිපයා ශගන හිටියා. ඒ ආයතනය ලාභයි රීයන අර්ථශයන් 

ශනොශවයි මා ශමය රීයන්ශන්. නමු්ත ඉතා ශහොඳ balance sheet 

එක්ෂ එ්ෂක තමයි ඒක අපි යහ පාලන රජයට භාර දුන්ශන්. 

විශ ේෂශයන්ම 2015-2019 කාලය ඟතුශළේ කරපු පරිපාලන 

කටයු්තත්ෂ නිසා අද වන විට ශම් ආයතන ශදකම බරපතළ 

විධිශේ අර්ුදදයකට ල්ෂ ශවලා තිපශබනවා. මම ඒ ගැන 

ශබශහවින්ම කනගාටු ශවනවා.  

අශේ රාජය ආයතන පේධ්තිපශේ ඉතාම වැදග්ත ආයතන 

ග නාව්ෂ ශම් අමාතයාං ය යටශ්ත තිපශබනවා. ප්රවෘ්තතිප 

ශදපාර්තශම්න්තුව, රජශේ මුර  ශදපාර්තශම්න්තුව සහ තැපැල් 

ශදපාර්තශම්න්තුව එයට අය්ත. ශම් රශට් විශ ේෂශයන්ම 

වැදග්තකම්ෂ ද්ෂවන ශදපාර්තශම්න්තු තුන්ෂ ශම් අමාතයාං ය 

යටශ්ත තිපශබනවා. මම අශේ වර්තමාන ගරු අමාතයතුමාට සුබ 

පතනවා. ශම් අමාතයාං යට  ශදපාර්තශම්න්තු තුන්ෂ තිපශබනවා.  

ශදපාර්තශම්න්තු සහ සංස්ථා පාලනය කරන්න සිදු වන්ශන් ක්රම 

ශදකකටයි. ශම් ශදපාර්තශම්න්තු තුන අශේ රශට්  ්ෂතිපම්ත 

ශදපාර්තශම්න්තු විධියට ඉදිරියට ශගශනන්න රීයලා මා ඉතාම 

427 428 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඕනෑකිකන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම තැපැල් 

ශදපාර්තශම්න්තුව අතයව ය ප්රතිපසංස්කර  රාශියකට යට්ත කළ 

යුතුව තිපශබනවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, ඟශමරිකාශේ US Postal 

Service රීයන්ශන් රාජයයට සම්බන්ධ්  ්ෂතිපම්ත ආයතනය්ෂ බව 

ඔබතුමා දන්නවා.   

අශේ රශට්්ත ශම් Department of Posts  අුම්ත කරන්න කාලය 

ඟවිල්ලා තිපශබනවා. අශේ ගරු ඟමතිපතුමාට ඒක කරන්න පුළුවන් 

ශවයි රීයා අපි වි ්වාස කරනවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, ඒ වාශේම 

අශේ "ශස භාගශේ දැ්ෂම" ප්රතිපප්තතිප ප්රකා ශේ්ත සඳහන් කළා,  ශ්රී 

ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව, ශ්රී ලංකා රූපවාහිීය සංස්ථාව රීයන 

ආයතන ශදක ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ trust එක්ෂ ඟතුශළේ 

ප්රතිපසංවිධ්ානය කරමු රීයලා. මම ආ්ඩඩුවට්ත,  විප්ෂෂයට්ත 

ශපොදුශේ  ශම් අදහස ඉදිරිප්ත කරනවා. අශේ රශට් තිපශබන ප්රධ්ාන 

සංස්ථා ශදක්ෂ විධියට ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව්ත, ශ්රී ලංකා 

රූපවාහිීය සංස්ථාව්ත ශම් ශේ පාලන ක්රියාදාමශයන් උලට 

ඔසවන්න අපට පුළුවන් නම්, ඒවා BBC සම්ප්රදාශයන් උලට 

ඔසවන්න පුළුවන් ශවයි රීයලා ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ 

ජනාධිපතිපතුමාශේ අශේ ආ්ඩඩුව වි ්වාස කළා.  ගරු ඟමතිපතුමා 

ඉදිරිශේ තිපශබන අභිශයෝගය්ෂ විධියට අපි ඉදිරිප්ත කරනවා, ශම් 

ආයතන ඉදිරියට ගන්න රීයලා. පාර්ලිශම්න්තුව වාර්ෂික අය 

වැශයන් trust එකකට සල්ලි ශවන් කරලා, ඒ trust එකට ශම් 

ආයතන ශදක කළමනාකර ය කර ශගන ඉදිරියට ශගන යන්න 

භාරශදන්න තමයි අපි මුලින් හිතුශේ. ශම්ක අශේ මැතිපවර  

ප්රකා ශේ තිපශබන ඉතාම වැදග්ත ඉදිරිගාමී අදහස්ෂ. ඒක බිමට 

ශගශනන්නට අශේ ඟමතිපතුමාට හැරී ශේවි රීයා මම වි ්වාස 

කරනවා.  

 ගරු සභාපතිපතුමනි, ස්වාධීන රූපවාහිනිය්ත, ශල්්ෂහවුස ්

ආයතනය්ත ශවනම විධිශේ ආයතන ශදක්ෂ. ස්වාධීන 

රූපවාහිනියට ලාභ ලබිකන් රජය ඟතුශළේ වැල කරන්න  ්ෂතිපය 

තිපශබනවා. ශල්්ෂහවුස් ආයතනය්ත ශවනම පනත්ෂ තිපශබන, 

ඉතාම වැදග්ත ීයතිප හදා තිපශබන ආයතනය්ෂ. ශම් ආයතන ශදකට 

එක විධියකට සලකන්න රීයා මම අශේ ඟමතිපතුමාශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. රජශේ ප්රධ්ාන ශදපාර්තශම්න්තු තුන්ෂ වන තැපැල් 

ශදපාර්තශම්න්තුව, රජශේ ප්රවෘ්තතිප ශදපාර්තශම්න්තුව සහ රජශේ 

මුර  ශදපාර්තශම්න්තුව එ්ෂ ආකෘතිපය්ෂ තුළ්ත, ඒ වාශේම ශ්රී 

ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සහ ජාතිපක රූපවාහිීය සංස්ථාව 

ශවනම ආකෘතිපය්ෂ තුළ්ත, ඒ වාශේම ස්වාධීන රූපවාහිනිය සහ 

ශල්්ෂහවුස් ආයතනය ශවනම ආකෘතිපය්ෂ තුළ්ත ව ශයන් ත්රිමාන 

පරිපාලනය්ෂ ශම් තුළට ශගශනන්නට අව යයි රීයා අපි වි ්වාස 

කරනවා. ගරු ඟමතිපතුමා එම කටයු්තත ඉදිරියට ශගන යයි රීයා 

අපි බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. 

විශ ේෂශයන්ම ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලල පනත ශවනස් 
රීමේම ගැන මා හිතව්ත ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මැතිපතුමා 
ප්රකා  කළා. ඟ්තතටම අශේ රශට් මාධ්ය ්ෂශෂේත්රශේ ප්රධ්ාන 
ගැටුමව්ෂ තිපශබනවා, ගරු සභාපතිපතුමනි. එ්ෂ පැ්තතරීන් 
ශරගුලාසි, ආචාර ධ්ර්ම, පුරුණුව රීයන ඒවාශේ බරපතළ අඩුව්ෂ 
තිපශබනවා. ඒ නිසා regulation, ethics and training රීයන තුනම 
එක විධියට උලට ඔසවන්න සිදු ශවලා තිපශබනවා. ඒ අර්ථශයන් 
බලනශකොට ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලල පනත ඉතාම වැදග්ත 
පනත්ෂ. ශම්ක ශම් විධියට තබාගන්න ඕනෑ නැහැ. මම එකල 
ශවනවා, ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මැතිපතුමා සමල. හැබැයි, 
අපි ශම් ඩිජිටල් අවකා ය්ත එ්ෂක ගුවශදුව කරන 
ශරගුලාසිකර ය පාර්ලිශම්න්තුව සතු ශමවලම්ෂ විධියට පාවිච්චි 
කරන්න ඕනෑ. ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලල පනත රීයන්ශන් එක 
ආ්ඩඩුවක ශදය්ෂ ශනොශවයි. අශේ ආ්ඩඩුශේ එක්ෂ විතර්ෂ 
 ශනොශවයි, ශම්ක පාර්ලිශම්න්තුව සතු ශමවලම්ෂ විධියට 

විප්ෂෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලා්ත පිළිගනියි රීයා මා වි ්වාස කරනවා.  
අපි එශහම කළ යු්තශ්ත,   අශේ රශට් ඩිජිටල් අවකා ය 
නියාමනය පිළිබඳ අදහස්ෂ කාට ශහෝ තිපශබනවා නම් ඒකට 
මතුශවන්න පුළුවන් departure point එක්ෂ ශම් ශ්රී ලංකා පුව්ත 
ප්ත ම්ඩලල පනශ්ත තිපශබන නිසායි. ගරු සභාපතිපතුමනි, මම 
ඉතාම ශග රවශයන් ශම් ගැන මත්ෂ කරන්ශන් ශමය ඉතා වැදග්ත 
කාර ය්ෂ නිසායි.  

ඊළලට ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපවාසිකම පිළිබඳ පනත 
ගැන කථා කශළෝත, අපට ශපර පැවතිප ආ්ඩඩුව තමයි ඒ පනත 
ශගන ආශේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා පම ්ෂ  ශනොශවයි, අපට ඒ 
ගැන යම් ප්රසාදය්ෂ තිපශබනවා. ඒ වාශේම ශතොරතුරු දැනගැීයශම් 
අයිතිපවාසිකම පිළිබඳ පනත ඒ විධියටම ශගන යනවාය රීයා අපි 
ආ්ඩඩුව භාරගන්න ශපර්ත, ගරු බැසිල් රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා 
ඉතාම පැහැදිලිව ප්රකා  කළා. අපි ඒක තව්ත  ්ෂතිපම්ත කරනවා.  

ගරු සභාපතිපතුමනි, රූපවාහිීය ඩිජිටල්කර ය සම්බන්ධ්ව 
2014දී අපි ආරම්භ කළ වැලසටහන් නැවතිපලා තිපශබනවා. මම 
වි ්වාස කරනවා, අශේ ගරු ඟමතිපතුමා ඒ වැලසටහන නැවත 
ක්රියා්තමක කරයි රීයලා. ISDB-T රීයන platform එකට යන්න 
අපි තීර ය කර තිපශබනවා. ශම් Japanese platform එක අශේ 
ආ්ඩඩු ශදකම පිළිශගන තිපශබනවා. තව්ත සමහරු Digital Video 
Broadcasting - Second Generation Terrestrial system - DVB

-T2 - එක ගැන කථා කරනවා. අපි ඒශකන් ඉව්ත ශවලා 
තිපශබනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, Japanese system එක ඟතුශළේ 
අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ රීයලා. ශම්ක ගැන තවදුරට්ත සාකච්ාා 
කරන්ශන් නැතිපව, එය ක්රියා්තමක කරන්න රීයා ගරු 
ඟමතිපතුමාශගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළලට, මාධ්යශේදීන්ශේ වරල්ත ආයතනය්ෂ  -Chartered 

Institute of Journalists-   හදන්න ගරු ඟමතිපතුමා ශයෝජනාව්ෂ 
ශගනැල්ලා තිපශබනවා. මම ශල්කම්වරයා ව ශයන් සිටි කාලශේ 
Organization of Professional Associations - OPA - එකට 
ගිහිල්ලා අශේ ජනමාධ්යශේදීන්ව, අශේ professional ආයතන 
ශදක එහි ලියාපදිංචි කරන්න හැදුවා. නමු්ත, OPA එක රීේවා 
එශහම ගන්න බැහැ රීයලා. ලංකාශේ journalismවලට වරල්ත 
ත්ත්තවය්ෂ නැහැයි රීයලා, OPA එක පවා අපව ප්රතිප්ෂශෂේප 
කරිකන් තිපුද ා.      

ඒ නිසා මම ඉතාම සතුටු ශවනවා, අශේ ගරු ඟමතිපතුමා ශම් 

Chartered Institute එක පිළිබඳ සංකල්පය ශගනාපු එක ගැන. 

විශ ේෂශයන්ම වි ්වවිදයාලවල විවිධ් මාධ්ය අධ්යයන තිපශබනවා. 

ගරු ඟමතිපතුමනි, අශේ රශට් ශවළඳශපොළ අව යතාවයි, 

වි ්වවිදයාලශයන් නිර්මා ය කරන මාධ්ය උපාධිධ්ාරියාශගයි 

අතර පරතරය්ෂ තිපශබනවා. මම ගරු ඟමතිපතුමාට ශයෝජනා 

කරනවා, ශම්ක සමහන් කරන්න ඕනෑ රීයලා. ඒ වාශේම ශම් 

Chartered Institute එක හරහා අපට පුළුවන් ශවනවා, 

ගු ා්තමක පුරුණුව්ෂ සහිත ජනමාධ්යශේදීන් අශේ රශට් 

නිර්මා ය කරන්න.  මම ඉතාම සතුටට ප්ත ශවනවා, අශේ ගරු 

ඟමතිපතුමා ශම් කාර්යය සඳහා මැදිහ්තවීම සම්බන්ධ්ව. ඩිජිටල් 

අවකා ය අශේ හතුශර්ෂ කර ශනොගනිිකන්, සමාජ මාධ්ය 

අවකා යට රාජය ආයතන සියල්ලම හැරී ශේගශයන් ඟතුළු 

ශවන්න රීයා ඉතාම ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිිකන් මශේ වචන 

ස්වල්පය නිමා කරනවා.  

ස්තුතිපයි, ගරු සභාපතිපතුමනි. 
 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මුජිුදර් රරුමාන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට අමාරු වැල්ෂ 

තිපශබන්ශන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩි ශදකයි 

තිපශබන්ශන්. 
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[ගරු (මහාචාර්ය) චරිත ශහේර්ත මහතා  
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ගු මුජිබුර් රහුමා්ද මහසතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, රීන්නියාවල ferry එක්ෂ ශපරළීශමන්  

සිදු වූ අනතුර  ගැන ඊශේ ශම් ගරු සභාශේ කථා වුණු බව ඔබතුමා 

දන්නවා. ඒ ශවලාශේ රාජය අමාතය ගරු නිමල් ලාන්සා මැතිපතුමා 

ශම් ගරු සභාවට උ්තතර ශදිකන්,  ඒ පිළිබඳව නගර සභාවට 

ශචෝදනා කළා. අපි ශම් ප්ර ්නය මතු රීමේම ගැන අපට්ත ශචෝදනා 

කළා. ගරු සභාපතිපතුමනි, 2021 ජුලි මාසශේ 9වන දා ගරු ඉම්රාන් 

මහරූෆ් මන්ත්රීතුමාශේ ප්ර ්නයකට එතුමා  පිළිතුරු දීලා තිපශබනවා.  

2021.07.09 දින හැන්සාඩ් වාර්තාශේ තීරු අංක 1930 යටශ්ත 

එතුමා දුන් පිළිතුශරහි ශමශසේ සඳහන් වනවා: 

"විශ ේෂශයන් ගරු තවුෆි්ෂ මැතිපතුමා මට ආරාධ්නා කරලා මම ගියා ඒ 

පාලශම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න. ඒක ඒ ප්රශේ යට අතයව ය පාලම්ෂ." 

ඊළලට එතුමා ශමශහම රීයනවා: 

 "හැබැයි, තවුෆි්ෂ මන්ත්රීතුමාශේ ඉල්ලීම අුවව රුපියල් ිකලියන 500ක 

මුදල්ෂ ශවන් කරලා එහි පළමු ශකොටශසේ වැල ආරම්භ කරන්න මම්ත ගියා".  

 එතුමා ශම් කාර ය්ත රීයනවා:   

"හැබැයි, අශපන් අවසර ඉල්ලලා තිපශබනවා, ඒක දැනට ශනොිකශල් කර 

ශගන යන්න. තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමා යම් ක්ඩලායම්ෂ ශයොදවා ඒ කටයු්තත කර 

ශගන යනවා."  

ඒ රීයන්ශන්, ferry එක.  එතුමා වැඩිදුරට්ත ශමශහම රීයා 

තිපශබනවා: 

"අපි ඒ සඳහා ශම් වනශකොට අවසර දීලා තිපශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට්ත පුළුවන් නම් ක්ඩලායම්ෂ ශයොදවා ශනොිකශල් ශමම කටයු්තත කර 

ශගන යන්න. අපි අවසරය ලබා ශදන්නම්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාට ශම්ක කර 

ශගන යන්න බැරි නම් අශේ අමාතයාං ය හරහා එය ශනොිකශල් කරන්න අපි 

බලාශපොශරෝතතු වනවා."  

ගරු සභාපතිපතුමනි, එතුමා පසුගිය ජුලි මාසශේ 9 ශවනිදා  

පැහැදිලිව ශම් සභාවට රීයා තිපශබනවා ත්රිකු ාමලශේ  

රීන්නියාවල  ශම් ferry එක කරශගන යන්න එතුමා අවසර දීලා 

තිපශබනවා රීයලා. ඒක කරශගන යන්න එතුමා අවසර දීලා 

තිපශබන්ශන් තවුෆි්ෂ මන්ත්රීතුමාට. එතශකොට ඊශේ ශම් ගරු 

සභාශේදී අපි ශම් ප්ර ්නය අහනශකොට, එතුමා අපට "ශමෝලයා" 

රීයලා්ත රීේවා. ගරු සභාපතිපතුමනි, ඔබතුමාට වගීමම්ෂ 

තිපශබනවා. ශමොකද, අපි ශම් 
 
[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

එශහම අහගන්න ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඟවිල්ලා නැහැ. ශම් 

 
[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

ප්ත කරලා,  ජීවිත හය්ෂ විතර අද නැතිප ශවලා තිපශබනවා. හරි නම් 

එතුමා ඉල්ලා අස්ශවන්න ඕනෑ. එතුමා වගීමම භාරශගන ඉල්ලා 

අස්ශවන්න ඕනෑ.  ශමොකද, ශම් හැන්සාඩ් වාර්තාශේ එතුමා 

පැහැදිලිව සඳහන් කර තිපශබනවා, "අශේ අවසරය උල තමයි 

තවුෆි්ෂ මන්ත්රීතුමා ශම් කාර්යය කරන්ශන්" රීයලා. නමු්ත එතුමා 

ඊශේ  ශම් ගරු සභාව ශනොමල යැේවා, එතුමා ශම් රීසි ශදය්ෂ 

දන්ශන් නැහැ රීයලා.   

ගරු සභාපතිපතුමනි, අපි ප්ර ්නය්ෂ අහනශකොට ශම් ගරු 

ඟමතිපවරුන්ට රීයන්න, ඒ ප්ර ්නයට උ්තතර ශදන්න රීයලා. 

අනව ය වචන ශම් සභාශේ පාවිච්චි කරන්න එපා රීයලා්ත 

රීයන්න. ඒ වචන අහන්න ශනොශවයි, අපි මන්ත්රීවරුන් හැටියට 

ශමතැනට ඟවිල්ලා ඉන්ශන් රීයන එක්ත අපි මත්ෂ කරන්න 

කැමැතිපයි.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු සභාපතිපතුමනි, 2021.07.09 ශවනිදා විප්ෂෂශේ ගරු 

මන්ත්රීවරුන් රීහිපශදශන්ෂ පාර්ලිශම්න්තුශේ දී ඉල්ලීම්ෂ කළා, 

ශම් පාලම හදන නිසා ශම් අයට දැන් යන්න එන්න තිපශබන්ශන් 

ශවන්ත මාර්ගය්ෂ. ඒ මාර්ගය රීශලෝමීටර තුනක විතර මාර්ගය්ෂ, 

ඒ  නිසා මගීන්ට යන්න එන්න ferry එක්ෂ ලබා ශදන්න රීයලා. 

එම ඉල්ලීම කශළේ එම ප්රශේ ය නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු; එම 

ශකොට්ඨාසශේ මන්ත්රීවරු. මම ඉතාම පැහැදිලිව රීේවා, ferry 

එක්ෂ දාන්න අපි අවසර ලබා ශදනවා රීයලා.  තවුෆි්ෂ මන්ත්රීතුමා 

අශපන් අවසර ඉල්ුමවා, මහා මාර්ග අමාතයාං ශයන් ferry එක්ෂ 

දාලා ශදන්න රීයලා.  එතශකොට මහාමාර්ග අමාතයාං යට අපි 

පැහැදිලිව උපශදස් දුන්නා, ferry එක්ෂ දමන්න කටයුතු කරන්න 

රීයලා. ඒ අුවව ඒ සඳහා අවසර ලබා දීලා, ferry එක්ෂ දමන්න 

කටයුතු කරිකන් සිටින අවස්ථාශේ තමයි ශමතුමන්ලාශේ ප්ෂෂය 

නිශයෝජනය කරන  රීන්නියා නගර සභාශේ සභාපතිපතුමා ඒ සඳහා 

අවසර ලබා දීලා තිපශබන්ශන්. එතශකොට, ඒ අවසරය ලබා 

ශදන්ශන් මම නම්  -අවසරය ලබා ශදනවාය  රීයලා රීේශේ මම 

නම්-   ඒකට අවසර ශදන්න රීන්නියා නගර සභාශේ සභාපතිපට 

බලය්ෂ තිපශබන්ශන් ශකොශහොමද?  ඔබතුමා ශම් කාර ය ඉතාම 

පැහැදිලිව අහගන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා.  එදා මම පැහැදිලිව රීේවා,  

ferry එක දාන්න අවසර ලබා දීලා තිපශබනවා රීයලා. ඔේ,  අවසර 

දීලා තිපශබනවා. අද්ත මම අවසර ලබා ශදනවා.  

ශමොකද, ඒ ජනතාවට රීශලෝමීටර 3්ෂ දුර ශගවාශගන යන්න 

බැරි නිසා ferry එක්ෂ දාන්න අවසර ලබා ශදනවා එශකන් අදහස් 

කරන්ශන් නැහැ, අබලන් ශවච්ච තහඩු දාලා, බැරල් දාලා ferry 

එක්ෂ දාන්න අවසර ලබා ශදනවා රීයලා. මම ferry එක්ෂ දාන්න 

අවසර ලබා ශදනවා රීේවාම, ප්රාශේශීය සභාව මශගන් අවසර 

ඉල්ුමවා. හැබැයි, මම ඒකට අවසර ලබා දුන්ශන් නැහැ. නගර 

සභාව්ත අශපන් අවසර ඉල්ුමවා. හැබැයි, මම ඒකට්ත අවසර ලබා 

දුන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ඒ අවසරය ලබා ශදන්න අද්ත අපි එකලයි. 

තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමාට මම අවසරය්ෂ ලබා දුන්නා. තේෆි්ෂ 

මන්ත්රීතුමා පැහැදිලිවම ඒ සඳහා මශගන් අවසර ඉල්ුමවා, 

එතුමාශේ ලිපි ශීර්ෂ මා ළල තිපශබනවා. RDA එක මැදිහ්ත ශවලා 

ferry service එක්ෂ ක්රියා්තමක කරන්න අවසර ලබා ශදන්න 

රීයා එතුමා ඉල්ුමවා. මම ඉතා පැහැදිලිව රීයන්න ඕනෑ, අවසර 

ලබා දුන් බව. ඒ අුවව, මාර්ග සංවර්ධ්න අධිකාරිශයන් දැන් ferry 

එක්ෂ හදාශගන යනවා. හැබැයි, තවම ඒ ferry එක දාලා නැහැ. 

ශම් අනතුර ශවච්ච ferry එකට අවසරය දීලා තිපශයන්ශන් ඉම්රාන් 

මන්ත්රීතුමාශේ මස්සිනා වන ඒ සභාපතිපතුමා. ශම් ferry එක කශළේ 

ඉම්රාන් මන්ත්රීතුමාට සහාය දුන්ුව රියාස්. ඒ නිසා ප්ෂෂය්ෂ 

විධියට තමුන්නාන්ශසේලා අද පිළිගන්නවාද, රීන්නියා නගර සභාව 

දුන්  ශම් අවසරය හරි රීයලා? 

ගරු සභාපතිපතුමනි, මම එදා රීේශේ්ත, අද රීයන්ශන්්ත එකම 

එක ශදයයි. Ferry එක්ෂ දාන්න අපි අවසරය ලබා දී තිපශබනවා. ඒ 

අවසර දීලා තිපශයන්ශන්, තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමාශේ ඉල්ලීමට මාර්ග 

සංවර්ධ්න අධිකාරියටයි. ශමොකද, පළමුවැනි සැලැස්ශම් ferry 

එක්ෂ දාන්න මුදල් ශවන් කරලා තිපුදශ්ඩ නැහැ. ඊට පස්ශසේ 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ මන්ත්රීවරු, විශ ේෂශයන් තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමා 

ශම් ගරු සභාශේදී මට ශචෝදනා කළා, “ිකනිස්සු දුරින් යනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

Ferry එක්ෂ දාන්න අවසර ශදන්න” රීයලා.  මම අවසර දුන්නා. ඒ 

අුවව කටයුතු ශකශරිකන් යනවා. හැබැයි, ඔය අබලන් ශවච්ච 

ferry එකට අපි අවසරය්ෂ දුන්ශන් නැහැ. අශපන් අවසර 

ඉල්ුමවාම අපි ඒකට අවසර  ශදන්න බැහැ රීේවා. ගරු මුජිුදර් 

රරුමාන් මන්ත්රීතුමනි,  ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අපි  අසතය 

රීයන්ශන් නැහැ, තමුන්නාන්ශසේ වාශේ. විජයදාස රාජප්ෂෂ 

මහ්තතයා, ත්රස්තවාදීන් ඉන්නවා රීයේදි “ශේසශම් රීඹුල්ුම 

දරීන්න එපා” රීේශේ තමුන්නාන්ශසේ. තමුන්නාන්ශසේ තමයි ඒවාට 

ඉල දුන්ශන්. මුස්ලිම් ිකනිස්සු මැරුණු එකට තමුන්නාන්ශසේශේ 

ප්ෂෂය්ත, 

 
[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

 
එතුමාශේ මස්සිනා රියාසු්ත ශකළින්ම වග රීයන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 

මුස්ලිම් ිකනිසුන්ශේ මර වල වගීමම ඒ පාරුවට අුවමැතිපය දුන් 

තමුන්නාන්ශසේලා භාර ගන්න ඕනෑ රීයන එක මම ශම් ගරු 

සභාශේ පැහැදිලිව රීයනවා. අපි ඒවාට අවසර දීලා නැහැ. 

ආර්ෂෂිත වැල පිළිශවළ්ෂ තිපශයනවා නම්, life jackets ටික 

තිපශයනවා නම්, ferry එක ශහොඳ නම්, අපි අවසර ශදනවා. හැබැයි, 

බැරල් දාලා ferry එක්ෂ කරන්න අපි අවසර ශදන්ශන් නැහැ. 

ශහොඳ, ආර්ෂෂාකාමේ ferry එකකට අපි අවසර ශදනවා. හැබැයි, 

අශපන් ඒකට අවසර ඉල්ුමවා. අපි දුන්ශන් නැහැ. Ferry එකට 

අවසර දුන්ශන් බලය්ෂ නැතිප තමුන්නාන්ශසේලාශේ නගරාධිපතිප. ඒ 

නිසා ශම් අයට විරුේධ්ව ිකීයමැරුම් ශචෝදනාවලට අපරාධ් ීයතිපය 

අුවව දඬුවම් කරන්න ඕනෑ බව මම ශම් ගරු සභාවට මත්ෂ 

කරනවා. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මීළලට, ගරු අුවප පස්කුවල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. [බාධ්ා රීමේම්  
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ගු අනුප ප ප්කුවල් මහසතා 
(ைொண்புைிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ගරු සභාපතිපතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂයට 

අදාළව කථා රීමේමට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතා සතුටු ශවනවා. 

[බාධ්ා රීමේම්  මුළු රශට්ම ජනමාධ්යශේදීන් සතුටු ශවනවා, ශම් 
අවස්ථාශේදී අශේ ලලස් අලහේශපරුම මැතිපතුමා ජනමාධ්ය 

ඟමතිපතුමා හැටියට ප්තවීම පිළිබඳව. ශමොකද, දීර්ඝ ඉතිපහාසය්ෂ 

තුළ ජනමාධ්යශේදීන් සියුමශදනා සමල ඉතා සමීපව, ිකත්රශීලීව 

කටයුතු කරපු අමාතයවරශය්ෂ තමයි, ලලස් අලහේශපරුම 

මැතිපතුමා. ඒක නිසා ජනමාධ්ය කලාවට්ත, ජනමාධ්ය 

ආයතනවලට්ත, ජනමාධ්යශේදීන්ට්ත ස්වර් මය අවස්ථාව්ෂ 

ලැුද ා රීයා අපට රීයන්න පුළුවන්.  

අය වැය සහ ජනමාධ්ය අතර ඟතිප සම්බන්ධ්තාව අපි අවශබෝධ් 

කරගත යුතුයි. අය වැය තුළින් අපි බලාශපොශරෝතතු ශවන ඉල්ෂක 

සපුරා ගැීයමට ජනමාධ්ය ආයතන තමයි ඉස්සරහින්ම තිපශයන 

ලයිට් එක. අය වැය තුළ තිපශබන නිෂ්පාදන ආර්ිකකය්ත, ජනතා 

හිතකර ආර්ිකකය්ත ජනතාව අතරට ඉතා නිර්මා ශීලීව ැදශගන 

යාම සඳහා ජනමාධ්ය අමාතයාං යට කළ හැරී කාර්ය භාරය ඉතා 

ඉහළයි.  

ජනමාධ්ය ග්තශතෝත, ශටලි නාටය, ප්රවෘ්තතිප සහ 

documentary රීයන අං  තුනකට ශවන් ශවනවා. ඒ අං  තුන 

තුළදීම අශේ රශට් ආර්ිකකය ඉහළ නැංවීශම් ඉල්ෂකයට්ත, 

වයවසායක්තවයට්ත ප්රමුතාව ශදිකන් සකස් කර තිපශබන ශම් අය 

වැය සියුමම ජනමාධ්ය ආයතන තුළින් නිරූප ය විය යුතුයි. එශසේ 

නිරූප ය වීම අව ය වු ්ත, අද ජනමාධ්ය තුළින් අපි 

බලාශපොශරෝතතු වන ඉල්ෂකය සැපිශරනවා රීයා අපට රීයන්න 

බැහැ. ජනමාධ්ය තුළින් රශට් තිපශබන දු ්චරිතම ත්ත්තවශේ 

නිර්මා  ශපන්විකන් ජනමාධ්ය අද බිස්නස් එක්ෂ බවට ප්ත කර 

ගැීයශම් ක්රියාවලිය ශවනස් කරලා, රශට් ආර්ිකකය්ත, රශට් 

සභය්තවය්ත, සංස්කෘතිපය්ත නිරූප ය වන ආකාරයට  ්ෂතිපම්ත 

ජනමාධ්ය කලාව්ෂ නිර්මා ය රීමේශම් හැරීයාව අශේ ගරු ලලස් 

අලහේශපරුම ඟමතිපතුමාට තිපශබනවා. ශමොකද, ජනමාධ්යශේදීන් 

අතිපවි ාල ප්රමා ය්ෂ සමල ිකත්රශීලීව, සශහෝදර්තවශයන් කටයුතු 

රීමේශම් හැරීයාව ඒ උනන්දුව සහ වුවමනාව එතුමාට තිපශබනවා. 

ඒක නිසා අපට ඉතාම සතුටුයි, ඔබතුමා ජනමාධ්ය අමාතයවරයා 

විධියට ප්තවීම පිළිබඳව.  

ශම් ශවලාශේ මම විශ ේෂශයන්ම ප්රාශේශීය ජනමාධ්යශේදීන් 

ගැන්ත රීයන්න ඕනෑ. ශබොශහෝ දුෂ්කරතා මැද, අේව වැස්ස 

ශනොබලා, පාර්ෂ පාර්ෂ ග ශන් ගිහිල්ලා අශේ රශට් තිපශබන 

ප්රවෘ්තතිප, දූෂ  වංචා පිළිබඳව, නිෂ්පාදකයන් පිළිබඳව, 

වයවසායක්තවය පිළිබඳව සහ ආගිකක කටයුතු ඟතුළු සියුම 

ශේවල් පිළිබඳව ශතොරතුරු ැදශගන එන්ශන් ශම් මාධ්යශේදීන් බව 

අප කවුරු්ත දන්නවා. නමු්ත, ඒ පිරිසට අව ය සහාය ශමශත්ෂ 

ලැබී නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ශේ ප්රධ්ාන ඉල්ලීම්ෂ තිපශබනවා. ඒ 

තමයි, රාජය නිලධ්ාරින්ට යතුරුපැදි ලබාදීශම් ක්රියාවලියට ශම් 

අය්ත සම්බන්ධ් කර ගන්න රීයන එක. මම දන්නා විධියට 

ප්රාශේශීය ජනමාධ්යශේදීන්  2,000කට්ත අඩු සංයාව්ෂ ඉන්ශන්. 

ගරු අමාතයතුමනි, රජශේ ප්රවෘ්තතිප ශදපාර්තශම්න්තුශේ ලියාපදිංචි 

ශවලා ඉන්න ඒ පිරිසට සුදුසු ආකාරශයන් සහාය්ෂ ලබා ශදන්න 

හැරීයාව්ෂ තිපශබනවා නම් ඒක ඉතාම වැදග්ත. ශමොකද, ප්රාශේශීය 

ජනමාධ්යශේදීන් තමයි මාධ්ය කලාශේ පදනම.  ්ෂතිපම්තව උග්ත 

-විය්ත- පිරිස්ෂ එතැන ඉන්නවා නම්, පහසුකම් තිපශබන පිරිස්ෂ 

එතැන ඉන්නවා නම්, ඒ ශගොල්ලන්ශේ කාර්ය භාරය සාර්ථකව 

ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ඒ ශගොල්ලන්ට ශම් සම්බන්ධ්ශයන් 

අධ්යාපනය ලබා ගැීයශම් ක්රියාවලිය්ෂ නැහැ; පාඨමාලා 

ක්රමශේදය්ෂ නැහැ. ප්රාශේශීය ජනමාධ්යශේදීන්ට එවැනි වූ 

ක්රමශේදය්ෂ සකස් කරන්න පුළුවන් නම්, ඒ සඳහා ආයතනය්ෂ 

සම්බන්ධ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාම වැදග්ත. ඒ වාශේම, ඒ 

ශගොල්ලන්ට බැංකු පහසුකම් නැහැ. ඉතාම දුෂ්කර ආර්ිකක 

ත්ත්තවශයන් ඉන්නා පුේගලශයකුට වු ්ත නිවස්ෂ සාදා ගැීයම 

සඳහා රාජය ශසේවකශයකු ඟපයට අ්තසන් කරලා, ජාතිපක නිවාස 

සංවර්ධ්න අධිකාරිශයන්  ය මුදල්ෂ ලබා ගැීයශම් හැරීයාව 

තිපශබනවා. නමු්ත, ප්රාශේශීය ජනමාධ්යශේදීන්ට ඒ වාශේ පහසු 

 ය ක්රමය්ෂ, එශහම්ත නැ්තනම් ර්ෂෂ  ක්රමය්ෂ ක්රියා්තමක 

ශවන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු අමාතයතුමාශගන් මම ඉල්ලා 

සිටිනවා, ඒ වාශේ ක්රමශේදය්ෂ සකස් කරන්න රීයලා. ඒ වාශේම, 

ප්රාශේශීය මාධ්යශේදීන් ඟගයීමට ල්ෂ රීමේශම් ක්රියාවලිය්ෂ, 

ඔවුන්ට සම්මාන දීශම් ක්රියාවලිය්ෂ නැහැ. ඒ අතර, කුණු රසය 

ඉල්ෂක කරශගන අනව ය ශේවල් මාධ්යවලට ශගනයන අය 

වාශේම සමාජය ඉහළට ඔසවා තැබීම සඳහා කටයුතු කරන 

විශිෂ්ට මාධ්යශේදීුව්ත ඉන්නවා. ඒ වාශේ අය අගය රීමේශම් 

ක්රියාවලිය්ෂ ජනමාධ්ය අමාතයාං ය හරහා ක්රියා්තමක වුශ ෝත, 

ශම් ත්ත්තවය ශවනස් ශවලා ජනමාධ්ය කලාව උසස් තලයකට -

උසස් මට්ටමකට- ශගන ඒශම් හැරීයාව තිපශබනවා. ඕනෑම ශදය්ෂ 

අගය රීමේම අතයව යයි. ඒ නිසා මම ශම් අවසථ්ාශේදී රීයනවා, ඒ 

ජනමාධ්යශේදීන්ව අගය රීමේශම් ක්රියාවලියකු්ත අව ය බව.  
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 ජනමාධ්යශේදීන්ට තව්ත ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා, ගරු 

ඟමතිපතුමනි. සමහර මාධ්ය ආයතනවලින් තීර ය කරලා 

තිපශබනවා, ප්රාශේශීය මාධ්යශේදීන් ඒ ආයතනයට විතර්ෂ ශසේවය 

කළ යුතුයි රීයලා. ඒ ආයතනයට විතර්ෂ ශසේවය කරන්ශන් 

නැ්තනම්, ඒ අය මාධ්ය ආයතනවලින් ඉව්ත කරන බවට තීන්දුව්ෂ 

අරන් තිපශබනවා. එම නිසා ඒ ප්රාශේශීය මාධ්යශේදීන්ට නිදහශසේ 

සියුමම මාධ්ය ආයතන සමල කටයුතු රීමේශම් අවස්ථාව ලබා 

ශදන්න රීයා සියුමම මාධ්ය ආයතනවලින් මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 ශප ේගලික මාධ්ය ආයතන වාශේම රාජය මාධ්ය ආයතන්ත 

අශේ රශට් තිප ශබනවා. ඒ මාධ්ය ආයතනවලින් ඉතිපහාසශේ සෑම 

අවස්ථාවකදීම කරපු කාර්ය භාරය ඉතාම ඉහළයි. අපි 

උදාහර ය්ෂ විධියට ග්තශතෝත, ශදර  මාධ්ය ජාලය මඟින් “අපි 

ශවුවශවන් අපි” යුවශවන් යුේධ්ය සඳහා නිර්මා ය කරපු ඒ 

ශේ ශප්රේමී ක්රියාවලිය තුළින් අතිපවිශිෂ්ට ශසේවාව්ෂ සිේධ් වු ා. “අපි 

ශවුවශවන් අපි” advertisement එක ඉතා ශහොඳ එක්ෂ. ඒ 

වාශේම, කාබනික ශපොශහොර සම්බන්ධ්ශයන් ශපන්වපු වීඩිශයෝ 

එක්ත ඉතාම වැදග්ත.  

ඒ වාශේම සියුම මාධ්ය ආයතන ශම් රටට කරන විශිෂ්ට 

ශසේවාව ශවුවශවන් ජනාධිපතිප සම්මාන ශහෝ ශවන්ත ක්රමශේදය්ෂ 

හරහා මාධ්ය ආයතනවලට සම්මාන පිරිනැමීශම් ක්රියාවලිය්ෂ 

සකස් කළ යුතුයි. රාජය මාධ්ය ආයතනවලට වාශේම විශිෂ්ට 

මාධ්යශේදීන්ට ජනාධිපතිප සම්මාන පිදීශම් ක්රියාවලිය්ෂ සිේධ් 

වුශ ෝත, ද්ෂෂ, කැපවීශමන් රටට ශසේවය කරන මාධ්යශේදීන් සහ 

මාධ්ය ආයතන අගය කශළෝත, ශම් රශට් තිපශබන දූෂිත මාධ්ය, අපි 

රීයන ජරා මාධ්ය කලාව නැතිප කරන්නට අපට හැරීයාව 

ලැශබනවා. ඒ නිසා ගරු අමාතයතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ 

වාශේ ක්රියාවලිය්ෂ ආරම්භ කරලා, ශම් රශට් ආර්ිකකයට, අය 

වැයට ඟහැ්ෂ ලබා දීලා නිෂ්පාදන ආර්ිකකය්ෂ,   වයවසායක 

ආර්ිකකය්ෂ ශගොලනැඟීම සඳහා යන ක්රියාවලියට  ්ෂතිපය ලබා 

ශදන්න රීයලා. ඒ  ්ෂතිපය තුළින් තමයි ශම් අය වැය ගම් නියම් 

ගම්වලට ගිහිල්ලා, ගම් නියම් ගම්වලට නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය්ෂ 

ඟතුළ්ත කරලා, රාජය ආර්ිකකය "රජශේ ැදරීයා" රීයන 

සංකල්පශයන් ඉව්ත කර, වයවසායක රාජයය්ෂ කරා ශගන යා යුතු 

වන්ශන්. ශම් අය වැය තුළින් ගරු බැසිල් රාජප්ෂෂ ඟමතිපතුමා 

ඉදිරිප්ත කර තිපශබන ශමම වැල පිළිශවළ ගම් නියම් ගම් ද්ෂවා 

ශගන යෑශම් හැරීයාව තිපශබන්ශන් ජනමාධ්ය අමාතයාං යට.  එය 

ඉල්ෂක කරිකන් ශම් අය වැය සාර්ථක අය වැය්ෂ රීමේම සඳහා 

ජනමාධ්ය අමාතයාං යට කළ හැරී දැවැන්ත කාර්යභාරය කරන 

ශලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ස්තුතිපයි. 

 

ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු (ආචාර්ය) සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

[අ.භා. 12.21  

 

ගු මආචාර්ය  සුනර්්ද  රාඝව්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

ස්තුතිපයි, ගරු සභාපතිපතුමනි.  

ශ්රී ලංකාශේ, අශේ මාතෘ භූිකශේ විශේශීය මුරුණුවර ලබා සිටින 

අශේ විශේ  අමාතයාං ය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාශේ විවාදයට 

සම්බන්ධ්වීමට ලැබීම ගැන සතුටු ශවික. මන්ද ය්ත, විශේශීය 

රටවල් අශේ සමාජය පිළිබඳ, අශේ සංස්කෘතිපය පිළිබඳ, අශේ 

ශේ පාලනය පිළිබඳ ස්වරය, ධ්වනිය දරන්ශන් ශම් අමාතයාං ය 

නිසා. මශේ අදහස් රීහිපය ඉදිරිප්ත කරන්නට කලින් ගරු 

ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල හිටපු ඟමතිපතුමා සඳහන් කළ යම් ශේවල්වල 

නිවැැදදි රීමේම්ෂ රීමේමට මා කැමැ්තශතික. එතුමා ගරු සභාශේ 

ඉන්නවාද  රීයා මා දන්ශන් නැහැ.  

එතුමාශේ කථාශේ මුළුමනින්ම කශළේ, ජීනිවා වාර්තාව පදනම් 

කරගනිිකන්, ඒ ජිීයවා වාර්තාවට සංසන්දනා්තමකව කටයුතු 

කරන්න අපි අශපොශහොස්ත වී තිපශබන්ශන් ශකශසේද යන්නයි. මම 

එතුමාට මත්ෂ කරන්න කැමැතිපයි, ස්වවමේ රාජයය්ෂ වුණු මාශේ 

මේබිම ක්රියා කරන්ශන්, අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිප අපි සකස් 

කරන්ශන්, ජිීයවා නයාය පත්රවලට අුවව ශනොවන බව. උතුරු 

පළා්ත ආ්ඩඩුකාර හැටියට්ත, ශ්රී ලංකාව නිශයෝජනය කරිකන් 

2019දී ජිීයවා සමුළුවට සහභාගි වූ සාමාජිකයකු හැටියට්ත මට 

රීයන්න තිපශබන්ශන්, එවැනි වාර්තා ලියැශවන්න ශහේතු වූ 

ශේ පාලන, ජාතයන්තර අරමුණු අපි ශහොන්න්ම දන්නා නිසා, ඒ 

වාර්තාවලට සමගාමීව, සමාුවපාතිපකව අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිප 

සකස් රීමේම අශේ ප්රතිපප්තතිපය ශනොවන බවයි.  

උදාහර ය්ෂ හැටියට, 2025/30 රීයන සම්මුතිපය යටශ්ත 

එතුමන්ලා අතුරුදහන්වූ තැනැ්තතන් පිළිබඳ කාර්යාලය පිහිටුවා 

ග්තතා.  නමු්ත, මුළු වසර හතර්ෂ පුරාම රීසිදු ශදය්ෂ සිදු වුශ්ඩ 

නැහැ, යහ පාලන ආ්ඩඩුව යටශ්ත. ශම් නිසාම ශදමළ ජාතිපක 

සන්ධ්ානශේ ාන්ද පවා ශමවර අඩු වී තිපශබන බව වාර්තාවලින් 

ශපීය යනවා. 2016 වසශර් පිහිටවූ ශමම කාර්යාලය 2017 ජනවාරි 

මාසශේ  ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල හිටපු ඟමතිපතුමාශේම ශයෝජනාව්ෂ 

මත සම්පූර් ශයන් අලප  වුණු බව අපට වාර්තා ශවනවා.  

 

ගු ජී.ජී. නපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Member, I want to ask a question. 

 

ගු මආචාර්ය  සුනර්්ද  රාඝව්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சுசரன் ரொகவன்) 

(The Hon.(Dr.) Suren Raghavan)  

Hon. Member, you can speak after me. Please. - 
[Interruption.[ Thank you.  

4,500්ෂ වන අතුරුදහන්වූවන්ශේ පැිකණිලි, ශදමශළන් 

තිපශබන ඒ වාර්තා පවා භාෂා පරිවර්තනය කරගන්නට්ත යහ 

පාලන ආ්ඩඩුව කාලශේ බැරි වු ා. ඒ නිසා විශේ  ප්රතිපප්තතිප 

සම්බන්ධ්ශයන් එතුමන්ට රීයන්නට තිපශබන්ශන්, අපි සාමූහිකව 

ශදමළ, සිංහල, මුස්ලිම්, වැදි, මැශල්, බර්ගර් රීයන ශම් මාතෘ භූිකය 

තමන්ශේ මේබිම හැටියට  ශතෝරාග්තතා වූ සියුමශදනාශේම 

අභිප්රාය  එ්ෂ කරිකන් අප ශේ ය්ෂ හැටියට ස්වාධීන වූ විශේ  

ප්රතිපප්තතිපය්ෂ අුවගමනය කරන බවයි.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, ව්තමන් විශේ  කටයුතු පිළිබඳ සංකල්පය 

සහ භාවිතය ගැඹුශරන්ම සුසමාදර් යන් ඔස්ශසේ චලනය වී ඟත. It 

is no secret that contemporary foreign affairs, conceptions 

and practices have made a deep paradigm shift all over the 

world.  80 ද කශයන් පටන් ග්තතා වූ ශගෝලීයකර ශේ 

විකා නය උපරිම ස්ථානයකට පැික  ඟ්තශතමු. මුළු ශගෝලීය 

ජන ජීවිතය ඒ හා බැුවණු සමාජ ශේ පාලනය මුළුමනින්ම ශවනස් 

වී ඟ්තශ්ත අධිශේගී සමාජ මාධ්ය සම්බන්ධ්ය පම ්ෂ නිසා 

ශනොව, ඒ හරහා ශගොලනැඟී ඟතිප මානව අයිතිපය පිළිබඳ අුම්ත 

අවශබෝධ්ය්ෂ හා බලාශපොශරෝතතු ශලෝකශේ ඟතිප වී තිපශබන 

නිසාය. ශම් ත්ත්තවය නිසාම නවතම වූ විෂයයන්, ගැටුම ශමන්ම 

435 436 



පාර්ලිශම්න්තුව 

රාජය ශනොවන සහභාගිකරුවන් - non-State actors - මැදිහ්තවීම 

තිපයුණු වී ඟත. ශමය සෑම රාජයයකම විශේ  ප්රතිපප්තතිපය තුළ 

දැරීය හැරී කාර ය්ෂ බවට ප්ත වී ඟත. අද පුේගලයන්, වයාපාර, 

අදහස් හා ුදේධි ම්ඩලල  හමු වන්ශන් ය; යාවන්ශන් ය. ඒ 

ක්රමශේදය සම්පූර්  ශවනස් වී ඟත. ශම් නිසාම බර්ලින් ප්රාකාරය 

කලා වැටීමට ශපර තිපුදණු විශේ  කටයුතු ආකෘතිපශයන් අපි 

ශවනස් විය යුතුය; ශවන් විය යුතුය. ශම් නිසාම කාලාුවරූපීව 

විශේ  අමාතයාං ය චින්තනශයන් හා භාෂාශවන් හා භාවිතශයන් 

නවීකර ය වීමට නිශයෝජය ඟමතිපතුමා නායක්තවය ශදුව ඟතැයි 

යන්න මශේ බලාශපොශරෝතතුවයි. එශසේ නවීකර ය ශනොවු ා 

නම්, අශේ හඬ අශේ දිවයිශනන් එහා පැ්තතට ශනොයන ස්වරය්ෂ 

බවට ප්ත වුව ඟත.  

මට ලැබී තිපශබන ශකටි කාලය තුළදී ඉදිරිප්ත රීමේම ට 

ශයෝජනා රීහිපය්ෂ ඟත.  

අපශේ 67්ෂ පම  වන විශේ  දූත ශසේවා මධ්යස්ථාන 

ආර්ිකක, සමාජ, සංස්කෘතිපක ප්රවර්ධ්නය සඳහා වන මධ්යස්ථාන 

බවට ප්ත කරන්න. උදාහර ය්ෂ හැටියට, හැරී සෑම දූත ශසේවා 

මධ්යස්ථානයරීන්ම වසරකට අවම ව ශයන් ශලොලර් ිකලියන 

50්ෂ ආශයෝජනය්ෂ ශ්රී ලංකාවට ශගශනන්නට කටයුතු කරන්නට 

ඉල්ෂකය්ෂ ඔවුන්ට ලබා ශදන්න.  

ශදවැන්න, සෑම අමාතයාං යකම කටයු්තත්ෂ විශේ  

අමාතයාං යට ශයොමු කරනවා ශවුව වට, අදාළ අමාතයාං  තුළ 

විශේ  අමාතයාං ය පුරුණු කළ, විශේ  අමාතයාං ය නිශයෝජනය 

කරන නිලධ්ාරි මඩුල්ල්ෂ -අවම ව ශයන් ශකශන්ෂ ශහෝ- රඳා 

පව්තවන්න. එවිට ඒ ඒ අමාතයාං වල ගන්නා තීර වලට විශේ  

අමාතයාං ශේ ප්රතිපප්තතිපය රීඳා බහිුව ඟත; සමගාමී වුව ඟත; 

සංශේදීවුව ඟත. ශමශසේ කළ විට අපට සාමූහිකව, විශේ  

අමාතයාං ය තනියම ශනොව අශන්ෂ ශසසු අමාතයාං වල්ත සමල 

නැඟි සිටිය හැක.  

තුන්වැන්න, අශේ විශේ  දූත ශසේවා මධ්යස්ථාන මහජන 

මධ්යස්ථාන ශසේවාව්ෂ බවට ප්ත කරන්නට තව්ත උ්තසාහ ගත 

යුතුය.  67්ෂ තිපශබන අශේ විශේ  දූත ශසේවා මධ්යස්ථාන 

සම්බන්ධ්ශයන් තවම්ත අපට ඟශහන ශකන්රිල්ල නම්, අශේ 

ජනතාව්ත, ශ්රී ලංකාුව සම්භවය්ෂ තිපශබන පිටරට ලයස්ශපෝරාව්ත, 

විශේශිකයුව්ත බරුතරය්ෂ ශම් මධ්යස්ථානවලට ළං ශවේදී ඔවුන්ට 

ලැශබන ප්රතිපචාර සාධ්ීයය එක්ෂ ශනොවන බවයි. ශම් සඳහා දැනට 

ඟතිප institutional model එක ශවුවවට purpose model එක්ෂ 

කරා ඔබතුමාශේ නායක්තවය තුළින් විශේ  අමාතයාං ය ගමන් 

කරයි රීයා මා බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. The Foreign Ministry 

needs to seek a more proactive engagement with the civil 

society in Sri Lanka because the civil society has become a 

major political opinion-maker as well as an active political 

analyst, to whom we have to listen and then formulate our 

answers to some of the accusations, if not suggestions that 

are made in the international arena.  

It is also important for us to listen to the grassroots. 
What do they think about foreign affairs? Of course, 
foreign affairs is always an elite subject; it is a 
government-to-government subject. But, I think modern 
participatory democracy demands that the peripheral 
people also get to know what the Foreign Ministry’s 
policies and programmes are. උදාහර ය්ෂ ව ශයන් 
රීේශවෝත, අශේ විශේ  අමාතයාං ය 2022දී ජිීයවාවලට පිළිතුරු 
ශදන්ශන් ශකශසේද යන්න පිළිබඳව අපි මාර්තු මාසශේ පළමුවැනි 

සතිපය ශවන කල් බලාශගන ඉන්ශන් නැතුව අපට පුළුවන් 
සක්රියවම ජනතාවට දැුවම් ශදන්නට, "අශේ රාජයය ශවුවශවන්, 
අශේ මේබිම ශවුවශවන් ශමන්න ශම් ක්රියාමාර්ග අපි ගන්නවා" 
රීයලා.  

Sir, last but not least, the role of the Foreign Ministry 
in reconciliation and peacebuilding in this country is 
absolutely of undeniable importance. We are just reacting 
to Geneva reports. But, Hon. Minister and State Minister, 
Geneva is not our concern; it is our people who are 
important to us. Therefore, while addressing post-war 
demands and answering some of those unanswered 
questions, I hope the Foreign Ministry and its officials 
will also take significant steps with regard to the 
institutions such as OR, OMP, ONUR and the Human 
Rights Commission of Sri Lanka.   

 
ගු ්භාපිනුරමා  
(ைொண்புைிகு தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! දිවා ආහාර විශේකය සඳහා පස්වරු 1.00 වන 

ශත්ෂ සභාශේ කටයුතු තාවකාලිකව අ්තහිටුවුව ලබනවා. 

 
රැ ප්වීම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් නීටුවන ලදි්ද, අ.භා. 

1.00  නිනයෝජය කාරක ්භාපිනුරමානේ [ගු අංගජ්ද රාමනාා්ද 
මහසතා] ්භාපිනත්වනය්ද නැවත පවත්වන ලදී. 

 

அதன்படி, அைர்வு பி.ப. 1.00 ைணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

ைீண்டுந் ததொடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள் 

[ைொண்புைிகு அங்கஜன் இரொைநொதன்] தமலமை வகித்தொர்கள்.   
 

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Rauff Hakeem, please. You have 14 minutes. 

  
[1.00 p.m.] 

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Chairman, since today's newspapers 
mention about one of our distinguished former Foreign 
Ministers, the Hon. Mangala Samaraweera, that his ashes 
are to be displayed and kept at the Jayarathna Palour 
today for people to pay their last respects, may I, at the 
very outset, say that he was one of the most distinguished 
Foreign Ministers of this country. He had held many 
other portfolios, but his vision for this country and his 
commitment to a liberal Sri Lanka is something that is 
unparalleled. We find today a tribute to him in many 
newspapers from a person no less than Samantha Power, 
former Permanent Representative to the United Nations 
during the Obama administration, who had been one of 
his very close friends.  He had cultivated friendships 
across the world with many such leaders and such 
friendships had benefitted this country. I do not deny that 
the current Foreign Minister too has such friendships 
starting from his days in Oxford and we are quite pleased 
that the Hon. Minister has once again been appointed to 
head this Ministry.  
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However, I must say that the conduct of diplomatic 
relations during the past two years of this regime when it 
comes to important trade partnerships and bilateral 
relations with so many countries and influential blocs has 
not only been unimaginative and uninspiring, but also 
there has been an apparent lack of any coherent strategy. 
For instance, let us look at the role or our attitude towards 
the Organization of Islamic Cooperation. I know that the 
Hon. Minister had a meeting with the former Secretary-
General of the Organization of Islamic Cooperation, Dr. 
Yousef Al-Othaimeen, at the OIC Mission in New York 
when he went to attend the United Nations and I am sure 
he had a very fruitful dialogue with him. It is also my 
humble wish to congratulate the current Secretary-
General of the Organization of Islamic Cooperation, Mr. 
Hissein Brahim Taha, senior Diplomat from Chad, who 
has now taken over his duties from the 17th of November, 
a few days ago. The relationship with the Organization of 
Islamic Cooperation is very vital to our country and we 
should not forget that this is a bloc which consists of 
almost 54 countries which have an absolute majority of 
Muslims and an important bloc with whom we have had a 
very good relationship, particularly before the war and 
after the war. I am talking about the period before 2009 
and after 2009. When our country faced many challenges 
in the international fora, at the UN Human Rights Council 
and in many other fora, a vast majority or a preponderant 
majority of those countries, at the behest of the 
Organization of Islamic Cooperation, had been standing 
by us. But, how are we treating them? Our relationship 
with the Organization of Islamic Cooperation bars the few 
on and off, off and on meetings with the Secretary-
General. We do not have a sustained relationship, a 
continuous cultivation of friendship and a way in which 
we have a strategy to handle the sentiments of the 
countries of the Organization of Islamic Cooperation and 
their approach to diplomacy. We have reaped a lot of 
benefits by their benevolence towards us. But, what have 
we done? Our approach has been almost needs-based, 
mostly transactional and very ad hoc.  

That is how we can explain the conduct of the Foreign 
Policy of this regime. Of course, the Hon. Minister took 
over the Ministry only a month or two ago. But, it had 
been so, I am saying, for the reason that in certain matters, 
the Organization of Islamic Cooperation has been very 
forthright in commenting. For instance, it states, “OIC - 
IPHRC categorically condemns Sri Lanka’s enactment of 
discriminatory laws under the pretext of ‘deradicalization’ 
and ‘counter terrorism’ prompting arbitrary arrests, 
torture and banning of burqa as tantamount to grave 
deprivations of human rights of Muslim minorities and 
violative of Sri Lanka’s international human rights 
obligations”. That was pointed out by the Organization of 
Islamic Cooperation.  

Not only that, during the COVID pandemic, we 
observed the horrific and horrifying experience that the 
Muslims of this country went through. All the member 
countries of the Organization of Islamic Cooperation and 
all their resident Ambassadors got together and wrote to 
His Excellency the President, asking him to desist from 
the practice of cremating the Muslim janazahs. That 
request was totally ignored; there was not even a courtesy 

of reply. I questioned from the former Minister, the Hon. 
Dinesh Gunawardena, on the Floor of this House as to 
what response the Government was going to give us. He 
was stoically silent. I am sure his hands too were tied 
because that was totally the responsibility of the entire 
Government; the President downwards had to take a 
collective decision. Then, what happened? Even when the 
Prime Minister announced it in the House, it was 
overturned; it had not been implemented even thereafter. 
Continuously, we had been traumatized with the forcible 
cremation policy of the Government. What happened 
was, the demonization of Muslims became the new 
normal during the COVID pandemic and that is what we 
perceived it to be and that is a particular matter which 
hurts the sentiments of the Muslims so much. Finally, 
what did you do? You, for a transactional purpose, 
withdrew that regulation. It was a transactional one 
because you wanted the votes at the UN Human Rights 
Council. Finally, when the Prime Minister of Pakistan 
came here - actually Pakistan stood by this Government 
throughout in all these matters - and made a request, you 
just could not say no because he told you what was going 
to happen. What, in fact, happened was, except for four 
countries - two  in our neighbourhood, Bangladesh and 
Pakistan, and I believe Somalia and some other Muslim 
country of the former Soviet Republic - which voted with 
you, most of them abstained because they just could not 
vote with the Government on that issue whereas they 
stood by you throughout. This is why I say that our 
diplomatic relations have been transactional. We have 
been ad hoc; we have not looked at the sentiments with 
much more sensitivity and conducted our foreign 
relations.  

Now, take, for instance, what is happening with the 
European Union bloc? All of us know that 30 per cent of 
our exports go to the countries in the European Union. 
We enjoy the GSP Plus concessionary tariff scheme, 
which is very advantageous for our apparels, processed 
food, sea food, toy products, porcelain and such items. 
Thirty per cent of our entire exports is a very large 
amount and that can be seriously impacted if we do not 
comply with the requirements of the European Union 
when it comes to the conditions that they impose. What is 
more intriguing to me is the attitude of our Mission in 
Brussels. Our Mission in Brussels, when a Resolution was 
tabled against a country like the Philippines in the 
European Parliament, followed it very carefully and saw 
what was going to happen. All of us know that Duterte’s 
regime is also accused of summary executions, impunity 
and extra judicial killings. All those issues also impacted 
on that Resolution being passed against the Philippines 
and our Mission observed that.  

They failed to understand that we would be the next 
and could not even foretell what was coming. They 
finally found it on the website when the European 
Parliament passed a very damaging indictment on us with 
the Resolution against Sri Lanka and that paved the way 
for this situation. Finally, a European Union mission 
came to our country a few months ago and I am sure their 
reports will be out by the end of this year. We will have to 
be careful because we do not have a proper way of 
continuous engagement with the European Commission. 
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So, we need to engage with the European Commission to 
see that all these allegations would be dealt with 
sufficiently.  

Then, let us take the reform of the Prevention of 
Terrorism Act. The way in which impunity has pervaded 
this country’s law enforcement is a very serious matter. 
Custodial deaths are so apparent for all of us to see. Every 
now and then, we hear about  people hanging themselves 
in the prison cells and also find stories about so-called 
suspects jumping out of the police van with their 
handcuffs on and being shot to death. All these are very 
apparent for everybody to see. These types of custodial 
deaths have become almost, using the pandemic parlance, 
a "new normal" again  in this country.   

The COVID pandemic itself had been weaponized in a 
manner to portray as if one community were the spreaders 
of it and that was the attitude of the media and the 
Government towards them for several months until the 
withdrawal of forcible cremation after the need for 
transactional diplomacy was felt. Therefore, these are 
issues for which we are paying a very heavy price.  

I will now deal with the issue of the Gazette relating to 
deradicalization, which lacks any judicial supervision. 
You do not allow the Attorney-General’s Department to 
decide who should be deradicalized. There are innocent 
young people being incarcerated for very spurious reasons 
and also people are being incarcerated for a variety of 
other reasons. The case of Hejaaz Hizbullah is a case in 
point. The European Parliament, in their Resolution, has 
mentioned that; a very serious mention has also been 
made even by the High Commissioner for Human Rights 
in her Report to the Human Rights Council. Then, there 
was the incarceration of a young poet called Ahnaf.  So, 
there had been such cases which had found mention in 
those Reports and all of which cannot be ignored 
continuously. They have finally found a way to file an 
indictment against Mr. Hejaaz Hizbullah in the High 
Court of Puttalam under the ICCPR Act. The case is 
pending. I know the matter very well, but the issue is, I 
dare say, that there had been compulsion against 
witnesses. They have been forced to make confessions in 
order to implicate this young lawyer, who had been a 
former member of the Attorney-General’s Department 
and the Attorney-General’s Department has filed an 
indictment which I do not think will stand the scrutiny in 
a court of law. So, these are issues which are going to 
affect our credibility in the international fora, particularly 
when concerns have been expressed by well-meaning 
friends of ours who had been standing by us all 
throughout our difficult period and we have continuously 
seen to it that we ignore them all the time.  

Then, I must move on to some of the issues pertaining 
to the frustration of the officials of our Foreign 
Diplomatic Service.        

I do not know how the affairs are being conducted. I 
am told that one senior official in the Ministry has gone to 
the extent of humiliating the members of the Diplomatic 

Service. There is so much of frustration among them. It is 
said that at a staff meeting at the beginning of this year, 
this particular official had said that brilliance is his 
enemy - he has openly said that - and loyalty is the friend. 
He later circulated his comment in writing which 
stressed, "One ounce of loyalty is more important than 
1,000 ounces of brilliance". What type of nonsense is 
this? He sends a written circular to the members of the 
Foreign Service serving in the Ministry saying such 
things! This is nothing but regimentation; again, 
militarization of the Foreign Ministry, which is a very 
serious matter.  

 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  

 

ගු රවුෆප හසකීම් මහසතා  
(ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Sir.  

With those comments, Sir, I think the Hon. Minister 
will have to make a very close scrutiny of the way in 
which these matters are being conducted by the officials 
in the Ministry and this frustration of the senior diplomats 
will have to be addressed in earnest. Our former Foreign 
Ministers like the late Hon. Lakshman Kadirgamar, the 
late Hon. Mangala Samaraweera and many of his 
predecessors had always been very respectful. This type 
of repressive behaviour and insult that these officials 
have to suffer have resulted in many of our senior 
Foreign Service officials being thoroughly frustrated and 
that is going to impact on the country’s foreign relations 
ultimately. With those comments, I conclude, Sir.  

Thank you.  

 
ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

Yapa. You have seven minutes.  

 
[අ.භා. 1.16  

 

ගු අනුර ප්රියාර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි, ලංකාශේ මාධ්ය භාවිතය ගැන 

මම වචනය්ෂ කථා කරනවා නම්, ඟ්තත ව ශයන්ම මාධ්ය 

භාවිතය පිළිබඳව අපට දිගු ඉතිපහාසය්ෂ තිපශබනවා රීයන එක 

මුලින්ම රීයන්න ඕනෑ. රජ දවශසේ ඉඳලාම යම් යම් අය, බදු අය 

රීමේම් සහ වියදම් රීමේම් පිළිබඳව ශසල් ලිපිවල සටහන් රීමේම් 

මඟින් ජනතාව්ත එ්ෂක ශතොරතුරු රුවමාරු රීමේමට කටයුතු කර 

තිපශබනවා.  

විශ ේෂශයන්ම ජනමාධ්ය ග්තශතෝත, ජන මාධ්යශේ ප්රධ්ාන 

අව යතාව අපි හුවනාගත යුතුයි. රටක නිදහස, ප්රජාතන්ත්රවාදය 

පිළිබිඹු වන්ශන් ජනමාධ්යකරුවාශේ නිදහස්ත එ්ෂක. ශම් 

පිළිබඳව යට්ත විජිත කාලයට අය්ත යම් යම් ශතොරතුරු්ත අපට 
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තිපශබනවා. 1915-1916 කාලශේ අශේ රශට් සිංහල-මුස්ලිම් 

ශකෝලාහලය්ෂ ඟතිප වුණු ශවලාශේ ස්වශේශිකයන් ශවුවශවන් 

විශ ේෂශයන්ම පුව්ත ප්ත ඉස්සරහට ඟවිල්ලා තිපශබනවා. 

විශ ේෂශයන්ම "Ceylon Morning Leader" රීයන පුව්ත පශ්ත, 

ආමන්ඩ් ද ූ සා රීයන කතුවරයා තමයි ශම් සම්බන්ධ්ශයන් ඉතා 

පැහැදිලි ශලස නිවැැදදි ශතොරතුරු ඉදිරිප්ත කරන්න කටයුතු කශළේ. 

ඔරු ශම් පිළිබඳව "Hundred Days in Ceylon Under Martial 

Law 1915" නිකන් ශපොතකු්ත ලියා තිපශබනවා. ඒ ශපොශ්ත නැවත 

මුර යකු්ත පසුගිය කාලශේ සිදු වු ා. මම දැ්ෂකා අශේ බැටී 

වීරශකෝන් හිටපු ඟමතිපතුමා ඒ සඳහා ශපරවදනකු්ත ලියා 

තිපශබනවා රීයලා. ශම් ආදී ව ශයන්, ජනමාධ්ය නිදහස නිර්මා ය 

වන්ශන් දීර්ඝ කාලය්ෂ අපට තිපුදණු උරුමය්ත එ්ෂක. 

විශ ේෂශයන්ම මම රීයන්න ඕනෑ, අපහාස ීයතිපය යටශ්ත අපරාධ් 

නඩු ශගොුව රීමේමට තිපුදණු අයිතිපවාසිකම ඉව්ත කර ගැීයමට 

රජයන් කටයුතු කළ බව. මම හිතනවා ඒක ඉතා ශහොඳ වැල්ෂ 

රීයලා. එශහම නැතිප අවස්ථාවල ජනමාධ්යකරුවන් සහ රජය අතර 

නිතරම ගැටුම් ඟතිප වීමට ඒ වාශේ අ  පන්ත පවා යම් යම් 

අවස්ථාවල මුල් වු ා රීයලා අපට ශ්ත ශරනවා.  

අද සමාජය වාශේම ජනමාධ්යය්ත දියුණුයි. නිවැැදදි ශතොරතුරු, 

වැැදදි ශතොරතුරු, නිර්මා ය කරන ලද ශතොරතුරු, අසතය 

ශතොරතුරු, පහර ගැසීම්, නින්දා රීමේම්, ශේ පාලන විශේචන ආදි 

ශම් ඔ්ෂශකෝම අද ඒ දියුණු ජනමාධ්යවල කරුණු බවට ප්ත ශවලා 

තිපශබනවා. මා වි ්වාස කරන්ශන්, රජයන් හැටියට ශම් ගැන 

කලබල ශනොවිය යුතුයි රීයලායි. ඒ වාශේම ඒ පිළිබඳව පැහැදිලිව 

පිළිතුරු දීශම් හැරීයාවකු්ත අපට තිපශබන්න ඕනෑ රීයලා මම 

කල්පනා කරනවා.  

විශ ේෂශයන්ම හිටපු ජනමාධ්ය ඟමතිපවරශයකු හැටියට මා 

දන්නවා, එක පැ්තතරීන් රජශේ මාධ්ය සහ අශන්ෂ පැ්තශතන් 

ශප ේගලික මාධ්ය රීයලා අද අපි මාධ්ය කලාව ශවන් කර ශගන 

තිපශබන බව. අද වාශේ දවසක රජශේ මාධ්ය රීයලා ශකොටස්ෂ 

පැවැතීම ශ්තරුම්ෂ ඟතිප ශදය්ෂ හැටියට මම දරීන්ශන් නැහැ. මා 

කල්පනා කරන්ශන් එශහමයි. ශමොකද, පසුගිය කාලශේ අපි 

දැ්ෂකා, මාධ්ය ආයතන පව්තවා ගැීයශම්දී රාජය මාධ්යවලට අ්ත 

ශවලා තිපශබන කනගාටුදායක ඉර ම. අපි ඒ කාලශේ රුල්ෂ 

මහන්සි වු ා ඒ ආයතන ලාභදායී මට්ටිකන් පව්තවාශගන යන්න. 

ඒ ආයතන ලාභදායි මට්ටිකන් පව්තවාශගන ගිශයෝත විතරයි අශේ 

රශට් ශහොඳ මාධ්ය කලාව්ෂ පව්තවාශගන යන්න අපට පුළුවන් 

වන්ශන්. අද බැුමශවෝත, රාජය මාධ්ය පිළිබඳව තිපශබන්ශන් ඉතා 

කනගාටුදායක ත්ත්තවය්ෂ. ඒවා වි ාල ව ශයන් පාඩු ලබනවා. 

ශතොරතුරු ඉදිරිප්ත රීමේශම් කාර්යය්ත ඒ ශගොල්ලන් අතිපන් 

හරියාකාරව ශවනවාද රීයලා මම රීයන්න දන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා 

මම හිතනවා, අද දවශසේ මාධ්ය කලාව නැවත ප්රතිපසංවිධ්ානය ශවලා 

ශප ේගලික සහ රාජය රීයන මාධ්ය ශවුවවට ශවන්ත උපාය 

මාර්ගික ශවනස්ෂ ඟතිප රීමේම අව යයි රීයලා.  

මම කලිුව්ත රීේවා, අදහස් ප්රකා  රීමේශම් අයිතිපය, අපට දීර්ඝ 

කාලය්ෂ තිපස්ශසේ ලැුදණු උරුමය්ෂ රීයලා. අපි එයට 

උදාහර ය්ෂ ගනිමු. වර්ෂ 1937 ශේස්ගර්ඩ්ල් රීයන සුදු ජාතිපකයා 

ශදමළ කම්කරුවන් ශවුවශවන් හඬ නගපු අවස්ථාශේදී උසාවියට 

ගිය ශවලාශේ ඒ කාලශේ පැවැතිප සුරිම් උසාවිය -ශශ්රේෂ්ඨාධිකර ය

- පුේගලශයකුශේ කථා රීමේශම් නිදහස මූලික ිකනිස් අයිතිපය්ෂ 

හැටියට හුවන්වා ඔරු නිදහස ් කර තිපශබනවා. ඒක යට්ත විජිත 

යුගශේ ශවච්ච ශදය්ෂ. නමු්ත, අද වු ්ත ශබොශහෝ විට අපට 

ශපශනනවා, සමහර මාධ්යකරුවන් ලියන ශේ ගැන සමහර 

ශපොලීසිවලට ශගනැල්ලා ප්ර ්න කරන ආකාරය. මා හිතන්ශන් එය 

එශසේ කළ යුතු නැහැ රීයලායි. එශහම ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා නම්, 

ශපොලීසිය ඔවුන් ළලට ගිහිල්ලා ඒ පිළිබඳව යම්රීසි කටයු්තත්ෂ 

කරන එක සුදුසු බවයි මා අදහස් කරන්ශන්. ශමොකද, තමන්ට 

ලැශබන ශතොරතුර්ෂ පිළිබඳව ශහළි ශනොරීමේමට මාධ්යකරුවාට 

වගීමම්ෂ තිපශබනවා. මාධ්යකරුවාට තිපශබන ඒ වගීමම අපි 

සම්පූර් ශයන් පිළිගන්න ඕනෑ. 

 ජනමාධ්යකරුවා පිළිබඳව විශේචනය කරනවාට වලා 

ජනමාධ්යකරුවා ඉදිරිප්ත කරන කරුණුවලට සාධ්ාර  ශලස 

පිළිතුරු දීශම් හැරීයාව වර්ධ්නය කර ගන්නවා නම්, අපට 

ජනමාධ්ය පිළිබඳව කටයුතු රීමේමට එය වි ාල රුකුල්ෂ ශවනවා. 

වර්තමාන ජනමාධ්යශේ දියුණුව්ත එ්ෂක, ඕනෑම ජනමාධ්ය 

ඟමතිපවරශයකුට අසීරු කටයු්තත්ෂ තමයි කරන්න තිපශබන්ශන්.  

පුව්ත ප්ත ශවන්න පුළුවන්; ශටලිවිෂන් ශවන්න පුළුවන්; ඊට එහා 

ගිය ජනතාවට ළං වන ජනමාධ්ය ක්රමය්ෂ වන සමාජ මාධ්ය 

ක්රමය්ත දැන් විවෘත ශවලා තිපශබනවා. ඒක තවදුරට්ත ඉදිරියට යන 

ශදය්ෂ. ඒක අපට ශකොයි ශවලාවකව්ත නව්තවන්න පුළුවන්කම්ෂ 

නැහැ. ඊශේ-ශපශර්දා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් වනතිපක කටයුතු වගය්ෂ 

ගැන කථා කළා මම දැ්ෂකා. මම හිතන විධියට ඒවා අව ය 

වන්ශන් නැහැ, පිළිතුරු දීශම් ක්රමශේද අපි නිර්මා ය කර 

ගන්නවා නම්.  

විශේ  අමාතයාං ය ගැන්ත මම යම්ෂ රීයන්න කැමැතිපයි, 

ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි. විශේ  අමාතයාං ය අද ඉතාම 

පරි ත ඟමතිපවරශය්ෂ යටතට ප්ත ශවලා තිපශබනවා. අපි ඒ ගැන 

සන්ශතෝෂ වනවා. නමු්ත පසුගිය කාලශේ  මාධ්ය මඟින් අපි 

දැ්ෂකා, සමහර ලිපිවල authentication එක කර ගන්න වි ාල 

තදබදය්ෂ ඟතිප ශවලා තිපශබනවා රීයලා.  මට අද උශේ්ත 

ශකශන්ෂ කථා කරලා රීේවා, ඊශේ රාත්රී 12.00ට ගිහිල්ලා 

ශපෝලිශම් හිටිය්ත, ඊළල දවශසේ ඒ කටයු්තත කර ගන්න 

අවස්ථාව්ෂ හම්බ වුශ්ඩ නැහැ රීයලා. පසුගිය කාලශේ ඉඳලාම 

ඒක යාව්තකාලීන කරලා තිපුදශ්ඩ නැහැ රීයලා තමයි මට 

ශතොරතුරු ලැබී තිපශබන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ඒ කාර ය පිළිබඳව 

මම ගරු ඟමතිපතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරවනවා. ශමොකද, ඒක 

අද ශලොකු ප්ර ්නය්ෂ ශවලා තිපශබනවා. තැන් තැන්වල ශපෝලිම් 

ගැහිලා ඉන්නවා. ඒක ශහොඳ ශදය්ෂ ශනොශවයි. ඒ පිළිබඳව්ත ක්රියා 

කරන්න රීයලා මම ඉල්ලා සිටින්න කැමැතිපයි.  
 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගු අනුර ප්රියාර්ශ්න යාපා මහසතා 
(ைொண்புைிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொபொ)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
Please give me one more minute, Sir.  

විශේ  අමාතයාං ය රීයන්ශන් ඉතා වැදග්ත අමාතයාං ය්ෂ. 

විශේ  අමාතයාං ය තමයි ශලෝකශේ රටවල් එ්ෂක තිපශබන 

ිකත්රකම වර්ධ්නය කරන තැන. ඒ නිසා ඒ අවස්ථාශේ දී, එ්ෂ එ්ෂ 

රටවලට යම් අය ප්ත රීමේශම් දී අපි වි ාල ව ශයන් ඒ පිළිබඳව 

සැලරීලිම්ත ශවන්න ඕනෑ. අශේ ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිපතුමා 

ඟශමරිකාශේ තානාපතිප හැටියට කටයුතු කරන්න යන්න 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඉල්ලා අස් ශවනවා. ඉතාම ශහොඳ අ්තදැීමම් 

තිපශබන ශකශන්ෂ හැටියට එතුමාට ඉතාම  ශහොන්න් එම කාර්යය 

කරගන්න පුළුවන් ශවයි රීයලා මා වි ්වාස කරනවා.    

ස්තුතිපයි.  
 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya.  You 

have 14 minutes.  
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[1.24 p.m.] 
 

ගු මආචාර්ය  හසසේනි අමරසූසේය නමනනවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
Thank you, Hon. Deputy Chairman, for giving me 

time to speak on the Votes of two critically important 
Ministries that we are debating today: the Ministry of 
Mass Media as well as the Foreign Ministry.  

Let me first speak a few words about certain proposed 
initiatives by the Government with regard to media 
regulation, which is being discussed today. As you know, 
last year also we spoke that there was an attempt to bring 
in some form of media regulation, but the Hon. Minister 
assured us at that point that that would not take place 
without appropriate consultation. However, we again note 
that, according to media reports, there is a proposed 
Obscene Publications Bill, which has to be approved by 
Parliament.  

Once again, that too has really not been discussed 
sufficiently with the stakeholders. We know that in the 
context where there is a heightened sense of nationalism 
and majoritarianism, even laws that may be drafted with 
good intentions can be interpreted and applied in ways 
that affect those who exercise their right to freedom of 
expression. So, this is of special concern particularly for 
artistes and those who have critical perspectives, who, 
even now, are being unjustly targeted very often under the 
guise of obscenity. So, I think this is something that we 
need to be very cautious about, precisely because of the 
way in which laws of this nature are often used to target 
those who are critical of the Government in power.  

Cabinet approval has also been granted to appoint a 
committee for the amendment of the existing laws 
applicable to journalists and media institutions and for the 
preparation of policies and ethics. That is a good thing 
because we know that there is a huge need to 
professionalize the media industry so that there is a proper 
career path and career opportunities for those who engage 
in this sector. However, once again questions are being 
raised as to the consultative nature of these initiatives and 
the important factor here is that the consultations should 
actually be taking place at the time of drafting these 
various amendments rather than drafting various 
regulations and then submitting them simply for some 
cosmetic kind of consultative process.  

Sir, as you know, this is what is happening also with 
regard to the new Constitution that is being proposed. A 
Committee has been appointed. The views of the public 
have still not been taken into account and will only be 
taken into account once we see the draft. But, I think the 
consultative process should be integrated into the entire 
formulation strategy. Similarly, there are fears that with 
regard to the policies which are being proposed for the 
media, the consultative process is inadequate. There are 
also questions as to who will actually be part of this entire 
committee which is tasked with bringing in the proposed 
reforms.  

As you know, we have not been able to have a great 
reputation when it comes to democratic freedoms with 
regard to journalism and even recently, the Reporters 
Without Borders have noticed that press freedom in this 
country is on the decline, especially with the targeting of 
reporters who are considered to be critical of the 
Government in power. So, I think we need to be aware of 
the kind of international attention that is being mobilized 
due to these kinds of actions by the Government because 
it has a negative impact on the reputation of the country 
and our international standing, which actually brings me 
to the second issue that I want to talk about, our 
international relations or foreign relations.  

Sir, I think it is imperative to acknowledge the fact 
that unless the international community has some kind of 
confidence in the Sri Lankan Government at a time when 
we are facing economic challenges and so many other 
challenges on so many different fronts, it is going to be 
extremely difficult for us to obtain the kind of support 
necessary for us to overcome them.  

 I am sure the Hon. Minister, who has a lot of 
experience in this area, is well aware of the fact that the 
international community is monitoring us very carefully 
and is not just going to take the Government's perspective 
into account when they make their judgements on us. 
Domestic policies of the Government are carefully 
observed; how they treat the Opposition and those who 
are critical of the Government is slso carefully observed. 
In this sense, we also need to recognize the fact that those 
who engage with the international community expressing 
their views cannot be regarded, in some way, as traitors 
of the country or those who go against the country, as it 
often happens. They are often portrayed as unpatriotic. 
So, I think we really need to look at these categories 
before we divide our communities as patriotic and 
unpatriotic simply on the basis of whether they are 
supporting the Government in power or not.  

Also, we have to recognize the fact that this 
Government’s reputation for indecisiveness, constant 
reversals and revisions of policy is also not doing the 
country any favours. This sort of indecisive nature of the 
Government, which is being observed, also has huge 
impact on building confidence in the Government and its 
stability. I think these are issues which are having 
negative repercussions on us in the international arena.   

For example, it is with regret that we note that our 
Permanent Representative to the UN in New York failed 
to secure a place recently at the International Law 
Commission. Thirty four individuals recognized for their 
expertise and qualifications in international law were 
elected to this Commission and our Representative, who 
also contested, was not elected. That is something that we 
need to take seriously because our Permanent 
Representative to the UN in New York is a former 
Attorney-General and also served as a Chief Justice. If 
this is the international view or the perspective on a 
former Attorney-General and Chief Justice of our 
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country, that he does not have the adequate qualifications 
to be in  the International Law Commission, that is 
something that we need to consider very seriously. Our 
Hon. Minister of Foreign is a renowned legal scholar and 
yet, our Representative to  the UN fails to get elected to 
that rather important Commission. Also, this particular 
individual, as you know, recently gained a really bad 
record especially with the way he talked about the 
disappearance cases, particularly of that which related to 
Prageeth Ekneligoda, where he openly mentioned in an 
international forum that Prageeth Ekneligoda is alive and 
is living in a foreign country. When he was asked for the 
whereabouts of Prageeth Ekneligoda and to name the 
country in which he is to be found, his answer was “God 
only knows”. This kind of action really does not help in 
any way in building our reputation or painting a good 
picture of our judicial system, the independence of our 
Judiciary or our respect for human rights. There were two 
other recent incidents, which can only be described as 
snobs to the Sri Lankan Government where the UK has 
reported in their Annual Report on Human Rights and 
Democracy - 2020, which was published recently, that 
democracy is on the decline in Sri Lanka. Also, the US 
recently did not invite us for an important conference on 
democracy, which is again questionable as to why they 
decided to leave us out.  

So, they are indications that, internationally, our 
reputation is being damaged. I think this affects not just 
this Government, but the entire country as a whole and it 
is something that we need to address.  

Finally, I just want to end on a much more practical 
note, that several people have been reporting inordinate 
delays when trying to access the Ministry with regard to 
obtaining documents which are necessary for their foreign 
travels and that they are being inconvenienced greatly 
because there is no proper system to do that. I think there 
is a lot of red tape and no real information as to how 
people can obtain these kinds of documents which are 
necessary when they travel abroad. So, I request the Hon. 
Minister to please look into this because it is something 
that requires a very simple intervention to ensure that 
people are treated with dignity when they go to the 
Ministry, they are given the correct information and they 
are able to get whatever documents they need as 
painlessly as possible. The current sense is that the 
Ministry is not dealing with this very efficiently.  

Once again, I urge this Government to consider the 
consequences of their actions locally on our international 
reputation and on the stability that we need to maintain at 
a time when we are facing so many challenges in so many 
different fronts. 

Thank you very much for the time given, Sir.  

 
ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. G.G. Ponnambalam. You have 14 

minutes.  

[1.37 p.m.] 
 

ගු ජී.ජී. නපෝදනම්බලම් මහසතා 
(ைொண்புைிகு ஜீ.ஜீ. தபொன்னம்பலம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Hon. Deputy Chairman, I must say that I wish to make 
a few comments on the Votes of the Ministry of Foreign. 
But, before that, since the Hon. Dullas Alahapperuma is 
present, I would like to raise one matter. 

Hon. Minister, at the Consultative Committee 
Meetings, my Colleague, the Hon. Selvarajah Kajendren, 
raised the issue of the Point Pedro Post Office, which has 
about 60 perches or six parappu - 10 perches are called 
parappu in Jaffna - of which the Army has taken into 
forcible custody four parappu, which is almost 40 perches 
and only the remaining 20 perches, they are willing to 
release to the post office. That was a privately-owned 
land which was gifted to the post office and the post 
office requires the entire 60 perches. They have made 
representations directly to the Ministry, to your 
predecessor, but to date, there has not been any action 
taken in that regard. Therefore, I would ask for your 
personal intervention to get it released because it is for a 
good purpose. So, you must intervene and get that 
released, Hon. Minister. - [Interruption[ Thank you.  

With regard to foreign affairs, Sir, they say the 
tragedy - they say it is a tragedy - is that foreign affairs is 
an extension of the domestic policy. In Sri Lanka’s case, 
that is very true. Sri Lanka, unfortunately, regardless of 
whichever party that came into power, has had a foremost 
policy of pursuing a Sinhala-Buddhist identity, that it is 
only the Sinhala-Buddhists who can be the custodians of 
the Sri Lankan State. Because they have had that outlook 
from the very inception - in fact, even before the 
Independence, I would say - when the British departed, 
Sri Lanka took steps very quickly to implement this 
notion of a Sinhala-Buddhist State and as a result, created 
enemies within. Tamils were the primary target. Today, 
of course, also the Muslims and the Christians are being 
targeted. So, it is one monolithic identity that the State, 
regardless of whichever party that came into power, 
wanted and that has been the policy. So, the tragedy has 
been that that has been the policy. Obviously, when you 
want to pursue that sort of policy, when you have a 
population in this country which is Tamil and which has 
strong similarities with India's South, Tamil Nadu, then 
Sri Lanka naturally has to be concerned about India 
because there is only so much that  the people of Tamil 
Nadu will allow and they will start  pressurizing India.
       

So, in the course of that, what has happened over time 
is that Sri Lanka, from the very early stages of 
Independence, looked upon India as a potential enemy 
and has always pursued policies to contain India’s 
influence and leverage over Sri Lanka, and that has been 
a policy which has been pursued by every single 
Government that has come into power to date. That is the 
truth.  

In the course of that process, if you look at the 80s, 
you had President J.R. Jayewardene looking at the Cold 
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War scenario, warming up to the United States. At that 
time, everyone knows, in the Cold War context, India had 
far warmer relations with the Soviet Union and we had 
Sri Lanka pandering to the United States, willing to invite 
the United States into Sri Lanka to a point where it 
naturally disturbed India. The consequences of that 
policy, I think, had left a significant imprint to a point 
where India had to intervene militarily in order to get Sri 
Lanka, in some way, to not go with the US option but 
instead come within its own sphere of influence.  
    

Since the end of the Cold War, the relations between 
Sri Lanka and the United States and even with the rest of 
the world seemed to be fairly benign because those 
contestations, for some reason, went to the background 
for about 10 good years. 

But today, again, you have a scenario that is changing. 
You have China as a rising power. Again, what Sri Lanka 
is doing is to pursue that Sinhala-Buddhist notion of the 
State and Sri Lanka chose to align itself with a power so 
closely. Generally, China’s policy is that it will 
unquestioningly support a State, provided its own 
interests are looked after by that State and that is, in fact, 
what happened with the previous Mahinda Rajapaksa 
regime to a point. So, again, the global scenario or the 
global power balance is shifting and where there are 
contestations now, Sri Lanka again finds itself in a 
situation to pursue this Sinhala-Buddhist idea of the State 
and it had to pander to China to such an extent that it is so 
indebted to China today that it has allowed China to, in 
fact, come into Sri Lanka in a strategic way. China’s 
influence over Sri Lanka is not benign and if anyone tries 
to make that position out, that it is a benign influence over 
Sri Lanka, they are not telling the truth. It is not benign. 
As a consequence, you have created a geopolitical 
contestation between China, the US and India, on the 
other hand, and Sri Lanka is facing the consequences of 
that contestation. 

My point, Sir, is that Sri Lanka could have used that 
geopolitical contestation to its benefit, if only Sri Lanka is 
prepared to change its domestic policies, about how it 
sees itself. If it is prepared to rethink itself into a 
plurinational State that recognizes the different nations 
within Sri Lanka, the different identities, its plurality and 
in fact, celebrates that very diversity, then these 
geopolitical contestations, whatever they may be, can be 
used to the advantage of the country as a whole, where 
you do not create this downward spiral that Sri Lanka is 
facing today. But, alas, we do not have that sort of 
outlook!  

This Government, in particular, boasts of the fact that 
it only got elected from a Sinhala-Buddhist votebank. It 
celebrates that fact. Normally, governments would be 
quite upset to say that they are not a unifying factor, but 
rather a divisive factor, but not this Government, not the 
Gotabaya Rajapaksa era. They celebrate the fact that they 
were only recognized by the Sinhala-Buddhists. Every 
single policy, since this President came into power, is to 

make an already bad situation worse. You have people 
like the Venerable Gnanasara Thero of the Bodu Bala 
Sena heading a Task Force that is supposed to be 
pursuing reconciliation or some part of it.   

How more ridiculous can you get? You have the 
military, which is a very divisive force, heading so many 
sensitive task forces that concern the non-Sinhala 
Buddhists. So, it is a deliberate policy of the State to 
pursue this Sinhala-Buddhist identity, to celebrate it, 
show it that that is the constituency it solely relies on and 
that it is to them and only them that they shall be faithful 
to.  

It is for this policy, unfortunately, that the Hon. 
(Prof.) G.L. Peiris is now a Minister. The Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris is someone that I, as a law student, not only 
looked up to, but also thought of as almost godly because 
of his writings, teachings and more than anything else, as 
a political student, because of his personal views on Sri 
Lanka’s current Constitution, with regard to the 
Thirteenth Amendment to the Constitution and its severe 
shortcomings and almost hopelessness in making it work. 
So, it is that (Prof.) G.L. Peiris who is now the Minister 
of this most important Ministry and the standards that we  
personally expect from him  are very high; certainly for 
me, they are very high. But, Hon. (Prof.) G.L. Peiris, 
when you went to Bologna, Italy for the G20 Summit, I 
think it was the Interfaith Forum, and made your speech 
there, I was shocked! I know the Prime Minister has also 
made comments along the same lines as you did, which 
were that in a country like Sri Lanka, to paraphrase, to 
have various organizations and parties claiming distinct 
identities as them being such and such a community or 
such and such a religion is not a good thing. In fact, 
Prime Minister Mahinda Rajapaksa is a Sinhala 
nationalist; he has been a hardline nationalist for a long 
time and his saying something like that is one thing. But, 
I do not think he should say it. He is a man who has been 
quite strident when it comes to human rights and he 
should know better. I think in his senior days now as a 
statesman, he should not pursue the sort of policies that 
he might have pursued in the past. But, the Hon. (Prof.) 
G.L. Peiris, in my view, should have, in fact, used his 
influence in Government, in the high offices and said that 
that is not the position we should take. On the one hand, 
when you have a President who celebrates the fact that 
the Sinhala-Buddhist vote is the thing that he would be 
most faithful to and only faithful to and then, on the 
other, you have the Prime Minister and the Foreign 
Minister going before the international community and 
saying that other identities that are being pursued are a 
disadvantage and a problem, then I think we are really 
looking at the raw nature of this Government’s policy, 
not only with regard to domestic affairs but also, by 
extension, to its international affairs and what it is going 
to be.  

I think, Sir, we are heading for a lot of trouble. If this 
is the policy that the Government wishes to pursue, then 
you are not going to be able to use that geopolitical 
climate in a positive manner. On the contrary, in order to 
pursue this monolithic policy, you will have to take sides, 
and you have taken a side. Because the side that you took 
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in order to win the war is  now coming back to haunt you, 
you think that you can balance it out by selling assets to 
other interested parties. I can tell you, you can sell 
whatever assets you want, but no balancing of strategic 
presences in this Island is going to satisfy India of all 
other powers.  

As far as India is concerned, it is a reality that we are 
its neighbour and India is not concerned about balancing 
presences in Sri Lanka.  

India’s only concern is that no other superpower or no 
other power should have a strategic presence in Sri 
Lanka. I mean the term “strategic presence”, not 
“presence”. But, you have already created a situation 
where you have a strategic presence to a power that is not 
India and you think that you can try and balance India’s 
interests by giving it some assets, giving India's strategic 
path to the United States and, maybe, to some other 
partners some strategic assets. It will never work. You 
have only one path, only one path will make you succeed. 
That is, to make sure that Sri Lanka changes its path to 
one of a plurinational country by embracing its own 
nations within it, reflecting that in a new Constitution and 
thereby, preventing and not allowing the divisions that 
thus far have allowed this geopolitical contestation to take 
place and instead pursue a policy that will be beneficial to 
all. I am saying this with utmost responsibility.   

Hon. (Prof.) G.L. Peiris, you must weigh in your 
personal influence and stature. You cannot afford this 
Government to pursue the policies that it has been 
pursuing. On the contrary, you, as an elder statesman and 
a figure highly respected by both sides of this House, 
must weigh upon the Government and correct its past 
mistakes.  
Thank you. 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Ashoka Priyantha. You 

have six minutes.     
  

[අ.භා. 1.53  

 

ගු අනශ්ෝක ප්රිය්දත මහසතා 
(ைொண்புைிகு அசசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි, 2022 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාශේ විවාදයට එකතු වීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව  

ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. අද දවශසේ විශේ  

අමාතයාං ශේ්ත, කලාපීය සහශයෝගිතා කටයුතු රාජය 

අමාතයාං ශේ්ත, ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ්ත වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව 

අපි කථා කරනවා. විශ ේෂශයන්, ප්රජාතන්ත්රවාදය ආර්ෂෂා කරන 

ප්රධ්ාන කුුමුව හතර්ෂ මත තමයි ශම් රට පිහිටා තිපශබන්ශන් රීයලා 

මම වි ්වාස කරනවා. ඒවා තමයි, විධ්ායකය, වයවස්ථාදායකය, 

අධිකර ය සහ ජනමාධ්ය. අශේ ජනමාධ්ය අමාතයතුමා ඉතාම 

පරි ත, ශබොශහොම වැදග්ත ශේ පාලන නායකශය්ෂ. මම එතුමාට 

සුබ පතනවා. ඒ වාශේම විශේ  කටයුතු ඟමතිපතුමා ීයතිප 

කටයුතුවල නියැශලන පරි ත ශේ පාලන නායකශය්ෂ. ඒ 

වාශේම තාරක බාලූ රිය අශේ තරු  රාජය ඟමතිපතුමා්ත මම ශම් 

අවස්ථාශේ මත්ෂ කරනවා. ශමතුමන්ලාශේ අමාතයාං වල වැය 

ශීර්ෂ පිළිබඳ කථා කරේදී මට ලැබී තිපශබන ශවලාශවන් වැඩි 

කාලය්ෂ මම ශවන් කරන්ශන් ජනමාධ්ය අමාතයාං ය ගැන කථා 

කරන්නයි.  

ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි, රශට් ප්රජාතන්ත්රවාදය ආර්ෂෂා 
කරන ප්රධ්ාන කුුමුව හතශරන් එක්ෂ තමයි ජනමාධ්ය. ලංකාව 
ව ාාශේ රට්ෂ ග්තතාම  මුද්රිත සහ විදයු්ත මාධ්ය ආයතනවල මාධ්ය 
හිතවතුන්, පටිගත රීමේශම් සහ මුදා හැමේශම් ශිල්පීන්, කාර්ිකක 
ශිල්පීන් වි ාල සංයාව්ෂ අප රට තුළ සිටිනවා. ඒ සියුමශදනාශේ 
අයිතිපවාසිකම් ආර්ෂෂා කර ගනිිකන් ප්රජාතන්ත්රවාදශේ කුුමුව ැදක 
ගැීයම අශේ වගීමම්ෂ ශවනවා. ඒ නිසා මම වි ්වස කරනවා, 
ව්තමශන් අශේ කාර්ය භාරය රජය්ෂ විධියට්ත, පාර්ලිශම්න්තුව්ෂ 
විධියට්ත ඉටු කළ යුතු බව.  ඒ වාශේම ව්තමශන් අපි හැශමෝම ශම් 
උ්තතමේතර පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කථා බහට ල්ෂ කරන, විවාද 
කරන ශබොශහෝ ශේවල් සමාජශේ අන් අයට ආදර් ව්ත විය යුතුයි. 
අපි ජනමාධ්ය ආයතන සහ ජනමාධ්යශේදීන් ආර්ෂෂා කළ යුතුයි. 
ඒ වාශේම ඔවුන් කරන කාර්ය භාරයට මම ශග රව කරනවා. මම 
රීයන්න කැමතිපයි, ව්තම ශන් ශම් රට විශේශීය රටවල් සමල ඟතිප 
කර ගන්නා වූ ිකත්ර්තවශේ සබඳතා ශවුවශවන් අශේ අනනයතාව්ත 
ැදක ගනිිකන්  ඔවුුව්ත යම් කාර්ය භාරය්ෂ ඉටු කළ යුතුයි රීයලා. 
උදාහර ය්ෂ හැටියට යම් පුේගලශය්ෂ, යම් ආයතනය්ෂ, යම් 
කාර ාව්ෂ ගන්න පුළුවන්. අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ගනිමු. ගරු 
නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි, වැැදේද්ෂ, අඩු පාඩුව්ෂ ශහෝ චරිතය 
ඝාතනය රීමේම්ෂ නම් පුව්ත ප්තවල ශපොල් ශගඩි අකුරින් පළ 
කරනවා. එහි නිවැරදි රීමේම්ෂ සිදු කරනවිට පුව්ත පශ්ත වාටිශේ 
ඟහැට ශේන්ශන් නැතිප පුංචි අකුරින් කරන නිවැරදි රීමේම ශවනස් 
විය යුතු කාලය ඟවි්ත තිපශබනවා. ශපොල් ශගඩි අකුරින් ඔරුශේ මුළු 
ජීවිතයම, චරිතයම විනා  කරලා දාලා පස්ශසේ පුංචි අකුරින් 
නිවැරදි රීමේම්ෂ කරනවා. ශම් ළලදී මම දැ්ෂකා, විප්ෂෂශේ හර්ෂ 
ද සිල්වා මැතිපතුමා තව්ත පසුශපළ මන්ත්රීවරශය්ෂ එ්ෂක 
සංවාදය්ෂ යනවා. එතුමා යම් ප්රකා ය්ෂ පිළිබඳ රීයනවා. අශන්ෂ 
මන්ත්රීතුමා රීයනවා, "මම ඒ ප්රකා ය නිවැරදි කළා. දැ්ෂශ්ෂ 
නැේද?" රීයලා. ජනමාධ්ය අමාතයාං ය භාර ගරු ඟමතිපතුමනි,  
සමහර සිදුවීම් සදාචාර සම්පන්න මැදිහ්ත වීශමන් ශහෝ යම් 
සාධ්ීයය විධිශේ පාලනයට යා යුතුයි රීයා මා වි ්වාස කරනවා.   

 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

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

ගු අනශ්ෝක ප්රිය්දත මහසතා 
(ைொண்புைிகு அசசொக்க பிொியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි, පටන් ග්තත ගමන්ම කථාව 

අවසන් කරන්න ශවනවා ශන්. උදෑසන විනාඩි 10්ෂ ශවන් ශවලා 

තිපුද ්ත  සමහර අනව ය කථාවලට කාලය ගිහිල්ලා අපි ඉඳලා 

හිටලා කථා කරන්න ගනිේදී අශේ කථාවට ශවලාව නැතිපව යනවා.  

අපි පාර්ලිශම්න්තුව තුළ කාලය්ෂ තිපස්ශසේ හරව්ත, වැදග්ත, 

ඉතාම විේව්ත ශේ න ඕනෑ තරම් අහලා තිපශබනවා; දැකලා 

තිපශබනවා. අපි ඒවාට ඟරුම්කන් දීලා තිපශබනවා. හැබැයි, 

ජනමාධ්ය ග්තතාම යම් යම් ආයතනවල, සමාජ මාධ්යවල දරීන්න 

ලැශබන්ශන් වැදග්ත, හරව්ත සිදුවීම්ද රීයන එක ම ශම් අය තම 

තමන්ශේ පපුවලට තට්ටු කරලා අහලා බලන්න ඕනෑ. ශම් සමාජය 

ශගොල නලන්න අව ය හරව්ත, වැදග්ත, විේව්ත හඬ අද නැහැ. අද 

තිපශබන්ශන් ශබොල්, ටකරන්, එශහම නැ්තනම් පැළිච්ච  ේද 

විතරයි. ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳ කථා කරන 

ශම් ශේලාශේ හරව්ත, වැදග්ත සංවාදය්ෂ ිකනිසුන්ශේ කන්වලට 

ඟශහන්න සැලැස්වීම පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අපි කළ යුතු වැදග්ත 

කාර්යය්ෂ ශලස මම දරීනවා. 

451 452 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒක අපි සියුම ශදනාශේම වගීමම්ෂ. ඒ නිසා පුරවැසියා ළලට 

ශගන යන්න කලින් අපි ඒක ශම් උ්තතමේතර ආයතනය තුළින් 

සමාජගත කරන්න ඕනෑ. හැමශදනාම ඒ පිළිබඳව හිශ්ත ධ්ාර ය 

කර ගත යුතුයි රීයලා මම වි ්වාස කරනවා.  

අන්තර්ජාලය රීයන්ශන් ජාල ග නාවක එකතුව්ෂ. 

අන්තර්ජාලය තුළ ව්තමශන් ිකනිසුන්  ාස්ත්රිකයන් බවට ප්ත 

ශවලා තිපශබනවා. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  මම කථාව අවසන් කරනවා, 
ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි. තමන්ශේ අශ්ත තිපශබන ජංගම 

දුරකථනශයන් ශලෝකශේ ඕනෑම රාජයය්ෂ එ්ෂක විනාඩිශයන් 

ගුවශදුව කරන්න පුළුවන් යුගය ඟවිල්ලා තිපශබනවා. ඒ නිසා 

අන්තර්ජාලය පරිහර ය කරේදී පශරස්සම් විය යුතුයි. ඒ සඳහා 

ජනමාධ්ය අමාතයාං ය යම් වැල පිළිශවළ්ෂ හැදිය යුතුයි.  

අශේ රවිල මන්ත්රීවරශය්ෂ විශේ  කටයුතු අමාතයාං ය 

පිළිබඳව කථා කළා. ශබ ේධ්, සිංහල රාජයය,  සිංහල පුේගලයන්, 

නැ්තනම් සිංහල කථාව පිළිබඳව එතුමා විශේචනා්තමකව කථා 

කළා. ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස් රීමේම හැරුණුශකොට ශම් රට 

සිංහල ශබ ේධ් රාජයය්ෂ රීයන එක පිළිශගන තිපශබනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඟවිල්ලා, ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව අුවව අපි 

දිවුරනවා, රට තුළ්ත, රශටන් එපිට්ත එය කල කරන්ශන් නැහැ 

රීයලා. ව්තමශන් ඉන්න නායකයුව්ත, එදා හිටපු නායකයුව්ත, 

අනාගතශේදී එන්න ඉන්න නායකයුව්ත ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව 

ආර්ෂෂා කළ යුතු බව ඒ මන්ත්රීතුමාට ප්රකා  කරිකන්, මට කාලය 

ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමා ට ස්තුතිපවන්ත ශවිකන් මා නිහඬ 

ශවනවා, ගරු නිශයෝජය සභාපතිපතුමනි. 

 

ගු නිනයෝජය ්භාපිනුරමා 
(ைொண்புைிகு பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Niroshan Perera. You 

have 12 minutes.  

Order please! Before he starts, the Hon. Isuru 
Dodangoda will take the Chair.  

 
අනුරුව ගු නිනයෝජය කාරක ්භාපිනුරමා මූලා්නනය්ද 

ඉවත් වූනය්ද, ගු ඉසුු නාොඩ්දනගොඩ මහසතා මූලා්නාපවඪ විය. 
 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு இசுரு 

ததொடன்தகொட அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 
  Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair and the HON. ISURU DODANGODA  took the Chair. 

 
[අ.භා. 2.00  
 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් රජය බලයට ආශේ ශම් 

රශට් ශේ  සීමා, ශම් රශට් සම්ප්ත ආර්ෂෂා කරනවා රීයලායි. 

ඉන්දියාුව ධීවරයන් අශේ ශේ  සීමාවට ඟවිල්ලා  අශේ රශට් 

ම්තසය සම්පත ශකොල්ලකනවා විතර්ෂ ශනොශවයි, අපශේ මුරුදු 

සීමාව විනා  කරන බව්ත අපි දීර්ඝ කාලය්ෂ තිපස්ශසේ රීයා සිටියා. 

දීර්ඝ කාලය්ෂ තිපස්ශසේ අපි ඒ සම්බන්ධ්ශයන් වාද විවාද කළ්ත, 

ඉහළම රාජය තන්ත්රීය මැදිහ්ත වීම්ෂ කරන බවට ධීවර 

අමාතයතුමා ශපොශරොන්දු වු ්ත, අවාසනාවකට අද පවා ඉන්දියාුව 

ධීවරයන් bottom trawling ක්රම අුවගමනය කරිකන් අශේ ශේ  

සීමාව උල්ලංඝනය කරනවා. 

විශ ේෂශයන් ධීවර අමාතයවරයා ශපොශරොන්දු වු ා, ඉන්දියාුව 

නාවික හමුදාව්ත, අපශේ නාවික හමුදාව්ත ඒකාබේධ්ව ශම් 

වයසනය නතර කරන්න්ත,   Vessel Monitoring System එක්ෂ  

යටශ්ත ශම් වයසනය නතර කරලා අශේ රශට් උතුශර් ඉන්න 

ධීවරයන්ශේ ආදායම් මාර්ග ආර්ෂෂා කරදීමට පියවර ගන්න්ත. 

නමු්ත  අපි තවම ඒ අවස්ථාව දරීන්ශන් නැහැ. ශම් ශබොශහෝ 

ශබෝට්ටු එන්ශන් තිකල්නාඩු ප්රාන්තශයන්. තිකල්නාඩු ප්රාන්තශේ 

ශේ පාලනඥයන්ශේ හා ධ්නවතුන්ශේ තමයි ශම් ශබෝට්ටු. විශේ  

අමාතයතුමාශගුව්ත, ඒ වාශේම රාජය අමාතයතුමාශගුව්ත අපි 

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා, ඉන්දියාව්ත එ්ෂක කථා කරලා, 

ඉන්දියාශේ සහශයෝගය ලබාශගන ශම්  පිළිබඳ මැදිහ්ත වීම්ෂ 

කරයි රීයලා.  

අනි්ෂ කාර ාව ශමයයි. ශ්රී ලංකාශේ ඟතිප වූ ඉතාම බිහිසුණු 
ප්රහාරය පාස්කු ප්රහාරයයි. ඒ ප්රහාරශයන් ිකය ගිශේ ලංකාශේ 
පුරවැසියන් විතර්ෂ ශනොශවයි. ඒ ප්රහාරශයන්  විශේශිකයන් වි ාල 
ප්රමා ය්ෂ ිකය ගියා. අපශේ කශතෝලික හා අනිකු්ත ක්රිස්තිපයානි 
ශේවස්ථාන පම ්ෂ ශනොශවයි, ශම් රශට් සංචාරක ශහෝටල් පවා 
ඉල්ෂක කර ගනිිකන් තමයි  ත්රසත්වාදින් ඒ ප්රහාරය එල්ල කශළේ. 
විශ ේෂශයන් විශේශිකයන් පවා ිකය ගිහින් හා තුවාල ලබා තිපශබන 
අවස්ථාශේදී, ඒ සම්බන්ධ්ව  සාධ්ාර  පමේ්ෂෂ ය්ෂ හරියාකාරව 
කරන්ශන් නැහැයි රීයන එක අපි දරීනවා. සිරිල් ගාිකණී 
පියතුමන්ලා වැනි අය CID එකට ශගන්වලා එතුමන්ලාශගන් 
ප්ර ්න රීමේශමන් ශම් ප්ර ්න විසඳන්න බැහැයි රීයන මතශේ අපි 
ශම් අවස්ථාශේ ඉන්නවා.  

ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි. ඊශේ ජනාධිපතිපතුමා රීයනවා අපි 
දැ්ෂකා, එතුමා තුශනන් ශදශ්ෂ බලය පාවිච්චි කරලා අශේ හිටපු 
ජනාධිපතිප වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමාශේ්ත,   හිටපු 
අගමැතිපතුමාශේ්ත ප්රජා අයිතිපය අශහෝසි කරලා ශම් ප්ර ්නය 
විසඳන්නම් රීයලා. නමු්ත අපි බලාශපොශරෝතතු වන්ශන් එවැනි 
කථා ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ගැන 
ස්වාධීන පමේ්ෂෂ ය්ෂ කරලා, ත්රස්තවාදීන් හඹා ශගොස ්
ත්රස්තවාදීන්ට මුදල් ආශේ, ශේ පාලන හයිය ආශේ, ත්රස්තවාදීන්ට 
මරාශගන මැශරන ශබෝම්බ ග නාව්ෂ ලංකාශේ විවිධ් ප්රශේ වල 
එකවර තබන්න පුළුවන් විධියට  ්ෂතිපය්ෂ ආශේ ශමොන 
ආකාරශයන්ද රීයලා දැන ගැීයමටයි අපි බලාශපොශරෝතතු 
වන්ශන්. 

ඒ වාශේම, ශම් ප්රහාරයට ISIS සංවිධ්ානශේ තිපශබන 
සම්බන්ධ්තාව, සහරාන්ශේ විශේ  ගමන් බිමන් වැනි සියුම ශේම  
ශම් පමේ්ෂෂ වලින් ශහළිශවයි රීයලා අපි බලාශපොශරෝතතු වු ා. 
අශේ අගමැතිපතුමා ඉතාලියට ගිය අවස්ථාශේ, එදා ශම් රජයට 
වි ාල ව ශයන් සහශයෝගය දුන්ුව ශ්රී ලාංරීකයන් උේශඝෝෂ ය 
කළා. ජනාධිපතිපතුමා නිේශයෝර්්ෂ ගිය අවස්ථාශේදී ශ්රී ලාංරීකයන් 
එළියට ඟවිල්ලා උේශඝෝෂ ය කළා.  අද ශම් රජය විශේ ගත ශ්රී 
ලාංරීකයන්ශේ වවරයට පාත්රශවලා තිපශබනවා.  

පසුගිය දා අතිපඋතුම් කාදිනල්තුමන් ශම් පිළිබඳව පාේ 
වහන්ශසේ පවා දැුවව්ත කරන්න කටයුතු කරලා තිපුදණු බව අපි 
දැ්ෂකා. ඒ පිළිබඳව පාේ වහන්ශසේ දැුවව්ත කරන්න කටයුතු 
කශළේ ඟයි? එශමඅගමැතිපතුමා ඉතාලියට ගිය අවස්ථාශේ පාේ 
වහන්ශසේ්ත ශනොමල යවන ආකාරයට එතුමා යම්රීසි ප්රකා  
කරයිද රීයලා ශලොකු සැකය්ෂ තිපුදණු නිසායි. ඒ හින්දා 
වතිපකාුවව්ත, පාේ වහන්ශසේ ඟතුළු කශතෝලික සභාව්ත ශම් 
පමේ්ෂෂ  පිළිබඳව දැඩි අවධ්ානයරීන් ඉන්න බව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. 

ශමතැන වි ාල කුමන්ත්ර ය්ෂ තිපශබනවා රීයලා හිටපු 

ීයතිපපතිප දේපුල ද ලිශේරා මැතිපතුමා පවා රීේවා.  කුමන්ත්ර ය්ෂ 

තිපශබනවා නම්, යම් යම් පාර් ්වවලට ඟඟිල්ල දිගු ශවලා 

තිපශබනවා නම් රජයට වගීමම්ෂ තිපශබනවා, ශම් පමේ්ෂෂ  
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කඩිනම් කරලා, ඉතාම ස්වාධීන ආකාරයට විසුවම්ෂ ලබා ශදන්න. 

අපි දන්නවා, කශතෝලික පල්ලි ශදකකට විතර්ෂ ශනොශවයි ප්රහාර 

එල්ල කශළේ. 

 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා මවාහසන නියාමනය, බ ප් රව 

ප්රවාහසන න  ්වා හසා දුම්සේය මැදිසේ හසා නමෝ ර් රව කර්මා්දත 

රාජය අමාතය ්හස ප්රජා නපොලි ප් න  ්වා රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை - வொகன ஒழுங்குறுத்துமக, 

சபருந்துப் சபொக்குவரத்துச் சசமவகள் ைற்றும் புமகயிரதப் 

தபட்டிகள் ைற்றும் சைொட்டொர் வொகன மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சரும் சமூகப் தபொலிஸ் சசமவகள் 

இரொஜொங்க அமைச்சரும்)  

(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)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,- 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශවනශකොට 583ශදශනකු අ්තඅලංගුශේ 

තිපයාශගන, තව්ත 200 ග නකට නඩු පවරා ඒ පමේ්ෂෂ  කටයුතු 

ශකමේශගන යනවා. ජනාධිපතිපතුමා ඊශේ රීේශේ ඒ කාලශේ හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමාශේ සහ හිටපු අගමැතිපතුමාශේ  ප්රජා අ යිතිපය අශහෝසි 

කරනවා රීයලා ශනොශවයි. එතුමා ීයතිපයට අත තිපයන්ශන් නැහැ. 

අපරාධ් පමේ්ෂෂ  ශදපාර්තශම්න්තුවටයි, අධිකර යටයි ඒ 

කටයු්තත භාර දීලා තිපශබනවා. ඒ සඳහා තමයි කාලය යන්ශන්. ශම් 

පමේ්ෂෂ  ඉ්ෂමනටම කරන්න රීයලා කවුරු හරි රීයනවා නම්, 

එශහම රීයන්න එපා රීයන එකයි එතුමා රීේශේ. ශම් ශවනශකොට 

ඒ සියුම පමේ්ෂෂ  ක්රියා්තමකයි; අවසාන නැහැ. 583ශදශනකු 

අ්තඅලංගුශේ ඉන්නවා. නඩු පවරා තිපශබනවා ශදසියග නකට. ඒ 

කටයුතු ක්රියා්තමකයි. ඒ කටයුතු ඉවර නැතිප එක විතරයි 

ප්ර ්නයකට තිපශබන්ශන්.  
 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඟතිප, ඒ ප්රහාරය 

ශවලා අවුරුදු ශදකහමාර්ෂ ගත ශවලා තිපශබන බව. දැන් 

ඔබතුමාශේම කටින් රීයැවු ා පමේ්ෂෂ  ඉවර නැහැ රීයලා. 

එතශකොට අවුරුදු ශදකහමාර්ෂ ගිහිල්ලා්ත අඩු තරිකන් කශතෝලික 

සභාවට, කාදිනල් හිිකපා න්ට සෑහීමකට ප්ත ශවන්න බැරි 

ආකාරයට ඒ පමේ්ෂෂ  ශකමේ තිපශබනවා නම්, අපට්ත  රීයන්න 

තිපශබන්ශන් ඒ කථාවම තමයි.  
 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

අපට තිපශබන ප්ර ්නය තමයි, කශතෝලික සභාව ඟතුළු ඒ 

සියුමශදනා ශම් සම්බන්ධ්ශයන් සෑහීමකට ප්ත ශනොවන්ශන් ඟයි 

රීයන කාර ය. ජනාධිපතිපතුමා රීයපු ආකාරයට ප්රධ්ාන 

ව ශයන්ම ශම්කට වග රීයන්න ඕනෑ හිටපු ජනාධිපතිපවරයා, හිටපු 

අගමැතිපතුමා සහ හිටපු ආර්ෂෂක අමාතයාං ශේ හිටපු 

ශල්කම්තුමා. 
 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

හිටපු ජනාධිපතිපවරයා දැන් ඔබතුමන්ලාශේ පැ්තශ්ත ඉස්සරහා 

ශේළිශේ ඉඳශගන ඉන්ශන්. 

 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම රීයන්ශන් පුේගලශය්ෂ ගැන ශනොශවයි. 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ගැන විවාදයකට 

යන්ශන් නැහැ. 

 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මම රීයන්න උ්තසාහ කරන්ශන් ඒ පමේ්ෂෂ  කටයුතු 

ශකශරනවා රීයන එකයි.  ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒවා  නතර කරලා 

නැහැ. ශමතැන කුමන්ත්ර ය්ෂ නැහැ.  

 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

කුමන්ත්ර ය්ෂ නැහැයි රීේවාට ගරු රාජය අමාතයතුමනි,  

පාස්කු ප්රහාරය ගැන කරුණු විමර් නය කරන්න ප්ත කළ ඒ 

ශකොිකෂන් සභා වාර්තාව මුළුමනින්ම ශම් සභාවට ඉදිරිප්ත කරලා 

නැහැ. මුළුමනින්ම ඒක දැකලා තිපශබන එක පුේගලශය්ෂ තමයි 

හිටපු ීයතිපපතිපතුමා. හිටපු ීයතිපපතිප දේපුල ද ලිශේරා මහතා ඒ 

පමේ්ෂෂ  වාර්තාව බලලා, මහා කුමන්ත්ර ය්ෂ තිපශබනවා  රීයලා 

රීයනවා නම්, ඒ වාශේම ඒ පමේ්ෂෂ  කටයුතු හරියට කරලා 

තිපශබනවා රීයලා ඔබතුමා රීයනවා නම්,  ඒ පමේ්ෂෂ  ශකොිකෂන් 

සභා වාර්තාශේ සියුම ශවළුම් ශම් සභාවට ඉදිරිප්ත කරන්න. 

එතශකොට අපි 225ශදනාටම ඒවා බලලා  රීයන්න පුළුවන්  

ශමතැන යම්රීසි කුමන්ත්ර ය්ෂ තිපුද ාද නැේද රීයලා. 

විශ ේෂශයන්ම සහරාන්ශේ බිරිඳ දුන්ුව සා්ෂෂි ඒ වාර්තාවල 

තිපශබනවා. ඒ වාශේම  ඒ 'සාරා' රීයන තැනැ්තතිපය දැන් 

අතුරුදහන් ශවලා රීයලා අපි දන්නවා. ඉන්දියාවට පැනලා ගිහින් 

රීයලායි සඳහන් ශවන්ශන්. ඒ වාශේ විශ ේෂ ප්ර ්න පිළිබඳ 

පමේ්ෂෂ ය්ෂ තමයි දැන් යන්ශන්. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  

 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

කුමන්ත්ර ය්ෂ ශනොශවයි, ජනාධිපතිප ශකොිකසම ක්රියා්තමක වූ 

විධිය පිළිබඳව්ත ප්ර ්න තිපශබනවා රීයලායි රීයන්ශන්. එශහම 

ප්ර ්න තිපශබනවා.  

 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ අශ්ත තමයි බලය 

තිපශබන්ශන්. ඔබතුමන්ලාට තමයි ඒ වගීමම ජනතාව දීලා 

තිපශබන්ශන්, ඒ පිළිබඳව සෑහීමකට ප්තශවන ආකාරශේ 

පමේ්ෂෂ ය්ෂ කරන්න. 

මම ඔබතුමන්ලාශගන් එක ශදය්ෂ ඉල්ලන්න කැමැතිපයි. 

ශකොළඹ කශතෝලික පල්ලි  හැශරන්නට මලකලපුශේ සිශයෝන් 

පල්ලියට ප්රහාරය්ෂ එල්ල කළා. විශ ේෂශයන් එතැනදී කුලා ළමුන් 

ිකය ගියා. නමු්ත, එම පල්ලිය සෑදීම සඳහා පසුගිය ආ්ඩඩුශවන් 

දුන්ුව සල්ලි ටිකව්ත ශම් ආ්ඩඩුශවන් ශදන්න කටයුතු කරලා 

නැහැ. කරු ාකරලා ඒ පල්ලිය හදන්න; සිශයෝන් පල්ලිය හදන්න 

ඉතිපරි ප්රතිපපාදන ටික ශදන්න රීයලා ශම් අවස්ථාශේදී 

ඔබතුමන්ලාශගන් ඉල්ලනවා. 

ඊළලට, විශේ ගත අශේ ශ්රී ලාංරීකයන් ගැන කථා කළ යුතුයි. 

ශකොවිඩ් ප්ර ්නය හමුශේ ඔබතුමන්ලා විශේ ගත ශ්රී ලාංරීකයන්ට 

සැලූල ආකාරය ඉතාම පහ්ත. මම ශම් අවස්ථාශේ විශ ේෂශයන්ම 

ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, ගරු තාරක බාලූ රිය රාජය අමාතයතුමාට. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමොකද, පංගුව්ෂ විශේ ගත ශ්රී ලාංරීකයන්ට ලංකාවට එන්න 

බැරිව සිටි ශවලාශේ, මා එතුමාට කථා කළාම එතුමා වි ාල 

උ්තසාහය්ෂ ග්තතා, ඒ පිරිස ලංකාවට ශගන එන්න. ඒ විශේ ගත 

ශ්රී ලාංරීකයන් ශම් රටට ශගන්වා නිශරෝධ්ායන ක්රියාවලිශේදී ඒ 

අයට සැලූල ආකාරය සහ ඒ ශගොල්ලන්ශේ මුදල් ශකොල්ල කෑ 

ආකාරය ඉතාම පහ්ත බව මම ශම් අවස්ථාශේදී රීයනවා. ඒ 

විශේ ගත ශ්රී ලාංරීකයන් තමන්ශේ වියදිකන් ගුවන් ටිකට් ප්ත 

අරශගන තමයි ශම් ජනාධිපතිපතුමා ප්ත කරගන්න එදා ලංකාවට 

ආශේ. ඒ වාශේ සහාය දුන් පිරිසකට ඔබතුමන්ලා ඒ විධියට සැලූල 

නිසා ශම් රජශේ නායකයන් ඒ රටවලට යනශකොට එළියට 

බැහැලා විශරෝධ්තා පව්තවන තරමට ඒ විශේ ගත ශ්රී ලාංරීකයන්  

අද වන  ශකොට ශම් රජශයන් ඈ්ත ශවලා තිපශබනවා.  

අශේ රට ඉන්දියන් සාගරශේ ඉතාම සුවිශ ේෂී තැනක 

තිපශබන්ශන්. අපි දන්නවා, ඉන්දියාව, ීනනය, ඟශමරිකාව ශම් 

අවස්ථාශේදී බල අරගළයක ශයශදන බව.   අශේ රශට් වැදග්ත 

වරායවල් තුන්ෂ තිපශබනවා, ශකොළඹ, හම්බන්ශතොට සහ 

ත්රිකු ාමලශේ.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිපශබන කාලය අවසන්. 

 

ගු නිනරෝෂ්ද නපනර්රා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிசரொஷன் தபசரரொ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තව්ත ත්තපර තිපහ්ෂ 

පම  ශදන්න.  

ඒ වරාය තුළින් ඒ ශගොල්ලන්ශේ යුද, ශවශළඳ අව යතා ඉටු 

කරගන්නට ඔවුන් අතර යම් අරගළය්ෂ තිපශබනවා. ශම් අරගළය 

හමුශේ අපි ඉස්සරහට යන්ශන් ශකොශහොමද රීයන කාර යට 

අුවව අශේ විශේශීය ප්රතිපප්තතිපය සකස් සකස් විය යුතුයි. ශම් 

අරගළයට මැදි ශවන්ශන් නැතිපව අශේ ස්වාධීනභාවය තබාශගන 

ඉස්සරහට යන් න ඕනෑය රීයන කාර ය රීයිකන් මශේ කථාව 

අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Imran Maharoof. You 

have five minutes.   
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ගු ඉම්රා්ද මහසපවෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශබොශහොම ස්තුතිපයි.  

ඊශේ අශේ නිමල් ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමා රීන්නියා පාලම 

සම්බන්ධ්ශයන් ශම් ගරු සභාශේදී අසතය ශචෝදනාව්ෂ, අසතය 

ප්රකා ය්ෂ කරලා තිපුද ා. ඒ ගැන පැහැදිලි රීමේම්ෂ කරන්න තමයි 

මම අද කථා කරන්න අවස්ථාව ඉල්ලා සිටිශේ. ඒ නිසා ශබොශහොම 

ස්තුතිපයි, ශම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඟ්තතටම රීයනවා නම්, අශේ 

නිමල් ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමා අපට සෑශහන්න ශචෝදනා එල්ල 

කළා. එතුමා රීේවා මමයි, රීන්නියා නගර සභාශේ සභාපතිපතුමායි 

එකතු ශවලා තමයි ඒ තීන්දුව ග්තශ්ත රීයලා. ඒක තමයි 

පළමුශවන්ම රීේශේ. අපි ඒ තීන්දුව ග්තතා නම්, මා හිතන හැටියට 

ඒ දවශසේ අශේ ජනතාව අශේ ශගදර තමයි පළමුශවන්ම කලලා 

තිපශයන්න ඕනෑ. එශහම නැ්තනම් අශේ සභාශේ Chairman ශේ 

ශගදර තමයි ඒ ශගොල්ලන් පළමුශවන්ම කලලා තිපශයන්න ඕනෑ. 

ඒශකන්ම ශ්තශරනවා, ශමතැන ශපොඩි ප්ර ්නය්ෂ ඟතිප ශවලා 

තිපශබන බව. ඒක ලස්සනට පැහැදිලි ශවනවා.  

ගිය අවුරුේශේ ඉඳලා ශම් අවුරුේද ශවනකම් ශම් සම්බන්ධ්ව 

DS Office එශකන් ැදස්වීම් 12්ෂ කරලා තිපශබනවා. මම හිතන 

හැටියට ඒ ප්රශේ ශේ ඉන්න සියුමශදනාම ඒවාට සම්බන්ධ් ශවලා 

තිපශයනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා ළල තිපශබන, ඒකට 

අදාළ ශල් නශේ පිටපත මම ්භාගත* කරනවා.  

ඒ වාශේම, මට තව ශචෝදනාව්ෂ එල්ල කළා, අශේ රීන්නියා 

නගර සභාශේ Chairman රියාස්  රීයන ශකනාට අුවමැතිපය්ෂ දීලා 

තිපශබනවා, එයා මශේ නෑදෑශය්ෂ රීයලා. මම රීයන්න කැමැතිපයි, 

එයාට මශේ රීසිම නෑදෑකම්ෂ නැහැ රීයලා. අශේ ප්ෂෂශේ 

කවුරුව්ත ශනශවයි, එයා. එයාශේ මල්ලි අලි නියාස් රීයන 

ශකනා 2018 අවුරුේශේ පව්තවපු ාන්දශේදී රීන්නියා නගර 

සභාවට ශපොශහොට්ටුව ප්ෂෂශයන් -SLPP - තරග කරපු ශකශන්ෂ. 

අපි්ත ශේ පාලනය කථා කරනවා නම්, එතශකොට අපිට්ත නිමල් 

ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමාශගන් අහන්න පුළුවන්, එදා 

ඔබතුමාලාශේ ප්ෂෂශයන් ාන්දය ඉල්ලපු නිසාද ඔබතුමන්ලා ඒ 

අුවමැතිපය දීලා තිපශයන්ශන් රීයලා. අපිට්ත එශහම අහන්න 

පුළුවන්. නමු්ත අපි හිතනවා, එතැන ඟතිප ශවලා තිපශබන ප්ර ්නයට 

අපි ශේ පාලනශයන් ශතොරව හරි පියවර්ෂ ගන්න ඕනෑ රීයලා.  

අද අශේ මුජිුදර් රරුමාන් මන්ත්රීතුමා ශම් ගැන අහන ශකොට, 

අශේ නිමල් ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමා රීේවා, ඒ අුවමැතිපය දුන්ුව 

නිසා ශම්කට අනිවාර්යශයන් වග රීයන්න ඕනෑ රීන්නියා නගර 

සභාශේ Chairman රීයලා. නගර සභාශේ Chairmanශේ ලියුම මා 

ගාව තිපශයනවා. ඒක ශදමළ භාෂාශවන් තිපශයන නිසා ඒ 

ශගොල්ලන්ට ශ්තශරනවා ද දන්ශන් නැහැ. ඒශකන් boat එකකට 

තමයි අුවමැතිපය දීලා තිපශයන්ශන්. ශමොන සභාශවන් හරි 

අුවමැතිපය්ෂ දීලා තිපුද ා නම්, එතැන RDA project එකට අයිතිප 

නම්, එතශකොට කවුද ඒක supervise කරන්න ඕනෑ? 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලය්ෂ 

තිපශබන්ශන්. 

 

ගු ඉම්රා්ද මහසපවෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ශපශර්දා ඒ සිදුවීම නිසා තමයි අද  ඔ්ෂශකොම කුරිඤ්ඤන්කර්නි 

පාලම ගැන කථා කරන්ශන්. එශහම ශදය්ෂ වුශ්ඩ නැ්තනම් අද 

කවුරුව්ත ඒ කුරිඤ්ඤන්කර්නි පාලම ගැන කථා කරන්ශන් නැහැ. 

අපි රීයලා තිපශබනවා, ශම් ආ්ඩඩුවට ස්තුතිපයි  රීයලා. ශහේතුව, 

අශේ ආ්ඩඩුවට කරන්න බැරි වුණු වැල්ෂ ඔබතුමන්ලා පටන ් 

අරශගන තිපශයනවා. ඒ්ත ඒක පටන්ග්තතු විධිය හරිද රීයන 

ප්ර ්නය තමයි අපි අහන්ශන්. ජූලි මාසශේ මම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී ඒ ගැන ප්ර ්නය්ෂ අහන ශකොට ඒකට නිකම් 

457 458 

[ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා   

————————— 
*  පු්පතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශේ පාලන කථාව්ෂ රීේවා. ගරු නිමල් ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමා 

ශම් ගරු සභාශේ ඉන්නවා. එතුමාට තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමා ශම් ගැන 

රීේවාද රීයලා මම දන්ශන් නැහැ. ඒ මන්ත්රීතුමාශගන් අහශගන 

තමයි එතුමා ශම් ගැන රීයන්ශන්.  

අනි්ෂ එක, රීන්නියා නගර සභාශේ Chairman මශේ මස්සිනා 

ශනොශවයි. ශකොශහොම හරි ඔරු මශේ ඥාතිපශය්ෂ ශවනවා. අයියා 

විධියට තමයි ඒ ඥාතිපකම මට එන්ශන්. නිමල් ලාන්සා රාජය 

ඟමතිපතුමා, ඒක ගැන ශහොයා බැුමශවෝත එයාට අශේ තේෆි්ෂ 

මන්ත්රීතුමාට්ත ශමොනවා හරි නෑකම්ෂ තිපශේවි රීයන එක තමයි 

මට ශමහිදී රීයන්න ශවන්ශන්.  

ඒ වාශේම තමයි රීන්නියා නගර සභාශේ Chairmanශේ 

ප්ර ්නය. ඒ ශබෝට්ටුව ශපරළුණු නිසා තමයි අපි කුරිඤ්ඤන්කර්නි 

පාලම ගැන කථා කරන්ශන්. මීට කලින් ඉඳලා ශබෝට්ටු ශසේවය 

පටන් අරශගන තිපශයනවා. එතශකොට තේෆි්ෂ මන්ත්රීතුමාම 

එතුමාශේ Facebook එශ්ෂ දමලා තිපශයනවා, එයා ඒක විවෘත 

කරන එක. ඒ වාශේම රීන්නියා ප්රාශේශීය සභා සභාපතිප නිහාර් 

එතුමාශේ Facebook එශ්ෂ ලස්සනට දමලා තිපශබනවා, 

ශකොශහොමද ඒක පටන් ග්තශ්ත, කවුද අුවමැතිපය දුන්ශන් රීයලා. 

එතුමා Facebook එශ්ෂ තබා ඟතිප සටහනක පිටපත්ෂ මම 

්භාගත* කරනවා.  

ඒ වාශේම නිමල් ලාන්සා රාජය ඟමතිපතුමා ජූලි මාසශේ 

රීේවා, "ඔබතුමා්ත අහන්න. අපි අුවමැතිපය ශදන්නම්" රීයලා. 

ඊශේ රීේවා, "අපි එශහම අුවමැතිපය දීලා නැහැ" රීයලා. ශම් 

වනශකොට රුපියල් ල්ෂෂ 20්ෂ විතර ශවන් කරලා, RDA එක 

තවම ferry service එක්ෂ හදාශගන යනවා. ඒ පාලශම් වැල ඉවර 

වු ාට පසුව  ඒ ferry service එක දමන්න යන්ශන්? නැ්තනම් ශම් 

වාශේ තව සිදුවීම් ශදක්ෂ තුන්ෂ වු ාට පස්ශසේද ඒ ferry service 

එක දමන්න යන්ශන් රීයලා මම අහනවා. RDA එශකන් ඒ 

අුවමැතිපය දීලා තිපශයනවා; ඒක පාස් ශවලා්ත තිපශයනවා. ඒ ලිපිය්ත 

මම ්භාගත* කරනවා.  

ඒ ශබෝට්ටුව ශපරළුණු නිසා තමයි ඒ boat service එක ගැන 

දැන් කථා කරන්ශන්. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියිකත කාලය අවසන්. කථාව 

අවසන් කරන්න. 

 

ගු ඉම්රා්ද මහසපවෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
මීට කලිුව්ත එතැන boat service එක්ෂ තිපුද ා. එ ත ශකොට 

ඒකට කවුද අුවමැතිපය දුන්ශන්, ඒකට ශමොන සභාශවන් ද 

අුවමැතිපය දුන්ශන් රීයලා්ත අපි ශමහිදී අහන්න ඕනෑ.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.  

ගු ඉම්රා්ද මහසපවෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
ශම් ආ්ඩඩුවට මම නම් බැන්ශන් නැහැ. එදා ශජොන්ස්ටන් 

ප්රනාන්දු ඟමතිපතුමාශගන් ප්ර ්නය අහන ශකොට, ශේ පාලනශයන් 

ශතොරව මම ස්තුතිප කළා, ශම් ආ්ඩඩුව ඒ වැල පිළිශවළ කරන එක 

හරි රීයලා. ඒ්ත ඒක කරන විධිය්ෂ තිපශයනවා. හරි විධියට ඒ 

කටයුතු කරශගන යන්න ඕනෑ. ඒ රීයන්ශන්, පාර්ෂ, නැ්තනම් 

පාලම්ෂ හදන්න පටන් ගන්න කලින් byroad එක්ෂ 

අනිවාර්යශයන් අව ය ශවනවාශන්. 
 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් 

මන්ත්රීතුමා මශේ නම සඳහන් කළා. ගරු මන්ත්රීතුමා,  ඒ 

සිදුවීශමන්  මම හිතන හැටියට හය ශදශන්ෂ විතර මර යට ප්ත 

වු ා. තවම්ත තමුන්නාන්ශසේලා උ්තසාහ කරනවා, ඒ මර  ටික 

විකු ාශගන කන්න. ඒක ඉතාම පැහැදිලියි.  ඒ අහිංසක ිකනිසුන් 

මැරිලා  සිටියදී ඒ අහිංසක ිකනිසුන්ශේ ිකීයවලින් ශේ පාලනය 

කරන්න එපා රීයලා පළමුශවන්ම තමුන්නාන්ශසේශගන් ඉල්ලා 

සිටිනවා. 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශකටිශයන් අවසන් කරන්න, ගරු රාජය ඟමතිපතුමා. 
 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා රීයනවා, රීන්නියා 

නගර සභාශේ සභාපතිප එතුමාශේ මස්සිනා ශනොශවයි රීයලා. ගරු 

මන්ත්රීතුමා, මම තමුන්නාන්ශසේශගන් අහනවා, ඒ ශබෝට්ටු ශසේවාව 

සඳහා අවසර දුන්ශන් රීන්නියා නගර සභාවද, නැේද රීයලා. 

රීන්නියා නගර සභාශේ සභාපතිප තමුන්නාන්ශසේශේ මස්සිනා ද, 

මාමා ද, එශහම නැ්තනම් කවුද රීයලා මම අහනවා.                     

මම     ශම්     ප්ර ්නය     ශදමළ     භාෂාශවුව්ත    අහන්න     

ඕනෑ.   
நொன் உங்ககிட்ட சகட்கிறன். கிண்ணியொ Urban Councilல 

இருக்கிற Chairman உங்கட ைச்சொனொ? ைொைொவொ? இல்லொட்டி 

தொரு? எண்டு தசல்லுங்க.  
 

ගු ඉම්රා්ද මහසපවෆප මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
"நொனொ" 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
"නානා" රීයන්ශන් කවුද? නෑදෑශයෝ. එශහම නම් අපි 

පැහැදිලිවම ශම් කාර ය රීයන්න ඕනෑ. ඒ නගර සභාශේ 

සභාපතිපතුමා ාන්දශයන් හතරවැනියට ආශේ. ඔබතුමා තමයි 

එතුමා  නගරාධිපතිප විධියට ප්ත කශළේ. ඒ නගරාධිපතිපතුමා තමයි ඒ 

ශපරළුණු ශබෝට්ටුවට අවසර දුන්ශන්. එශහම නම්, ඒ ිකනිසුන් 

මැරුණු එකට වග රීයන්න ඕනෑ, ඒ අවසරය ලබා දුන්ුව                        

ඒ නගරාධිපතිපතුමා. ඒ නගරාධිපතිපතුමා තමුන්නාන්ශසේශේ 

නෑදෑශය්ෂ. 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උේදික ශප්රේමර්තන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
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————————— 
*  පු්පතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මශේ කරුණු දැ්ෂවීම අවසන් 

කරන්න ශදන්න.   

 
ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා ශකටිශයන් අවසන් කරන්න. 

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
මම ඉතා පැහැදිලිව රීයන්න ඕනෑ, අපි ඒ ශබෝට්ටු ශසේවාව 

සඳහා අුවමැතිපය ලබා දීලා නැතිප බව. අපි අුවමැතිපය ලබා ශදන බව 

රීයනවා. අපි දැනටම්ත ferry එක්ෂ හදනවා. ඒ ිකනිසුන් 

ප්රවාහනය කරන්න පුළුවන් විධියට, life jackets එ්ෂක, අදාළ-  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබොශහොම ස්තුතිපයි, ගරු රාජය ඟමතිපතුමා.  

 

ගු නිමල් ලා්ද්ා මහසතා  
(ைொண்புைிகு நிைல் லொன்சொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,-  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු උේදික ශප්රේමර්තන මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 

[අ.භා. 2.20  
 

ගු ඳද්දික නප්ර මරත්න මහසතා 
(ைொண்புைிகு உத்திக பிசரைரத்ன)  

(The Hon. Uddika Premarathne) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් විවාදශේදී ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය පිළිබඳ කථා රීමේමට ශපර මා ඒ කාර ය 

සම්බන්ධ්වම අදහස්ෂ ඉදිරිප්ත කරන්න ඕනෑ. සිේධිය්ෂ වු ා. 

ඒක ඉතාම දු්ෂබර සිදුවීම්ෂ; ශේදීයය සිදුවීම්ෂ. රශට් එවැනි 

අවදානම් තැන් තව්ත තිපශබනවා නම්, ඒ අවදානම් තැන් ගැන 

ශසොයා බලා, නැවත වතාව්ෂ ශමවැනි  දු්ෂබර සිදුවීම්ෂ ශම් රශට් 

ශනොවීමට වග බලා ගැීයම තමයි මා හිතන විධියට ජනතා 

නායකයන් වන අශේ වගීමම.  

ඒ ශවුවශවන් අශේ විවාදය පව්තවනවා නම් නිවැැදදි 

අනාගතයකට අපට පියමනින්න පුළුවන් රීයන එකයි මශේ 

අදහස. අපි හැමදාම්ත පිළුණු ශවච්ච ශේවල් ගැන විවාද කර 

ගන්නවාට වලා, අදහස්වලින් ශපොශහොස්ත පාර්ලිශම්න්තුව්ෂ 

විධියට අනාගතය ශදස බලිකන් කථා කශළෝත, අදහස් ප්රකා  

කශළෝත එය ඉතාම වටිනවා. අපි හැමදාම කශළේ එරීශනකාට 

ඟඟිල්ල දිගු කර ගැීයම; එරීශනකාට ශචෝදනා කර ගැීයම. 

ඒශකන් ශතොරව, අදහස්වලට ගරු කරන ජාතිපය්ෂ, අදහස්වලට 

වටිනාකම්ෂ ශදන රට්ෂ විධියට අපි අනාගතය දිහා බලමු.  

ඒ පිළිබඳව කථා රීමේශම්දී අශේ රශට් අනාගත පරම්පරාව -

ඊළල පරම්පරාව- අදහස් අතිපන් ශපෝෂ ය ශවච්ච පරම්පරාව්ෂ 

විධියට නිර්මා ය රීමේමට ජනමාධ්ය අමාතයාං යට වැදග්ත 

වගීමම්ෂ තිපශබනවා රීයලා මම හිතනවා. ඒ වගීමම දැමේම උශදසා 

ශවන්න ඕනෑ, ගරු ලලස් අලහේශපරුම ඟමතිපතුමා "වසන්තය 

එනවා ස්තතයි"  නිකන් කුලා දරුවන් ශවුවශවන් වැල සටහන්ෂ 

සියුම  නාළිකා හරහා අශේ රශට් විකා ය කශළේ. ඒක ඉතාම 

වටිනවා. ගරු ලලස් අලහේශපරුම ඟමතිපතුමනි, අධ්යාපනය 

ශමන්ම දරුවන්ශේ ශපෝෂ ය පිළිබඳව්ත ඉතා අවධ්ානශයන් 

ඉන්න අමාතයවරයකු  වනට ඔබතුමාට ideology එකට ගරු 

කරන ජාතිපය්ෂ අශේ රශට් නිර්මා ය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි 

අපට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැන.  

"අුම්ත, අුම්ත දෑ ශනොතනන ජාතිපය ශලොව ශනොනඟී" රීයලා 

රීයනවා. නමු්ත, මම හිතනවා ශම් අවස්ථාශේදී ඒක "අුම්ත, අුම්ත 

දෑ ශනොතකන ජාතිපය" යුවශවන් නිවැැදදි කරන්න ඕනෑ රීයලා. 

අුම්ත අදහස්වලට ගරු ශනොකරන ජාතිපය කවදාව්ත ජයග්රහ ය 

කශළේ නැහැ. අපට පුේගලයන් වැදග්ත ශවන්ශන් නැහැ. අපට 

පුේගලයාශේ අදහස තමයි වැදග්ත ශවන්ශන්. එම නිසා තමයි  

කාල් මා්ෂස් අපට මතක හිටින්ශන්. පුේගලශයකු විධියට 

හිතනවාට වලා, කාල් මා්ෂස්ශේ අදහස තමයි අද්ත ශලෝකශේ 

පවතිපන්ශන්. ඒක තමයි වැදග්ත. එම නිසා අදහස ශ්තරුම් ගන්න 

පුළුවන් ජාතිපය්ෂ, අදහසට වටිනාකම්ෂ එකතු කරන්න පුළුවන් 

ජාතිපය්ෂ අපි ශලෝකශේ නිර්මා ය කරන්න ඕනෑ. එතශකොට ශම් 

වහල් මානසික්තවශයන් අපට ිකශදන්න පුළුවන්.  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, පිටරටින් ශේවල් ශගන්වන එක ශනොශවයි 

ප්ර ්නය. පිටරටින් ශේවල් ශගශනන්න හිශතන එක සහ ඒ ශේවල් 

පරිහර ය කරන්න හිශතන එකයි අපට තිපශබන ප්ර ්නය. එම 

නිසා තමයි අපි හැමදාම්ත පිටරටින් ශේවල් එනකම් බලා ශගන 

ඉන්ශන්. නමු්ත, අපි එශහම හිටපු ජාතිපය්ෂ ශනොශවයි.  

ශම් ගරු සභාශේදී අශේ ලයනා ගමශේ මන්ත්රීතුිකය ගංජා ගැන 

කථා කළා.  ඒක අපි කථා කරන්න්ත අකමැතිප නම්ෂ. නමු්ත, මම 

හිතනවා ඒක ආර්ිකක ශභෝගය්ෂ විධියට සලකන්න පුළුවන් 

රීයලා.  අපි හැමදාම කථා කරන ශලොලර් ප්ර ්නයට -ආර්ිකක 

ප්ර ්නයට- ඉතාම ශහොඳ විසුවම්ෂ විධියට ඒ අදහස ශ්තරුම් 

ග්තශතෝත, අශේ රට ජයග්රහ ය කරා ශගන යන්න අපට පුළුවන්. 

ඒ වාශේම  ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු රාජය අමාතයතුමා කසිේපු 

ගැන කථා කරලා තිපුද ා. මීට ශපර -අපි පාර්ලිශම්න්තුවට 

එන්න්ත කලින්- ගාිකණී ශෆොන්ශසේකා මැතිපතුමා්ත ඒ ගැන කථා 

කරලා තිපුද ා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ලංකාශේ ආර්ිකක 

විදයාඥශය්ෂ  රීයලා තිපශබනවා මම දැ්ෂකා,  "හැළි අර්ෂකු" 

විධියට තමයි ශලෝකශේ මුල් වතාවට කසිේපු හුවන්වා තිපශබන්ශන් 

රීයලා. ඊට පස්ශසේ තමයි "විස්රී" විධියට මුළු ශලෝකයටම වයාේත 

වුශ්ඩ.  එවැනි වූ අදහස් නිවැැදදිව ග්රහ ය කර ග්තශතෝත, ඒ 

අදහසට අපි ගරු්තවය්ෂ දැ්ෂවූශවෝත අශේ රටට මුදල් ඉපයීම ඒ 

තරම්ම අසීරු කාර ාව්ෂ ශනොශවයි රීයලා මම හිතනවා.  

ශම් ගරු සභාවට තව්ත අුම්ත අදහස් රීහිපය්ෂ ඉදිරිප්ත 

කරන්න මම කැමැතිපයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යාපනශේ 

දූප්ත ග නාව්ෂ තිපශබනවා. ඒ එක දූපතක අපට paradise island 

එක්ෂ නිර්මා ය කරන්න පුළුවන්. අපට වලා සල්ලි තිපශබන, 

මුදල් නාස්තිප කරන, විශනෝද ශවන ඕනෑ තරම් පිරිස්ෂ ශලෝකශේ 

ඉන්නවා. ශම් island එකක එවැනි වූ පරිසරය්ෂ අපි නිර්මා ය 

කශළෝත ඔවුන්ට හිතුමශ්ත මුදල් වියදම් කරන්න එතැනට එන්න 

පුළුවන්. ඒශකන් ශම් රශට් සංසක්ෘතිපයට බාධ්ාව්ෂ ශවන්ශන්්ත 

නැහැ. ශමොකද, ඒක රටින් පිටශන් තිපශබන්ශන්. 
  

මම තව්ත අදහස්ෂ ඉදිරිප්ත කරනවා. අපට පුළුවන් නම්, 

Colombo Port City එක වාශේ මුරුද ශගොල කරලා තව්ත zoo 

එක්ෂ හදන්න, ඒක වටිනවා. ශදහිවල ස්තශවෝදයානශේ සතුන් 
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හිර කරශගන ඉන්නවාට වලා මුරුශේ ස්තශවෝදයානය්ෂ හැදුශවෝත, 

ඒක තමයි ිකනිසුන් විසින් මුරුශේ නිර්මා ය කරපු පළමුශවනි 

ස්තශවෝදයානය වන්ශන්. අන්න ඒ වටිනාකම බලන්න 

සංචාරකයන් ශබොශහෝ ශදශන්ෂ අශේ රටට එයි. එතශකොට අපට 

මුදල් ඉපැයීම ප්ර ්නය්ෂ ශනොශවයි. අපි දළ ශේශීය නිෂ්පාදනය 

ගැන කථා කරනශකොට භූතානශේ කථා කරන්ශන්, දළ ශේශීය 

සතුට ගැන. ඒ ිකනිසුන්ශේ සතුට සම්බන්ධ්වයි ඔවුන් කථා 

කරන්ශන්. ඒක තමයි ideological වටිනාකම  රීයන්ශන්. එම 

නිසා අදහස්වලට ගරු රීමේම, අදහස්වලට වටිනාකම්ෂ ලබා දීම 

අශේ රශට් නි ්චිත ව ශයන්ම කළ යුතුයි. ඒ වාශේම, අශේ රටට  

Master Plan  එක්ෂ අව යයි. අවුරුදු 25ක 30ක Master Plan  

එක්ෂ ඟතුශළේ තමයි අශේ රට ශගොල නලන්න පුළුවන්. එතශකොට 

අවුරුදු පශහන් පහට ප්ත ශවන ආ්ඩඩුවලට ශම් රශට් පැවැ්තම, 

ශම් රශට් සමාජ, ආර්ිකක, ශේ පාලන ක්රියාවලිය ශවනස් රීමේශම් 

අව යතාව්ෂ නැහැ.  

ඒ නිසා තමයි ඟශමරිකාව අද ඒ වාශේ තැනක පවතිපන්ශන්. 

ඟශමරිකාශේ ශමොන ජනාධිපතිප ප්ත වු ්ත ඔවුන්ශේ සමාජ 

ආර්ිකක ක්රමය එකයි. ඒ නිසා තමයි ශජෝර් එ ුදෂ් ජනාධිපතිප 

ව ශයන් සිටි කාලශේ ඔසාමා බින් ලාලන් ප්රහාරය එල්ල කළ්ත, 

බැැද්ෂ ඔබාමා ජනාධිපතිපතුමා සිටින කාලශේ ඔසාමා බින් ලාලන් 

මරන්න්ත ශහේතුව වුශ්ඩ. ඒ රටවල් ජාතිපක ප්රතිපප්තතිප අුවව කටයුතු 

කරන නිසායි එශහම ශවන්ශන්. එම නිසා අශේ රශට් ප්රතිපරූපය 

නිර්මා ය කරන්න අව ය කරන්ශන් අදහස්වලින් - 

ideologically -  දියුණු ිකනිස්සු. එශහම වුශ ෝත, ගරු ලලස ්

අලහේශපරුම ඟමතිපතුමාශේ වැලසටහන වාශේ,  වසන්තය එනවා 

ස්තතයි.  

සියුම ශදනාටම ශබොශහොම ස්තුතිපයි. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගයන්ත කරු ාතිපලක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මට විනාඩි 17ක කාලය්ෂ තිපුද ා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය අඩුශවලා තිපශබනවා, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
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ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ඉතාම වැදග්ත අමාතයාං  

ශදකක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාදයට ගන්නවා. එයින් එක්ෂ තමයි 

විශේ  අමාතයාං ය. අශන්ෂ එක ජනමාධ්ය අමාතයාං ය. එම 

අමාතයාං  ශදක ගැන කථා කරනශකොට මට නිරන්තරශයන් 

සිහිප්ත වන පුේගලශය්ෂ ඉන්නවා. විටින් විට ශම් අමාතයාං  

ශදශ්ෂම අමාතය ධුරය ශබොශහෝ කාලය්ෂ දරපු, ශම් අමාතයාං  

ශදකටම සුවිශ ේෂී කාර්යභාරය්ෂ ඉෂ්ට කළ, මීට තුන් මාසයකට 

ඉස්ශසල්ලා අපට අහිික වුණු ගරු මංගල සමරවීර ඟමතිපතුමා මම 

ශම් අවස්ථාශේ කෘතශේදීව සිහිප්ත කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තිපශබන්ශන් ශකටි කාල 

ශේලාව්ෂ නිසා මම කථා කරන්න බලාශපොශරෝතතු ශවන්ශන් 

ජනමාධ්ය විෂය ගැනයි. ඒක අපි හැශමෝටම ශබොශහොම සමීප 

විෂයය්ෂ. මට්ත දීර්ඝ කාලය්ෂ ජනමාධ්යශේදින් එ්ෂක්ත, 

ජනමාධ්ය ආයතන එ්ෂක්ත රීට්ටුශවන් වැල කරන්න භාගයය්ෂ 

ලැුද ා. විශටක මම එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂශේ මාධ්ය ප්රකා ක 

ශලස එම තනතුර අ්ඩලව දීර්ඝම කාලය්ෂ දරපු පුේගලයා 

හැටියට්ත ක්රියා කළා. පසුගිය යහ පාලන ආ්ඩඩුශේ මුල ඉඳලා 

අග ද්ෂවා සම කැබිනට් ප්රකා ක තනතුර දරන්න්ත මට අවස්ථාව 

ලැුද ා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම යහ පාලන 

රජය බලයට එනශකොට අශේ රශට් තිපුදශ්ඩ මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ 

වි ාල කළු පැල්ලම්ෂ. දිනපතාම අහන්න දරීන්න ලැුදශ්ඩ 

මාධ්ය ආයතනවලට පහර ශදන හැටි, මාධ්යශේදින් ඝාතනය කරපු 

හැටි.  මාධ්යශේදින්ට පහර දීලා  ඔළු පැුමවා, ැදවුල, ශකෝඩලය 

කැපුවා, අත පය කැඩුවා රීයන සිේධි  අපට අහන්න ලැුද ා.  

ජීවිත තර්ජන නිසා අවසානශේ ඔවුන් විශේ ගත වු ා රීයලා  

තමයි අපි දැනග්තශ්ත.  ශමන්න ශමවැනි ත්ත්තවයකදී යහ පාලන 

ආ්ඩඩුශේ ජනමාධ්ය කැබිනට් ඟමතිපකම මා ශවත පැවරුවා.  

හිටපු අගමැතිප රනිල් වික්රමසිංහ මැතිපතුමා මට උපශදස් ශදක්ෂ 

දුන්නා. පළමුවැනි එක තමයි, මාධ්ය නිදහස ස්ථාපිත රීමේමට 

අව ය සියුම  පියවර ශනොපසුබටව ගන්න රීයන එක. අපි ඒක 

කළා. සමහරු රීේවා, වල් ූ රු නිදහස්ෂ දීලා රීයලා. තව සමහරු 

රීේවා, ජනමාධ්ය නිදහස ශදෝශර් ගලන්නම දීලා රීයලා. අපි 

රීයන කථා පැ්තතකට දමන්න. ඒකට තිපශබන ශහොඳම නිදසුන 

රීේශවෝත, මාධ්ය නිදහස සම්බන්ධ්ශයන් වන ජාතයන්තර 

ශශ්රේණිගත රීමේම්වල වාර්තා ඒ බව සනාථ කරලා තිපශබනවා. 2015 

වන විට රටවල් 180්ෂ අතරින් ශ්රී ලංකාව මාධ්ය නිදහස පැ්තශතන් 

සිටිශේ 165වැනි ස්ථානශේ. එශහම තිපුදණු එක 2019 වන විට 

106වැනි තැනට ශගශනන්න රජය්ෂ හැටියට අපට පුළුවන් වු ා. 

ඒ රීයන්ශන්, ජාතයන්තර ශශ්රේණිගත රීමේම්වල ස්ථාන 39රීන් 

ඉදිරියට යන්න අශේ රජයට පුළුවන්කම ලැුද ා. ජනාධිපතිපතුමා, 

අගමැතිපතුමා, ආ්ඩඩුව විශේචනය කළ්ත, දරු පවුල්ත එ්ෂක 

නිදහශසේ නිදාගන්න පුළුවන් පරිසරය්ෂ එදා අපි ඟතිප කළා. ඒ 

ශවනශකොට ආසියාුව කලාපශේ ප්රජාතන්ත්රවාදය හා ආර්ිකකය 

අතිපන් දියුණු රටවලට වලා මාධ්ය නිදහස පැ්තශතන් අපි සිටිශේ 

ඉදිරිශයන් බව්ත මම මත්ෂ කරන්න කැමැතිපයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, යහ පාලන රජශේ ජනමාධ්ය 

ඟමතිප ශලස මට අශේ අගමැතිපතුමා පවරපු  ඊළල කටයු්තත තමයි, 

ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් ශදතිපහාසික පනත ඉ්ෂමනින් සකස් 

කරලා කැබිනට් අුවමැතිපය අරශගන පාර්ලිශම්න්තුශේ සම්මත 

කරගන්න රීයන එක. අපි වි ාල ක්ඩලායම්ෂ සම්බන්ධ් 

කරශගන, ශබොශහොම මහන්සිශවලා ඒ කටයු්තත කළා.  කාශේ්ත 

උ්තසාහශයන් 2016 ජුනි 24වැනි දා ශම් උ්තතමේතර සභාශේ දී ඒ 

ශදතිපහාසික පනත ඉදිරිප්ත රීමේශම් භාගය ජනමාධ්ය ඟමතිප 

හැටියට මම ලැුදවා. 2017 ශපබරවාරි 4වැනි දා ශවනශකොට 

ශතොරතුරු ඉල්ුමම් රීමේශම් අවකා ය්ත අපි ලබා දුන්නා. ඒ 

ශදතිපහාසික පනත මුළු පාර්ලිශම්න්තුශේම ඒකච්ාන්දශයන් 

සම්මත වූ බව්ත මම ශම් අවස්ථාශේ මත්ෂ කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද වන විට ශතොරතුරු දැන 

ගැීයශම් පනත ශම් රශට් තැශලන, ශපොඩිශවන, අසාධ්ාර යට 

ල්ෂ වූ ජනතාවශේ පිහිටට  තිපශබන ප්රධ්ානම පනත්ෂ ශවලා 

තිපශබනවා. 2018 වසශර් විතර්ෂ ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් 

ශකොිකෂන් සභාවට ජනතාව විසින් අභියාචනා 839්ෂ ඉදිරිප්ත 

කරලා තිපශබනවා. ගරු ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමනි, SRL -Survey 

Research Lanka-  රීයන ස්වාධීන පර්ශේෂ  ආයතනය විසින් 

කළ සමී්ෂෂ  වාර්තාව්ෂ අපි ළලදී දැ්ෂකා. එම සමී්ෂෂ  

වාර්තාශේ සඳහන් කරුණු රීහිපය්ෂ මම ඔබතුමාට සිහිප්ත 

කරනවා. 

463 464 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ඒ  ප්රතිපදල අුවව ල්ෂවැසි යන් දහ ශදශනකුශගන් විමසුවාම 

ඉන් අට ශදශනකුම රීයන්ශන්, ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපය 

පුරවැසියන්ට අතිප යින්ම වැදග්ත රීයන එක පිළිගන්නා බවයි. 

එයින් ශපන්වා දීලා තිපශබනවා, ාන්ද අයිතිපය ලැබිලා අවුරුදු 

ග නාව්ෂ ගියාට පස්ශසේ තමයි පුරවැසියා ඒශ්ෂ වටිනාකම 

ශ්තරුම් ග්තශ්ත රීයලා. නමු්ත, ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපශේ 

වටිනාකම වටහා ගන්න පුරවැසියන් ඉතා ඉ්ෂමනින් ක්රියා කළ බව 

ඔේපු කරලා තිපශබනවා. සමෘේධි සහනාධ්ාර ශදනශකොට, ගං වතුර 

ආධ්ාර, නියං ආධ්ාර ලැයිස්තු හදනශකොට,  රාජය ශසේවශේ 

උසස්වීම් ලබා ශදනශකොට, වැටුේ විෂමතා ආදිය පිළිබඳ ශතොරතුරු 

ලබා ගන්න ජනතාව අද ශමම ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපය 

ප්රශයෝජනයට අරශගන තිපශබන බව ඒ සමී්ෂෂ  වාර්තා අුවව 

ශපශනනවා. ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපය පිළිබඳ ීයතිපය්ෂ 

තිපශබන බව අහලා තිපශබන අය අතරින් තුශනන් එක්ෂම රීයනවා, 

“ඒක ක්රියා්තමක කරන විධිය  පිළිබඳ ජනතාවශේ අවශබෝධ්ය 

ප්රමා ව්ත නැහැ” රීයලා. ගරු ඟමතිපතුමනි, ඒ නිසා ඒ ගැන 

ඔබතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරන්න රීයලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ඒ වාශේම සියයට 77්ෂ රීයලා තිපශබනවා, ශම් විධියට ශතොරතුරු 

දැන ගැීයශම් අයිතිපය ලබා දීම රශට් දූෂ , වංචා අවම රීමේමට 

පිටුවහල්ෂ වන බව.  අව ය ශතොරතුරු ඉල්ලන විට කුමකටද ශම් 

ශතොරතුරු ඉල්ලන්ශන් රීයලා සඳහන් කළ යුතු බව සමහරු 

හිතාශගන ඉන්නවා. නමු්ත, එශහම අව යතාව්ෂ නැහැ. ඒ 

වාශේම, ශතොරතුර්ෂ ඉල්ලන ශකශනකුශගන් අදාළ ආයතනයට 

අහන්න බැහැ,  ඟයි ඔබට ශම්  ශතොරතුර අව ය ශවන්ශන්  රීයලා. 

ඒ ගැන තවම්ත ජනතාවශේ දැුවව්තවීම ප්රමා ව්ත නැතිප බව ඒ 

සමී්ෂෂ  වාර්තාශේ සඳහන් වනවා.   ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් 

අයිතිපය යටශ්ත වු ්ත, ශකශනකුශේ ශප ේගලික ශතොරතුරු -

වවදය වාර්තා වාශේ ඒවා- ශදන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. ජාතිපක 

ආර්ෂෂාවට බලපාන  ශතොරතුරු ශදන්න්ත බැහැ. ගරු ඟමතිපතුමනි, 

ඒ නිසා ශම් පනත  ්ෂතිපම්ත රීමේම ඉතා වැදග්ත බව මා මත්ෂ 

කරනවා. නමු්ත, ශමම ආ්ඩඩුව යටශ්ත අපට ඒක 

බලාශපොශරෝතතු ශවන්න බැහැ. අද ශවේදි අපට ශපශනනවා, 

ශතොරතුරු දැනගැීයශම් අයිතිපවාසිකම පිළිබඳ පනත “එපා වාශහට 

ශහොදි ශබදන්නා වාශේ” පුළුවන් තරම් යටප්ත කරන්න රජය ක්රියා 

කරන බව. ආ්ඩඩුව එශහම හිතුවාට ඟමතිපතුමා ප්රගතිපශීලි 

ශකශනකු නිසා මම ශම් අදහස් ටික ඔබතුමාශේ අවධ්ානයට ශයොමු 

කරවන්න කැමතිපයි.  

රාජය ආයතනවල ශතොරතුරු ශවේ අලවිවල ප්රසිේධ් රීමේමට්ත, 

ඒවා යාව්තකාලීන රීමේමට්ත කටයුතු කරන්න රීයලා මම 

ශයෝජනා කරනවා. සම්මු පමේ්ෂෂ වලදී ලකුණු දීපු හැටි, 

උසස්වීම් ශදනශකොට බඳවා ගැීයම් කරපු හැටි, ශටන්ලර් ලබා දීම 

ගැන, පාසලට දරුවන් ඟතුළ්ත කර ගන්නා විට ලකුණු ලබා දීම 

ගැන ප්රසිේධ් රීමේමට කටයුතු කශළෝත දූෂ , වංචා, අසාධ්ාර කම් 

පවා නතර කරන්න පුළුවන් රීයලා අපි වි ්වාස කරනවා.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා ඉතා ශහොන්න් දන්නා පරිදි ලිබරල් 

ප්රජාතන්ත්රවාදය තහවුරු කරන්න නම් දැුවව්ත පුරවැසියන් සිටීම 

අතයව යයි. ඒ වාශේම  දැුවව්ත පුරවැසියන් බිහි කරන්න නම් 

ශබොශහොම නිදහස් ස්වාධීන මාධ්ය  වයාපාරය්ෂ තිපශබන්න ඕනෑ. 

නිදහස් ස්වාධීන මාධ්ය වයාපාරය්ෂ නිර්මා ය කරන්න නම් 

ආ්ඩඩුව  වි ාල කාර්ය භාරය්ෂ කළ යුතුව තිපශබනවා. ඒ සඳහා 

ශහොඳ මාධ්යශේදීන් බිහි කරන්න සැලැස්ම්ෂ සහ ආයතන 

තිපශබන්න්ත ඕනෑ. මම ජනමාධ්ය ඟමතිප විධියට හිටපු කාලශේදී්ත 

ඊට මූලික කටයුතු රීහිපය්ෂ ආරම්භ කළා. අපි ඊට අව ය 

සංකල්ප පත්රිකා සකස් කළා. කැබිනට් ම්ඩලලය ද්ෂවා යන්න 

අව ය මූලික කටයුතු සම්පාදනය කරන්න විේව්ත කිකටු පවා ප්ත 

කළා. අවුරුදු 25කට පස්ශසේ අපි එදා උ්තසාහ කළා,  ජනමාධ්යයට 

අදාළ ප්රජාතන්ත්රවාදී නියාමන රාමුව්ෂ සකස් කරන්න. එය ශල්සි 

ශදය්ෂ ශනොවු ්ත, කළ යුතු ශදය්ෂ හැටියට අපි කල්පනා කළා. 

කැබිනට් ම්ඩලලශේ අුවමැතිපය ඟතිපව පළා්ත රීහිපයකට 

ගිහිල්ලා අපි ඒ පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසීම් කළා. ඒ සමහර 

තැන්වලට ශදතුන් සියය ඟවිල්ලා අදහස් ඉදිරිප්ත කළා. විේව්ත 

කිකටුවක උදේ ඟතිපව ශකටුම්පත්ෂ සකස් රීමේම ද්ෂවා ඒ 

කටයු්තත ගියා. ඒකට කැබිනට් අුවකිකටුවකු්ත ප්ත කළා. මම්ත, 

මංගල සමරවීර මැතිපතුමා්ත, රාජිත ශසේනාර්තන මැතිපතුමා්ත, 

කරු ාර්තන පර විතාන මැතිපතුමා්ත ඒ කිකටුවට ප්ත කළා. 

නමු්ත අපට ඒක ඉදිරියට ශගනයන්න බැරි වු ා, ගරු 

ඟමතිපතුමනි.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, විශ ේෂශයන්ම ස්වාධීන මාධ්ය නියාමන 
ශකොිකෂන් සභාව්ෂ රීයන සංකල්පය ඉදිරියට ශගනියලා, 
මාධ්යශේ ස්වයං නියාමන සංකල්පය ශම් රශට් ස්ථාපිත කරන 
ශලස මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවුරුදු 45කට වලා 
පර  1973 අංක 5 දරන ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලල පනත 
ඉදිරියට ශගන යන්නයි ශම් ආ්ඩඩුව හදන්ශන්. මාධ්යශේදීන්ශේ 
සංවිධ්ාන ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලල පනත හුවන්වන්ශන් 
“ආ්ඩඩුශේ කැලෑ ශපොලීසිය්ෂ” විධියට. ඒ පනත පර  එක්ෂ. 
තා්ෂෂ ය දියුණු, සමාජ මාධ්ය ශපරමු  ශගන තිපශබන යුගයක, 
1973 වර්ෂශේ වාශේ යල් පැන ගිය කාලයක ශගනා පනත්ෂ අදට 
ගැළශපනවාද රීයලා කල්පනා කර බලන්න. ශම් ගැන පුළුල්ව 
හිතලා ස්වයං මාධ්ය නියාමන ක්රමශේදයකට අවතීර්  වන ශලස 
අපි ශයෝජනා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය මාධ්ය නියාමනය රීයන 
එක වර්තමාන ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජය පිළිගන්න එක්ෂ ශනොශවයි. 
මාධ්ය වයාපාරය එ්ෂක ගුවශදුව කරන්න නම්, මාධ්යශේදීන්, 
මාධ්ය ආයතන හිිකකරුවන්, සිවිල් සංවිධ්ාන සහ ආ්ඩඩුව  රීයන 
ශම් ඔ්ෂශකෝම එකට එකතු ශවලා බිහි ශකශරන නියාමන 
ක්රමශේදය්ෂ අශේ රටට අතයව යයි.  

මම ශම් කාර ය රීයන්ශන් සාම්ප්රදායික මාධ්ය ගැන පම ්ෂ 

ශනොශවයි. සමාජ මාධ්යයට්ත ඒක අදාළයි. Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter වාශේ සමාජ මාධ්යවල අන්තර්ගතය 

ශබොශහෝ ශවලාවට සමාජයට්ත, ආ්ඩඩුවලට්ත ප්ර ්න ඟතිප කර 

තිපශබනවා. ඒක ලංකාවට පම ්ෂ ශනොශවයි, ශලෝකශේ හැම 

රටකටම බලපාන කාර ය්ෂ. අද වනශකොට ශලෝක 

ජනගහනශයන් භාගයකට වැඩි පිරිස්ෂ Facebook පාවිච්චි 

කරනවා. ඒ නිසා ශම්ක ශගෝලීය ප්ර ්නය්ෂ. ශබොශහෝ විට ශම් 

සමාජ මාධ්ය ශේදිකා දුෂ ් ශතොරතුරු -වැරදි ශතොරතුරු- වවමේ 

ප්රකා න සඳහා පාවිච්චි කරනවා. අද ශම්ක ශලොකු ප්ර ්නය්ෂ. 

ඉදිරිශේදී ප්තවන ජනමාධ්ය ඟමතිපවරුන්ට සමාජ මාධ්ය පිළිබඳ 

කාර ා ශලොකුම ප්ර ්නය්ෂ වනවා. අපි රීයන්න ඕනෑ, සමාජ 

මාධ්ය පාලනය කරන්න ීයතිප ශේන්න බැරි බව. ඊට ශහොඳම විසුවම 

තමයි, රශට් ජනතාව තුළ සමාජයීය මාධ්ය සා්ෂෂරතාව්ෂ ඟතිප 

කරන එක. අපි දැ්ෂකා, එශහම උ්තසාහ කළ තැන් වයර්ථ ශවලා 

තිපුදණු බව. පාරීස්තානය වාශේ රටවල් අපට එය උදාහර වලින් 

 ශපන්වා තිපශබනවා. ඒ වාශේම සිංගේපූරුව වාශේ රටවල් 

ප්රජාතන්ත්රවාදී ශනොවන විධිශේ ීයතිප ශගනාවා, සමාජ මාධ්ය 

පාලනය කරන්න. ඒ නිසා අපි ආදර් යට ගත යු්තශ්ත 

ඕස්ශේලියාව, යුශරෝපා සංගමශේ රටවල් සහ නවසීලන්තය වාශේ 

රටවල්  බව ශ්රී ලාංරීකයන් හැටියට අපි කල්පනා කරනවා. සියුම  

සමාජ මාධ්ය සමාගම් එකට එකතුශවලා පිහිටුවා ග්ත ආයතනය්ෂ 

තිපශබනවා, සිංගේපූරුශේ. ඒ, AIC - Asia Internet Coalition. එහි 

සමාජ මාධ්ය ආයතන 17්ෂ එකට වැල කරනවා. මම ඟමතිපතුමාට 

ශයෝජනා කරනවා, ඒ වාශේ ආයතන එ්ෂක සාකච්ාා කරන්න 

රීයලා. මම දැ්ෂකා, ළලදී ඔබතුමා ඒ ආයතනශේ 

සම්මන්ත්ර ය්ෂ අමතනවා. ඔබතුමා එතැනදි ප්රගතිපශීලි අදහස ්

රාශිය්ෂ ඉදිරිප්ත කළා. කරු ාකර, ඒවා ක්රියා්තමක කරන්න 

රීයලා අපි රීයනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නිදහස් මාධ්ය වයාපාරය 

මාස්පතා නිකු්ත කරන වාර්තා ගැන්ත මම යම්ෂ රීයන්න 

කැමැතිපයි. ජනාධිපතිපතුමා විසින් හදිසි ීයතිප ශරගුලාසි හුවන්වා දීම 

මඟින් අදහස් ප්රකා  රීමේශම් නිදහසට වාශේම මාධ්ය නිදහසට්ත 

බලව්ත තර්ජන එල්ල ශවලා තිපශබනවා. පසුගිය කාලශේ සශතොස 

ආයතනශේ සිදු වූ මහා පරිමා  වංචා වාර්තා රීමේම පිළිබඳව අශේ 

රශට් සිටින ශජයෂ්ඨතම සිංහල පුව්ත ප්ත කර්තෘවරයකු වන, අපි 

ශබොශහොම ගරු කරන ීමර්තිපම්ත මාධ්යශේදී සිරි ර සිංහ 

මහ්තමයා, ඒ වාශේම  “දිවයින”, “ද අයිලන්ඩ්” වැනි පුව්ත ප්ත 

කර්තෘවරු CID එකට කැ ශඳේවා. ජනවාරි මාසශේ  පරිසර 

විනා ය ගැන කලවාන ප්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාලයට 

පැිකණිල්ල්ෂ ඉදිරිප්ත කරලා ආපසු යනශකොට නිදහස් 

මාධ්යශේදිශයකුට සහ පරිසර ක්රියාකාරිකශයකුට ශනොහුවනන 

පිරිස්ෂ පහර දුන් බව අපි දැ්ෂකා. මාර්තු මාසශේදී අපි දැ්ෂකා, 

''සිරස'' නාලිකාශේ විකා ය වන ඉතාම ජනරිය වැලසටහන්ෂ වන 

“ල්ෂෂපතිප” වැලසටහනට ඟවි්ත තමන්ශේ ප්රශේ ශේ සිදුවන වන 

විනා ය්ෂ ගැන කථා කළ තරුණියකට විරුේධ්ව ඟමතිපවරු පවා 

කථා කළ හැටි.   ඟය විවිධ් ප්ර ්න රීමේම්වලට පවා ල්ෂවු ා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව්ත විනාඩි ශදකක කාලය්ෂ 

තිපශබනවා. 

 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  තව්ත කිකකයන් 

ශදශදශනකුශගන් මට තව්ත විනාඩි හතර්ෂ ලබා ශද න්න. අපි ඒක 

balance කරලා ශදන්නම්.  

තරු  ක්ඩලායම්ෂ විසින් පරිසර විනා ය ගැන 

විහාරමහාශේවී උදයානය අසල ප්රදර් නය කළ චිත්රය්ෂ ශපොලීසිය 

විසින් ඉව්ත කළා. පරුව දා ජනාධිපතිපතුමා ඒ ගැන අදහස ්ප්රකා  

කරන්න පටන් ග්තතා. මහරගම පැ්තශ්ත කල සාේපු ඉව්ත රීමේම්ෂ 

ගැන වාර්තා කළාම “මේබිම” කර්තෘ ඟතුළු මාධ්යශේදීන්ට 

ඟමතිපවරශයකුශේ ශල්කම්වරශය්ෂ තර්ජනය කළ හැටි වාර්තා 

වු ා. ඒ වාශේම ඔබතුමා්ත, මා්ත නිශයෝජනය කරන දකුණු 

පළාශ්ත ගාුම දිස්ත්රි්ෂකශේ සමාජ මාධ්ය ක්රියාකාරින් විටින් විට 

ශගනැල්ලා ප්ර ්න කළ හැටි අපි දැ්ෂකා. සුමුදු වවදයර්තන 

ශගන්ුවවා. ශ හාන් මාලක ගමශේ ප්ර ්න රීමේම්වලට ශගන්වන 

හැටි අපි දැ්ෂකා. අශප්රේල් මාසශේ  වාර්තා වු ා, රජශේ සහනාධ්ාර 

කටයුතු විශේචනය කළා රීයලා පාරිශභෝගික අයිතිපවාසිකම් පිළිබඳ 

ක්රියාකාරිකයකු වන අශසේල සම්ප්ත අ්තඅලංගුවට ගන්න ක්රියා කළ 

හැටි. ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාශේ කටයුතු වාර්තා රීමේම 

පසුගිය වසශර්  තහනම් කර තිපශබනවා. ප්රාශේශීය සභා ැදස්වීම්ෂ 

වාර්තා කරිකන් සිටි මාධ්යශේදීන් ඉව්ත කළ හැටි වාර්තා වු ා. ඒ 

වාශේම, සමහර දිස්ත්රි්ෂ සම්බන්ධීකර  ැදස්වීම් පවා වාර්තා 

කරන්න ඉල ශදන්ශන් නැතිපුම.  

අවසාන ව ශයන් මම ශම් කාර ය රීයන්න කැමැතිපයි. අද 

අශේ මාධ්ය ජනතාවට ශකොයි තරම් ශතොරතුරු දුන්න්ත, රජශේ 

ඟමතිපවරුන්ශේ ප්රකා , නිලධ්ාරින් සහ ඟමතිපවරු අතර තිපශබන 

පරස්පර අදහස් නිසා, ගැසට් ගහන විධිය නිසා, දවල්ට රීයන එක 

රෑට ශවනස් වන යුගය්ෂ බවට ශම් යුගය ප්තශවලා තිපශබන නිසා 

ජනතාවට ප්රවෘ්තතිප ගැන වි ්වාසය නැතිපව ගිහින් තිපශබනවා. මාධ්ය 

ශලොකු උ්තසාහය්ෂ ගන්නවා, ජනතාවට ඉ්ෂමනින් ශතොරතුරු 

ශදන්න. අද ඒ සඳහා ශලොකු තරගය්ෂ තිපශබනවා. බලන්න, 

ශප ේගලික නාලිකා ශදස. ''ශදර '' නාලිකාව ග්තශතෝත, “ශ්රී 

ලංකාශේ වි ්වසීයය හා ප්රමුතම පුව්ත සපයන්නා” යන ශ්තමාව 

යටශ්ත දිනපතා ප්රවෘ්තතිප සපයනවා. ඒ වාශේම “අුම්ත 

පාර්ලිශම්න්තුව”, “වාදපිටිය” වාශේ ශේ පාලන සංවාද හරහා 

ජනතාවට ශතොරතුරු ලබා ශදන්න ''ශදර '' ක්රියා කරන හැටි අපි 

දරීනවා. ඊළලට, ''සිරස'' නාලිකාව ග්තත්ත එශහමයි. “සතයශේ 

සටහන ුදේධිශේ විමසුමට” රීයන ශ්තමාව යටශ්ත ඔවුන් ප්රවෘ්තතිප 

ඉදිරිප්ත කරන හැටි අපි දරීනවා. ඒ වාශේම “සටන”, “ඉල්ෂකය” 

වැනි ජනරිය ශේ පාලන වැලසටහන් හරහා ජනතාවට ශතොරතුරු 

සපයන හැටි්ත අපි දරීනවා.  

ඊළලට, "හිරු" නාළිකාව ග්තත්ත, "පැ්තත ගිය්ත ඟ්තත" 

රීයන ශ්තමාව යටශ්ත ප්රවෘ්තතිප සපයන හැටි අපි දරීනවා. 

"බලය", "සලකු "  වශේ ජනරිය ශේ පාලන වැලසටහන් 

ක්රියා්තමක කරන හැටි අපි දරීනවා. ඊළලට, "ස්වර් වාහිීය" 

නාළිකාව ග්තත්ත, "සමබර ප්රවෘ්තතිප ප්රකා ය "Live at 8" 
සමඟින්" රීයන ශ්තමාශවන් ප්රවෘ්තතිප ඉදිරිප්ත කරනවා. "රතු ඉර" 

වාශේ ජනරිය සංවාද තුළින් ජනතාවට ශතොරතුරු ලබා ශදන්න 

උ්තසාහ කරනවා. "සියත" නාළිකාව ග්තත්ත, "හරි ශේ හරියටම" 

රීයන ශ්තමාව යටශ්ත ප්රවෘ්තතිප ඉදිරිප්ත කරන හැටි්ත "සුළිය" 

වාශේ ශේ පාලන සංවාද තුළින් ජනතාවට ශතොරතුරු ශදන්න 

උ්තසාහ කරන හැටි්ත අපි දරීනවා.  පාර්ලිශම්න්තුශවන් 

ශතොරතුරු අරශගන  මම බැුමවා. ගුවන්විදුලි නාළිකා 56්ෂ, TV 

නාළිකා 17්ෂ, පුව්තප්ත   22 - 30්ත අතර සංයාව්ෂ තිපශබනවා. 

අද ශම් ඔ්ෂශකෝම ප්රවෘ්තතිප සපයන්න උ්තසාහ කළ්ත ජනතාවට 

ඒ ප්රවෘ්තතිප ගැන වි ්වාසය්ෂ නැතුව ගිහින් තිපශබනවා. උශේට 

ගහන ගැසට් එක හවසට ශවනස් ශවනවා. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශදකක කාලය්ෂ 

තිපශබනවා. 
 

ගු ගය්දත කුණාිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශහොඳයි. 

මම කථා කරන්ශන් ශප ේගලික මාධ්ය ගැන විතරයි. ශමොකද, 

නිවැරදි ශතොරතුරු ගැන විතරයි මම කථා කරන්ශන්. විකෘතිප කරපු 

ප්රවෘ්තතිප ගැන ශනොශවයි, මම කථා කරන්ශන්.  

ශම් ගැසට් ගැරුවාම ශවන දා බලාශගන ඉන්ශන් ඒක 

ක්රියා්තමක කරනතුරු. නමු්ත දැන් බලාශගන ඉන්ශන් reverse 

කරපු ගැසට් එක එන්ශන් කවදාද රීයලා. අවසාන ව ශයන් මම 

රීයනවා, ගරු ඟමතිපතුමා ඉතාම වටිනා කථාව්ෂ රීයලා 

තිපශබනවා, ප්තතශර්ට. "පාර්ලිශම්න්තුශේ රීයැශවන හර්ෂ ූ රු 

කථා රූපවාහිනිවල ගියාට හරව්ත වැදග්ත ශේ යන්ශන් නැහැ; 

හරව්ත සංවාදවලට වැඩි ඉල්ෂ ශදන ශලස මාධ්යශයන් ඉල්ලා 

සිටිනවා" රීයලා. ශබොශහොම වටිනා අදහස්ෂ. අද  ආ්ඩඩු 

ප්ෂෂශේ්ත විරුේධ් ප්ෂෂශේ්ත සමහර උදවිය ශබොශහොම හරව්ත 

අදහස් ප්රකා  කරනවා. ඒවාට මාධ්යශේ තැන්ෂ නැහැ. ඒ නිසා 

සමහරු සමහර මන්ත්රිවරුන්ශගන් අහනවා, පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා 

කරන්ශන් නැේද රීයලා.  වැදග්ත කථාවලට තැන්ෂ නැහැ. ඒ 

නිසා කුණු රසයට වලා හරව්ත ශේවල්වලට ඉල ශදන්න රීයන 

ඉල්ලීම ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමාශගන්  හිටපු ජනමාධ්ය ඟමතිපවරයකු 

ව ශයන් මම්ත ඉල්ලා සිටින බව ප්රකා  කරනවා. මට තිපශබන 

ශේලාව මදි. රූපවාහිනි ආයතනය ගැන, අනි්ෂ ආයතන ගැන 

කථා කරන්න තව කරුණු ශගොල්ෂ තිපුද ්ත මට නියිකත ශේලාව 

අවසන්.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අශේ ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමාට මම ගරු කරනවා. ශබොශහොම 

ප්රගතිපශීලි ඟමතිපවරයකඅ හැටියට, ජනමාධ්ය ්ෂශෂේත්රය ගැන පුළුල් 

දැුවම්ෂ තිපශබන ශකනකු හැටියට, ප්රාශයෝගික පුේගලයකු හැටියට 

එතුමාට ශම් වැලකටයුතු සාර්ථකව කරන්න ලැශේවා  රීයලා 

ප්රාර්ථනා කරිකන් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළලට, ඉරාන් වික්රමර්තන මැතිපතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 11ක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 
[2.43 p.m.] 

 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

Hon. Presiding Member, I rise today to speak about 
the regrettable state of our foreign affairs or the external 
relations and the mismanagement by the present 
Government to the detriment of the country. 

At the outset, I wish to lay on record and appreciate 
the role and the significant foreign policy achievements of 
our late Colleague, the Hon. Mangala Samaraweera, who 
sadly departed prematurely and is not with us anymore. 
The late Hon. Mangala Samaraweera connected Sri Lanka 
to the world, with the international community. He 
strengthened our relations with India, which had 
deteriorated and rebalanced our relationship with key 
friends and the markets we export to. He pursued a policy 
of "friendship with all and enmity to none". It was the 
Hon. Mangala Samaraweera who convinced the world 
how serious Sri Lanka was after the war in having a new 
approach. 

Sir, as you may be aware, the international community 
of nations is increasingly developing a rules-based 
approach to the common and even competing interests 
that bind us together in our common search for humanity, 
peace and prosperity. It is towards this end that the United 
Nations, the other international bodies and the inter-
governmental organizations work and Sri Lanka must 
strive to achieve those because it can and must have a 
robust engagement with the world. We must honour our 
commitments on international treaties and obligations 
rather than ignoring them. 

Sri Lanka achieved a significant milestone twelve 
years ago by ending the war. Our Foreign Policy, like 
everything else of post-war era, needed to change as we 
moved from an era of war to an era where there is no war. 
Our interests are also changing to economic diplomacy 
and to post-war reconciliation. Regretfully, in the past 
two years, we had not engaged with the international 
community in a very wise and rational manner. I have my 
reasons for saying so, which others can contest.  

The Government has sought to treat the international 
community the way it sometimes treats its domestic 
constituency, but the international community does not 

buy or believe the evening telecasts of the Government’s 
public and private TV channels and what is propagated 
by the propaganda organizations. They go by facts, 
figures and ground realities which are without the myths 
that are propagated by the Government. 

This Government’s consistent violation of democratic 
norms, personal liberties, human rights and media 
freedom together with regular hunts of those who 
criticize the Government in violation not only of 
democratic norms but also our constitutional rights and 
freedoms cheapen us in the eyes of the world.      

Sri Lanka has a proud democratic history. We had the 
first woman Prime Minister and we are one of the first 
countries in the world to have universal adult franchise, 
where women voted. We have had peaceful transfer of 
political power, a robust press and the rule of law. This is 
not a tradition which anyone with a transient mandate can 
be allowed to destroy, not even with the Twentieth 
Amendment to the Consitution. That weakens 
democracy, removes accountability and goes a long way 
towards making Sri Lanka having a one-man show.     

I must re-emphasize that it was unfortunate that at a 
time of global pandemic, Sri Lanka became best known 
internationally for insisting on cremation of bodies of 
COVID victims belonging to some communities against 
their religious beliefs, practices and wishes to the extent 
that it required international intervention. There was no 
scientific basis for such decision-making. 

Sir, in the limited time I have, I want to raise a few 
other issues very quickly. 

The Hon. Leader of the Opposition stated a few days 
ago that we must move away from a near racist approach 
to a national life and policies and implement a 
programme of national reconciliation. The Sri Lankan 
State must reflect the diversity of her society and also 
deal with the effects and root causes of the war and 
political conflicts. Sri Lanka is a divided society and we 
must seek to heal the wounds and bring about unity. We 
must build a post-war Sri Lanka that is inclusive, 
pluralist, non-racist and accommodative of the diversity 
of her people.  

The UN High Commissioner for Human Rights and 
former President of Chile Michelle Bachelet observed in 
a statement to the UNHCR, I quote:  

“Regrettably, surveillance, intimidation and judicial harassment of 
human rights defenders, journalists and families of the disappeared 
has not only continued, but has broadened to a wider spectrum of 
students, academics, medical professionals and religious leaders 
critical of government policies. Several peaceful protests and 
commemorations have been met with excessive use of 
force……….” 

This must change.  

The other matter that I would bring your attention to 
is the focus on the GSP Plus. For having that privilege 
into export markets in the European Union - EU - and the 
USA, we need to commit ourselves to meeting our 
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international obligations. The concerns relating to 
enforced disappearances, torture, sexual and gender-based 
violence, extra judicial killings, detentions and other 
accountability-related issues such as impunity raised in 
UNHCR resolutions must be paid attention to. We must 
bring the  necessary legal and policy changes that will 
facilitate honouring those commitments. 

Then, I would like to bring to your attention the 
Prevention of Terrorism Act, PTA. At its introduction, it 
was brought in as a temporary measure. Its key features 
including the administrative detention without trial, non-
judicial oversight of detention and the admissibility of 
forced and coerced confessions as evidence, all make the 
PTA incompatible with international best practices and 
laws. So, that, we must change. Among other things, 
under the PTA, we have seen the incarcerations of lawyer 
Hejaaz Hizbullah, since declared a prisoner of conscience 
by the Amnesty International, as well as of poet Ahnaf 
Jazeem. It goes without saying that our Colleague, the 
Hon. Rishad Bathiudeen, had unjustly been kept in 
detention for several months.  

Then, my Colleagues will speak at length on the issue 
of justice and the international ramifications of the Easter 
bombings. Therefore, I will not go into those. Instead, I 
wish to touch on the issue of the Indian Ocean Region and 
the Asia Pacific. Our Government speaks excessively of 
neutrality and non-alignment, but the rhetorical resort to 
both those concepts in the absence of any clarity in our 
national priorities in the region has only proved to be 
counter-productive. In 2015,  we positioned ourselves as a 
hub in the Indian Ocean, connecting the East and the 
West as well as the different subregions. It was realized 
that any regional order involving the Indian Ocean should 
be based on a transparent and predictable set of rules, 
which could ensure safe and secure passage for all vessels 
going into all those countries.  

I have a few more issues of concern, which I will 
quickly present. As I am sure you all know, thanks to a 
series of actions and inactions during the Presidency of 
Mahinda Rajapaksa and thanks to the disgraceful conduct 
of people like Mr. Jaliya Wickramasuriya, Sri Lanka was 
placed in the blacklist by the Financial Action Task Force 
- the FATF. We were also categorized as a dangerous 
country in 2012. In 2016 and 2017, through the hard work 
of the Central Bank, the Ministry of Finance and the  
Ministry of Foreign Affairs, we managed to get into the 
Grey List and subsequently, in 2019, to get our country 
removed from the Grey List as well. 

But, what did we see the Foreign Ministry do under 
President Gotabaya Rajapaksa? It decided to shamelessly 
petition the US authorities to say that Mr. Jaliya 
Wickramasuriya’s actions had the cover of diplomatic 
immunity.  

When Mr. Wickramasuriya appealed to the Supreme 
Court of Sri Lanka just a couple of weeks ago to have his 
diplomatic immunity restored and his prosecution on the 
charges of money laundering and wire fraud in the USA 
prevented, the Supreme Court, dismissed his appeal. We 

should not bring our Foreign Ministry's standing to that 
level by such actions. 

Finally, I would like to ask the officers of the Foreign 
Service, some of whom may be present in Parliament 
today, are you representing a country which has real 
democracy or one that only calls itself a democracy, a 
country that protects and promotes human rights and 
upholds the dignity of each and every individual or a 
country that only claims to do so or a country where the 
law applies to those in uniform and religious robes 
equally or differently to different people? The law should 
apply to the soldier, the civilian and people who have 
different political ideologies equally. That is the country 
that we want to build.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up now. 
 

ගු ඉරා්ද වික්රමරත්න මහසතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 
Finally, I would ask, do we want a country which 

actually upholds the teachings of the Gauthama Buddha 
and all other religious teachers revered in it and which 
extends compassion to a mother who lights a lamp for her 
missing child or a country that is so insecure that it 
clamps down on those engaged in memorialization?  

Thank you, Sir,  for the time given to me.  

 
ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan. You have 16 minutes.   

 
 [பி.ப. 2.54] 

 

ගු න්ල්වම් අමඩක්කලනාා්ද මහසතා 
(ைொண்புைிகு தசல்வம் அமடக்கலநொதன்)  

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)  
தகௌரவ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, தயவு 

தசய்து எனக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சநரத்மதக் குமறக்க சவண்டொம் 

என்று முதலில் சகட்டுக்தகொண்டு, தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சு, தவகுசன ஊடக அமைச்சு ஆகிய இரண்டு பிரதொன 

அமைச்சுக்களின் குழுநிமல விவொதத்திசல கலந்துதகொண்டு 

சில கருத்துக்கமளச் தசொல்லலொதைன்று நொன் 

நிமனக்கின்சறன்.  உண்மையிசல, எனது நண்பர் தகௌரவ 

கசஜந்திரகுைொர் தபொன்னம்பலம் அவர்கள் தவளிநொட்டு 

அமைச்சு சொர்பொன தனது வொதத்மத இங்கு ைிகச் சிறப்பொகவும் 

திறமையொகவும் முன்மவத்தொர். அதற்கொக நொன் அவமரப் 

பொரொட்டுவசதொடு அவருக்கு ஏன்னுமடய நன்றிமயயும் 

ததொிவித்துக் தகொள்கின்சறன். 

தகௌரவ தவளிநொட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் சபரொசிொியர் 

ஜீ.எல். பீொிஸ் அவர்களிடம் ஒரு விடயத்மதக் கூறிக்தகொள்ள 

விரும்புகின்சறன். தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கசள, நீங்கள் 2-3 

நொட்களுக்கு முன்பு இந்தியொவுடனொன உறவு சம்பந்தைொகத் 

ததட்டத்ததளிவொன உமரதயொன்மற நிகழ்த்தினீர்கள். 
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உண்மையிசல, அது வரசவற்கத்தக்க ஒரு விடயம். 

கொலத்துக்குக் கொலம் பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கொக ஏமனய 

நொடுகசளொடு ஒப்பந்தங்கமள சைற்தகொண்டு, அன்மறய 

பிரச்சிமனகமள அப்தபொழுசத தீர்ப்பதற்கொன முடிவுகமள 

எட்டொது, இந்தியொைீது அதிக கவனம் தசலுத்தி, 

அந்நொட்டுடனொன உறமவப் பலப்படுத்துவதனூடொக நல்ல 

சுபிட்சைொன விடயங்களுக்குச் தசல்வதற்கொன வொய்ப்பு 

இலங்மகக்கு ஏற்படும் என்பமதச் தசொல்லிக்தகொண்டு, 

ஊடகத்துமற சம்பந்தைொக எனது உமரமயத் 

ததொடரலொதைன்று நிமனக்கின்சறன்.  

நொட்டின் ஜனநொயகத் தூண்களில் ஒன்றொன 

ஊடகத்துமறமயப் பொதுகொப்பதிலும், ஊடகவியலொளர்களின் 

உொிமைகமளப் பொதுகொப்பதிலும் இந்த அரசொங்கம் கவனம் 

தசலுத்த சவண்டும் என்பது என்னுமடய சகொொிக்மகயொகும். 

கடந்த கொலங்கமளப் சபொன்று இப்தபொழுதும் 

ஊடகத்துமறயொனது பிரச்சிமனைிக்க ஒரு சூழலுக்குள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. 

தகளரவ அமைச்சர் அவர்கசள, நீங்கள் நியொயைொகச் 

தசயற்படுகின்ற ஒருவர் என்ற ொீதியிசல 

ஊடகவியலொளர்களுக்கு நல்லசதொர் எதிர்கொலத்மத அமைத்துத் 

தரசவண்டும் என்று நொங்கள் எதிர்பொர்க்கின்சறொம். 

சுயொதீனைொகக் கருத்துக்கமள தவளியிட்டுவந்த தைிழ், சிங்கள 

ைற்றும் ஆங்கில ஊடகவியலொளர்கள் தகொல்லப்பட்டனர். 

உண்மையிசல அவர்களுமடய கருத்துக்கள் இந்த நொட்டுக்குத் 

சதமவயொன, புரட்சிகரைொன கருத்துக்களொக இருந்தன. 

அவர்களுமடய குரல்கள் தநொிக்கப்படுகின்ற வமகயிசல, 

அவர்கள் படுதகொமல தசய்யப்பட்டொர்கள். குறிப்பொக 

ஐயொத்துமர நசடசன், தர்ைரத்தினம் சிவரொம், சுப்பிரைணியம் 

சுகிர்தரொஜன், தசல்வரொஜொ ரொஜீவர்ைன், லசந்த விக்கிரைதுங்க, 

பரணி ரூபசிங்கம் சதவகுைொர் ஆகிசயொமரக் குறிப்பிடலொம். 

அசதசபொல, கொணொைலொக்கப்பட்ட ஊடகவியலொளர்களும் 

இதிசல அடங்குவர். எனசவ, அவர்கமள 

நிமனவுகூரசவண்டிய கடப்பொடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. 

இவர்களுமடய படுதகொமலயினொல் பொதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 

இற்மறவமரக்கும் நீதி கிமடக்கவில்மலதயன்ற விடயத்மத 

நொன் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்சறன். எனசவ, 

அவர்களுமடய குடும்பங்களின் நிமலமை எப்படி 

இருக்கின்றது? என்பது ததொடர்பில் தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கள்  தயவுதசய்து கவனம்தசலுத்த சவண்டுதைன்று நொன் 

இச்சந்தர்ப்பத்தில் சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன்.  

அசதசபொல, உதயன் பத்திொிமகக் கொொியொலயம் ைற்றும் 

ைகொரொஜொ ஊடக வமலயமைப்பின் கொொியொலயம் உட்பட பல 

ஊடக நிறுவனங்கள் தொக்கப்பட்டன. சபொர் நிகழ்ந்த கொலத்தில், 

சபொொினொல் பொதிக்கப்பட்ட எங்களுமடய ைக்கள் சொர்ந்த 

பிரச்சிமனகமள நியொயைொன முமறயிசல தவளிக்தகொண்டு 

வந்தமைக்கொக 'உதயன்' பத்திொிமகக் கொொியொலயம், ைகொரொஜொ 

ஊடக வமலயமைப்பின் கொொியொலயம் என்பன தொக்கப்பட்ட 

சம்பவங்கமள நொன் இன்று நிமனவுகூருகின்சறன். இவ்வொறு 

தொக்கப்பட்ட ஊடக நிறுவனங்களதும் படுதகொமல 

தசய்யப்பட்ட ஊடகவியலொளர்களதும் நியொயைொன 

தசயற்பொடுகமள இற்மறவமரக்கும் இந்த அரசொங்கம் 

கண்டுதகொள்ளவில்மல என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட 

விரும்புகின்சறன்.  

கடந்த அரசொங்கத்தினொல் பழிவொங்கப்பட்டவர்கள் என்ற 

ொீதியிசல நிதிமய ஒதுக்கிய அரசு, ஊடகவியலொளர்களின் 

வொழ்க்மகமய முன்சனற்றுவதற்கு நிதி ஒதுக்கவில்மல. இந்தக் 

தகொசரொனொ மவரஸ் ததொற்றுக் கொலத்தில் எங்களுமடய 

பத்திொிமகயொளர்கள் ைிகவும் சைொசைொன ஒரு சூழ்நிமலயிசல 

வொழ்ந்து தகொண்டிருக்கிறொர்கள். ஏதனன்றொல், சில கொலம் 

பத்திொிமககள் விற்பமன தசய்யப்படவில்மல. இதனொல், 

அவர்களுமடய வருைொனம் ைிகக் குமறவொகசவ இருந்தது. 

இத்ததொற்றுக் கொலத்தில் சொதொரண ைக்களுக்கு 5,000 ரூபொய் 

தகொடுக்கப்பட்டசபொதிலும், அது பத்திொிமகயொளர்களுக்கு 

வழங்கப்படவில்மல. இதன்சபொது அவர்கள் 

ஓரங்கட்டப்பட்டொர்கள் என்பமத நொன் இங்கு குறிப்பிட்டொக 

சவண்டும். இந்த நொட்டிசல ஜனநொயகத்தின் முதுதகலும்பொகச் 

தசயற்படுகின்ற ஊடகவியலொளர்கள் ைிகவும் 

பொதிப்புக்குள்ளொன ஒரு நிமலயிசல இருக்கின்றொர்கள் 

என்பமத தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் உணர்ந்திருப்பொர். 

என்மனப் தபொறுத்தைட்டிசல, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள்  

நியொயைொகச் தசயற்படக்கூடிய ஒருவர்! ஆமகயொல், அவர் 

இந்த விடயத்திசல நிச்சயைொக கவனம் தசலுத்துவொர் என்று 

நொன் நிமனக்கின்சறன். இன்று ஊடகவியலொளர்கள் பல 

பிரச்சிமனகமள எதிர்சநொக்கிக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

அதிசல சபொக்குவரத்துப் பிரச்சிமன என்பது முக்கிய ஒரு 

பிரச்சிமனயொக இருக்கிறது. எனசவ, அரச 

உத்திசயொகத்தர்களுக்குக் தகொடுப்பதுசபொன்று இவர்களுக்கும் 

சைொட்டொர் மசக்கிள்கமள வழங்குவதற்கு தகளரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் நடவடிக்மகதயடுக்க சவண்டுதைன்றும் சகட்டுக் 

தகொள்கின்சறன். 

அரச வீட்டுத்திட்டத்தின்சபொதும் ஊடகவியலொளர்கள் 

புறக்கணிக்கப்படுகின்றொர்கள். உண்மையிசல எல்லொ ஊடக 

வியலொளர்களுக்கும் தசொந்தக் கொணி இல்மல. இதனொல், 

அவர்கள் வங்கியிசல loan எடுப்பதொக இருந்தொல்கூட, 

அவர்களொல் அதற்குொிய சொியொன documentsஐக் தகொடுக்க 

முடிவதில்மல. அந்த வமகயில், loan எடுப்பதிலும் ைிகச் 

சிரைங்கமள அவர்கள் சந்தித்துக்தகொண்டிருக்கின்றொர்கள்.  

அமதவிட முக்கிய விடயம் என்னதவன்றொல், அவர்கள் 

எழுதுகின்ற விடயங்கமளக் கொரணம் கொட்டி, விசொரமணக்கு 

அமழக்கப்படுகின்ற ஒரு தகொடூரம் இன்மறக்கும் நடந்து 

தகொண்டிருக்கின்றது. குறிப்பொக, எங்களுமடய சிங்கள, தைிழ்ப் 

பத்திொிமகயொளர்கள் சுதந்திரைொகத் தங்களுமடய கருத்துக் 

கமள எழுதுகின்றசபொது, பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தி 

னூடொக விசொரமண என்ற தபயொில் அமழத்து, ைிரட்டப் 

படுகின்ற நிமலப்பொடு கொணப்படுகின்றது; இந்நிமலமை 

ஒழிக்கப்பட சவண்டும். ஏதனனில், அவர்கள் இந்த நொட்டிசல 

நமடதபறுகின்ற பிரச்சிமனகமள தவளிக்தகொண்டுவருகின்ற 

பணிமயச் தசய்துதகொண்டு இருக்கிறொர்கள். எனசவ, 

அவர்கமள அச்சுறுத்துவமத நிறுத்திக்தகொள்ள சவண்டும்.  

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கசள, சபொர் கொலத்திலிருந்து 

இன்றுவமர தசயற்பட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற பழம்தபரும் 

ஊடகவியலொளர்கள் சிலர் தற்சபொது சுகவீனமுற்று இருக்கின் 

றொர்கள். அவர்களில் எனக்குத் ததொிந்த ஒருசிலருமடய 

தபயர்கமள இங்சக குறிப்பிடலொம் என்று நிமனக்கின்சறன். 

நொன் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வன்னித் சதர்தல் 

ைொவட்டத்தின் வவுனியொமவச் சசர்ந்த தபொன்மனயொ 

ைொணிக்கவொசகம் அவர்கள் ஒரு பழம்தபரும் ஊடகவியலொளர்; 

மூத்த ஊடகவிய லொளர். தற்சபொது அவர் சுகவீனமுற்று 

இருக்கின்றொர். எனசவ, இவர் ததொடர்பில் கவனம் 

எடுக்கசவண்டும் எனக் சகட்டுக் தகொள்கின்சறன்.  

அசதசபொல், 'தினக்குரல்' பத்திொிமக ஆசிொியர் திரு. வீ. 

தனபொலசிங்கம் அவர்கள் தற்சபொது சுகவீனமுற்ற நிமலயிசல 
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இருக்கின்றொர். அவருமடய குடும்பம் ைிகவும் கஷ்டத்தில் 

இருக்கின்றது. ஆகசவ, அவருமடய மவத்தியச் தசலமவ 

அரசொங்கம் தபொறுப்சபற்க சவண்டுதைன்று நொன் இச்சந்தர்ப் 

பத்திசல சகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்சறன். அதுைொத்திர 

ைன்றி, மூத்த ஊடகவியலொளரும் 'உதயன் பத்திொிமக 

ஆசிொியருைொன ை.வ. கொனையில்நொதன் அவர்கள் சநற்று 

முன்தினம் இறந்திருக்கின்றொர். அவருக்கு எனது அஞ்சலிமயச் 

தசலுத்துகின்சறன். 

தகளரவ அமைச்சர் அவர்கசள, இந்த நொட்டிசல 

இருக்கின்ற பிரச்சிமனகமள தவளிக்தகொண்டு வருகின்ற 

தபொறுப்பு ஊடகவியலொளர்களுக்கு இருக்கின்றது. எனசவ, 

அவர்கள்ைீது அதிக கவனத்மதச் தசலுத்தசவண்டிய ஒரு 

தொர்ைீகப் தபொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கின்றது. இந்த 

நொட்டுக்கு ஏற்படுகின்ற நன்மை, தீமை என்ன? அல்லது இந்த 

நொடு தபொருளொதொரத்தில் எத்திமச சநொக்கிச் தசல்கின்றது? 

சபொன்ற விடயங்கமள ஊடகவியலொளர்கள் தவளிக்தகொண்டு 

வருகின்றொர்கள்.  உதொரணத்துக்கு, இந்த நொட்டின் தபொருளொ 

தொர நிமல பற்றி அமைச்சர்கமளப் சபட்டிகண்டு, அதமனத் 

ததொமலக்கொட்சியில் ஒளிபரப்புவதினூடொக அவ்விடயம் 

ைக்கமளச் தசன்றமடகின்றது. இதன்மூலம், ைக்கள் இந்த 

நொட்டின் தபொருளொதொரம் பற்றியும் தங்களுமடய நிமலமை 

பற்றியும் அறிந்துதகொள்வதற்கு வொய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. 

நொடொளுைன்ற உறுப்பினர்களொகிய எங்கமளப் தபொறுத்த 

ைட்டிசல, எங்களுமடய கருத்துக்கள் தபரும்பொலும் 

பத்திொிமககளின் ஊடொகத்தொன் ைக்களிடம் தசல்கின்றன. 

ைற்மறய விடயங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பொர்க்கும்சபொது, 

ஊடகத்துமற சொர்ந்த தசயற்பொடுகள் ைிக முக்கியைொனதொக 

இருந்துதகொண்டு இருக்கின்றது என்பமத நொன் இங்கு 

குறிப்பிட்டொக சவண்டும். ஆகசவ, தகளரவ அமைச்சர் 

அவர்கள் ஊடகத்துமற ததொடர்பில் கூடுதல் கவனம் எடுக்க 

சவண்டும்.  

ஊடகத்துமறயில் ஈடுபட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற சொதொரண 

ஊடகவியலொளர்கள் உட்பட அத்தமன சபரும் கவனிக்கப்பட 

சவண்டும்; அவர்கள் அமனவொின்ைீதும் உங்களுமடய 

பொர்மவ படசவண்டும் என்பதுதொன் என்னுமடய சகொொிக்மக 

யொக இருக்கின்றது. ஆனொல், இந்த நொட்டிசல எந்த 

அரசொங்கமும் அவர்கமளப் தபொிதொகக் கண்டுதகொள்வதில்மல 

என்ற குற்றச்சொட்மட நொன் இங்கு முன்மவக்கின்சறன். 

நல்லொட்சி அரசொங்கத்தில் ஊடகத்துமறக்குப் தபொறுப்பொக 

விருந்த அமைச்சர் ஊடகவியலொளர்கள் ததொடர்பில் சில 

விடயங்கமளக் மகயொண்டசபொதிலும்கூட, இன்று ஊடகவிய 

லொளர்களின் தசயற்பொடுகளுக்கொன அங்கீகொரைொனது முழுமை 

யொகப் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிமலமைதொன் 

கொணப்படுகின்றது. தவளிநொடுகளில் ஊடகவியலொளர்களின் 

வொழ்க்மகத் தரைொனது ைிகச் சிறப்பொக இருக்கின்றது. 

அதனுடன் நொன் இதமன ஒப்பிட்டுப் பொர்க்க விரும்பவில்மல. 

ஆனொலும், எங்களுமடய நொட்டிசல ஊடகத்துமறயில் 

பணியொற்றுகின்ற சொதொரண ஒரு தசய்தி வொசிப்பொளொினொல் 

அவருமடய அடிப்பமடத் சதமவகமளக்கூடப் பூர்த்தி 

தசய்யமுடியொத ஒரு நிமலமைதொன் கொணப்படுகின்றது. ைமழ, 

தவய்யில் என்று பொர்க்கொது, தன்னுமடய குடும்பம் என்று 

பொர்க்கொது, அன்றொடம் தனது கடமைகமளச் தசய்கின்ற 

எங்களுமடய ஊடகச் சமூகத்துக்கு இந்த அரசொங்கம் ஒரு நல்ல 

சவமலத்திட்டத்மத சைற்தகொள்ள சவண்டுதைன்ற 

சகொொிக்மகமய நொன் இங்கு முன்மவக்கின்சறன்.  

இன்மறய குழுநிமல விவொதத்தில் நொன் ஊடகத்துமற 

மயத் சதர்ந்ததடுத்துப் சபசுவதற்கொன கொரணங்களில் ஒன்று, 

அவர்களுமடய பிரச்சிமனமய இங்கு கமதக்க சவண்டும் 

என்பது. அடுத்தது, ஊடகத்துமறக்குப் தபொறுப்பொன 

அமைச்சர் அவர்கள் சநர்மையொகச் தசயற்படக்கூடியவர் 

என்பதொல், ஊடகவியலொளர்களுமடய அன்றொடப் பிரச்சிமன 

கமளத் தீர்ப்பது ததொடர்பில் அவர் தனது கவனத்மதச் 

தசலுத்தசவண்டும் என்பதொகும். 

இன்று ஓர் அரச உத்திசயொகத்தருக்குக் கிமடப்பது 

சபொன்று ஊடகவியலொளர்களுக்கு நிரந்தர ஊதியம் கிமடப்ப 

தில்மல. ஊடக நிறுவனங்கள் அதிக வருைொனத்மத 

ஈட்டுகின்றசபொதுதொன், அவர்கள் கூடுதலொன ஊதியத்மதப் 

தபறுவதற்கொன வொய்ப்பு இருக்கின்றது.  

என்மனப் தபொறுத்தைட்டிசல, ஏமனய அமைச்சுக்கமளப் 

சபொல் அல்லொது உங்களுமடய அமைச்சொனது, ஊடக 

விடயங்கமளக் மகயொளுகின்ற, உண்மையொகச் தசயற்படு 

கின்ற எங்களுமடய ஊடகவியலொளர்கமளக் கவனிக்கின்ற 

நிமலமை வருைொகவிருந்தொல், இந்த நொட்டிசல இருக்கின்ற பல 

பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்படுவதற்கொன வொய்ப்புக்கள் ஏற்படும். 

உயிருக்கு உத்தரவொதம் இல்லொத சூழலிசலதொன் அவர்களு 

மடய தசயற்பொடுகள் இருக்கின்றன. ஊடகத்துமறயிசல 

தசயற்பட்டு ைொித்துப்சபொன அல்லது படுதகொமல தசய்யப் 

பட்ட அல்லது பயங்கரவொதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ் 

மகதுதசய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஊடகவியலொளர்களின் குடும்பங் 

களின் நிமலயொனது இன்று ைிக சைொசைொன, நலிந்த நிமலயில் 

இருக்கின்றது. ஆகசவ, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் 

இதுததொடர்பில் கவனம் தசலுத்த சவண்டுதைன்று கூறி, 

வொய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி, விமடதபறுகின்சறன்.   

வணக்கம். 

 
ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  The next speaker is Hon. Tharaka 

Balasuriya.  You have 12 minutes.  

Order, please! Before that, the Hon. Ajith Rajapakse 
will take the Chair.  
 

අනුරුව ගු ඉසුු නාොඩ්දනගොඩ මහසතා මූලා්නනය්ද ඉවත් 
වූනය්ද, ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මූලා්නාපවඪ විය. 

 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு இசுரு ததொடன்தகொட அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை  வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. ISURU DODANGODA left the Chair, 

and THE HON. AJITH RAJAPAKSE  took the Chair. 

 
[අ.භා.3.10  

 

ගු තාරක බාලසූසේය මහසතා මකලාපීය ්හසනයෝගිතා 

ක යුුර රාජය අමාතයුරමා   
(ைொண்புைிகு தொரக பொலசூொிய - பிரொந்திய உறவு 

நடவடிக்மககள் இரொஜொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Tharaka Balasuriya - State Minister of Regional 
Co-operation)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතිපයි.  

විශේ  අමාතයාං ය පිළිබඳව මන්ත්රීවරු රීහිප ශදශන්ෂම 

අදහස් ඉදිරිප්ත කළා. ශම් ගැන ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් 

මන්ත්රීතුමා කථා කළා. ගරු ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල මන්ත්රීතුමා කථා 

කළා.  අශේ ගරු සුශර්න් රාඝවන් මන්ත්රීතුමා විශිෂ්ට කථාව්ෂ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කළා. ගරු හරිනි අමරූ රිය මන්ත්රීතුිකය්ත, ගරු ජී.ජී. 

ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමා්ත, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා්ත, ගරු ඉරාන් වික්රමර්තන මන්ත්රීතුමා්ත කථා කළා. ඒ 

සියුමශදනාට මශේ ස්තුතිපය ශම් අවස්ථාශේදී පුද කරන්න 

කැමැතිපයි.  

ඉතා අවංකව, නිහතමාීයව මම පිළිගන්නවා, අශේ විශේ  
අමාතයාං ශේ සමහර ප්ර ්න තිපශබන බව. අශේ ගරු හරිනි 
අමරූ රිය මන්ත්රීතුිකය්ත, අශේ ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 
මන්ත්රීතුමා්ත, තව්ත ගරු මන්ත්රීවරශයකු්ත කරුණු ඉදිරිප්ත කරපු 
ආකාරයට යම් යම් ප්ර ්න තිපශබනවා. උදාහර ය්ෂ හැටියට, ශම් 
දවස්වල Consular Affairs Division එශ්ෂ තිපශබන ප්ර ්නය ගන්න 
පුළුවන්. ඒ ප්ර ්නය නිරාකර ය කරන්න අශේ ගරු විශේ  
ඟමතිපතුමා්ත, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඟමතිපතුමා්ත, ගරු 
නාමල් රාජප්ෂෂ ඟමතිපතුමා්ත, අපි්ත එකතු ශවලා පසුගිය සුමාන 
ශදක තුළදී සාකච්ාා පැවැ්තවූවා. ඉදිරි සුමාන ශදක තුළදී ශමම 
ප්ර ්නයට පිළිතුර්ෂ ශදන්න අපට පුළුවන් ශේවි රීයලා මම වි ්වාස 
කරනවා.  

ඒ වාශේම මම ශමතැනදී මත්ෂ කරන්න ඕනෑ, ඒ ආයතනශේ 
ඒ computer system එක outsource කරලා තිපශබන්ශන් Epic 
රීයන ආයතනයට බව. මා දන්ශන් නැතිප ශේවල් ගැන වැඩිය කථා 
කරන්න මම බලාශපොශරෝතතු වන්ශන් නැහැ. මා දන්නා තරිකන්, 
එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂශේ හිටපු ඟමතිප ශකශනකුශේ නෑදෑ 
ශකශනකුශේ සම්බන්ධ්ය්ෂ මත තමයි ඒ contract එක දීලා 
තිපශබන්ශන්. ඒවා ගැන්ත ශපොඩ්ල්ෂ ශසොයා බලන්න 
තමුන්නාන්ශසේලාට පුළුවන්.  

ඊට අමතරව, විශ ේෂශයන්ම අශේ සමහර විශේ  තානාපතිප 
කාර්යාලවලින් ශවච්ච අඩු පාඩු ගැන කරුණු කාර ා්ත ඉදිරිප්ත 
කළා. සමහර විශේ  තානාපතිප කාර්යාලවල යම් යම් අඩු පාඩු 
ශවලා තිපශබන බව ඟ්තත. විශ ේෂශයන්ම ශකොවිඩ් වසංගතය 
කාලශේ  අපට ප්රාශයෝගික ප්ර ්න ීමපය්ෂ තිපුද ා. ඒ හිටපු ශසේවක 
පිරිස ආදිය ගැන ප්රාශයෝගික ප්ර ්න තිපුද ා. ශකොවිඩ් කාලශේ 
ශවන්ත රටකට ශසේවකශයකු යනශකොට ඒ පුේගලයා ශවනම 
කාලය්ෂ quarantine කරන්න වනවා. අුමතිපන් management 
traineesලා 40 ශදශනකු බඳවා ගන්න්ත ගැසට් කරලා තිපශබනවා. 
ඒ නිසා මා හිතනවා, එම ගැටුමව යම්රීසි මට්ටමකට නිරාකර ය 
කර ගන්න පුළුවන් ශවයි රීයලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ගැන 
කථා කරන ශකොට අපට බය්ෂ නැතිප ශවන්න කාර ා්ත තිපශබනවා. 
ශමොකද, දැන් ඉන්න අශේ විශේ  ඟමතිපතුමා්ත, ඊට ඉස්ශසල්ලා 
හිටපු අශේ විශේ  ඟමතිපතුමා්ත, ජනාධිපතිපතුමාට රීයන්ශන් 
නැතිපව, කැබිනට් ම්ඩලලයට රීයන්ශන් නැතිපව, කාටව්ත 
රීයන්ශන් නැතිපව ජාතයන්තරයට ගිහිල්ලා ගිවිසුම් අ්තසන් 
කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපට බය්ෂ ශවන්න වුවමනාව්ෂ 
නැහැ.  

අශේ හිටපු ජනාධිපතිප වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා්ත රීේවා, 
පසු ගිය කාලශේ අශේ හිටපු අමාතය ගරු මංගල සමරවීර මැතිපතුමා 
මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ 30/1 ශයෝජනාවට අ්තසන් කරන  
ශකොට කැබිනට් ම්ඩලලයව්ත දැුවව්ත කරලා තිපුදශ්ඩ නැහැ 
රීයලා. ඒ ගැන හිටපු ජනාධිපතිපතුමා වන එතුමාව්ත දැුවව්ත 
කරලා තිපුදශ්ඩ නැහැ. එවැනි රහසිගත ගිවිසුම් අශේ ශම් විශේ  
ඟමතිපතුමා කවදාව්ත අ්තසන් කරන්ශන් නැහැ රීයන එක්ත අපි 
ශම් අවස්ථාශේ  ප්රකා  කරන්න කැමැතිපයි.  

අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ග්තශතෝත, අශේ හිටපු විශේ  ඟමතිප 

ගරු දිශන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිපතුමා ජිීයවා ගිහිල්ලා පැහැදිලිව 

රීේවා, ඒ 30/1 Resolution එශකන් අපි ඉව්ත ශවනවා රීයලා. ඒ 

වාශේම, වර්තමාන අශේ විශේ  ඟමතිපතුමා එ්ෂස්ත ජාතීන්  ශේ 

සංවිධ්ානය ට පැහැදිලිව රීයලා තිපශබනවා, අපට ජාතයන්තර 

ක්රමශේද අව ය නැහැ, ලංකාශේ තිපශබන ක්රමශේදයට අුවව 

ලංකාශේ තිපශබන ප්ර ්න විසඳන්න අපට හැරීයාව්ෂ තිපශබනවා 

රීයලා. අපි ශම් කාර ා යම්රීසි මට්ටමරීන් අගය කරන්න ඕනෑ. 

අශේ ඉරාන් වික්රමර්තන මන්ත්රීතුමා රීේවා, මංගල සමරවීර 

ඟමතිපතුමාශේ කාලශේ ශහොඳ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය්ෂ තිපුද ා 

රීයලා. 

ඔේ, සමහර ශවලාවට එශහම ශවන්න ඟතිප. ඒ අය පනින්න 

රීයන ශකොට, 'අප ශකොච්චර උලට පනින්න ඕනෑද' රීයලා 

අහනවා නම්, ඒ අය රීයන හැම ශදයකටම අප එකල ශවනවා 

නම්, එවැනි අවස්ථාවකදී ඟ්තත ව ශයන්ම විශේ  

ඟමතිපවරශයකු අව ය වන්ශන් නැහැ. අශේ විශේ  

අමාතයාං ය්ත, යහ පාලන ආ්ඩඩුව කාලශේ තිපබිච්ච විශේ  

අමාතයාං ය්ත අතර අන්න ඒ මූලික ශවනස දරීන්න පුළුවන්.  

අශේ ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා ඟරුවා, 

පලස්තීනය්ත එ්ෂක තිපශබන අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපශේ යම්රීසි 

ශවනස්ෂ තිපශබනවාද රීයලා. පලස්තීනය්ත එ්ෂක තිපශබන අශේ 

විශේ  ප්රතිපප්තතිපශේ එශහම රීසිම ශවනස්ෂ නැහැ. හැබැයි, මම 

ඔබතුමාට මත්ෂ කරන්න කැමැතිපයි, 2016 වර්ෂශේ  UNESCO 

එශ්ෂදී ඊශ්රායලයට විරුේධ්ව ශයෝජනාව්ෂ ශගනාවාම, ඒකට 

ාන්දය දීශමන් වළරීන්න රීයලා මංගල සමරවීර හිටපු ඟමතිපතුමා 

අශේ විශේ  අමාතයාං යට උපශදස් දුන් බව. ඒ අවස්ථාශේ  තමයි 

පලස්තීනය්ත එ්ෂක තිපබිච්ච සබඳතා යම්රීසි මට්ටමකට ඉව්ත 

වුශ්ඩ. හැබැයි, එදා අවාසනාවකට එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂශේ හිටපු 

රීසි ශකශනකු ඒ පිළිබඳව කථා කශළේ නැහැ. එශහම නම්, රනිල් 

වික්රමසිංහ මහ්තමයා, මංගල සමරවීර ඟමතිපතුමා ඒ ශගනිච්ච 

විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ද, අද ශම් සමගි ජන බලශේගය්ත  ශගන 

යන්ශන් රීයන වි ාල ප්ර ්නය මට තිපශබනවා.  
 

ගු ඉම්ිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මට ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්, ඔබතුමා මට 

විනාඩිය්ෂ, ශදක්ෂ ශදනවා නම්.  

 

ගු තාරක බාලසූසේය මහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

පැහැදිලි කරන්න. 
 

ගු ඉම්ිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு இம்தியொஸ் பொகிர் ைொகொர்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

බ්ඩලාරනායක මහ්තමයා එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂශේ ඉඳන් 

ඟවිල්ලා ශ්රී ලංකා නිදහස් ප්ෂෂය පටන් ග්තතාම, එ්ෂස්ත ජාතිපක 

ප්ෂෂ ආ්ඩඩු කාලශේ සිේධ් ශවච්ච ඔ්ෂශකෝටම එතුමා වග 

රීයන්ශන් නැහැ. චන්ද්රිකා බ්ඩලාරනායක මැතිපනිය, සිරිමාශවෝ 

බ්ඩලාරනායක මැතිපනියශේ පාලන කාලශයන් පසු කාලයක 

බලයට ඟවිල්ලා විවෘත ආර්ිකකය භාර ග්තතා. ඒක කලින් 

ප්රතිපප්තතිපයට වලා ශවනස්. "සජබ" රීයන්ශන් අුම්ත ශේ පාලන 

වයාපාරය්ෂ. ඒක අමතක කරන්න එපා. 

 

ගු තාරක බාලසූසේය මහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ශබොශහොම ශහොඳයි, ඔබතුමා ඒක පැහැදිලි කළ එක.  නමු්ත 

සමගි ජන බලශේගශේ ඉන්න මන්ත්රීවරු මංගල සමරවීර 

ඟමතිපතුමා පව්තවාශගන ගිය විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ශහොඳයි රීයන 

එක තමයි ශමතැනදී ප්රකා  කශළේ.  
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ඒක ඒ මන්ත්රීවරුන්ශේ ශප ේගලික මතයද, සමඟි 

ජනබලශේගශේ මතයද රීයන්න මම දන්ශන් නැහැ. අශේ 

ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා පැවූ  අන්දමට අශේ ආර්ිකක 

සබඳතා, නැ්තනම් economic diplomacy ඟතිප කර ගැීයශම් 

අව යතාව්ෂ තිපශබනවා. ඒ නිසා තමයි, ජනාධිපතිපතුමා State 

Ministry of Regional Co-operation විශේ  අමාතයාං ය යටශ්ත 

හැදුශේ. ශම් අමාතයාං ය හරහා facilitating role එක්ෂ ඟතිපව  

අශේ අශනකු්ත අමාතයාං ්ත එ්ෂක එකතු ශවලා තමයි ඒ කටයුතු 

කරන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම Ministry of Trade, BOI, Sri Lanka 
Export Development Board, Sri Lanka Bureau of Foreign 
Employment, Sri Lanka Ports Authority, Sri Lanka Tourism 

Development Authority එ්ෂක අපි සම්බන්ධ් ශවලා කටයුතු 

කරනවා.  කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයාං ය්ත, ශවශළඳ 

අමාතයාං ය්ත එ්ෂක එකතු ශවලා බංගලාශේ ය්ත එ්ෂක 

Preferential Trade Agreement - PTA - එක්ෂ ගැන අපි 

සාකච්ාා කරිකන් යනවා. මාලදිවයින්ත එ්ෂක්ත අපි Preferential 

Trade Agreement එක්ෂ ගැන  සාකච්ාා කරිකන් යනවා.  ඒ 

Agreementsවලට අමතරව තව්ත රටවල් රීහිපය්ෂ එ්ෂක ඉදිරි 

අවුරුේශේ Preferential Trade Agreements අ්තසන් කරන්න අපි 

බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. ඒ වාශේම BOI   එක්ත එ්ෂක්ත එකතු 

ශවනවා.  මෑතකදී   BOI එශ්ෂ සභාපතිපතුමා්ත සමල මම ප්රං යට 

ගියා. ඒ ප්රං  සංචාරශේදී එක එක අශයෝජන ශගන ඒම පිළිබඳ  

සාකච්ාා පව්තවන්න අපට පුළුවන් වු ා.   
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලය්ෂ 

තිපශබනවා.  
 

ගු තාරක බාලසූසේය මහසතා  
(ைொண்புைிகு தொரக்க பொலசூொிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මම කථාව පටන් ග්තතා විතරයි ශන්, මූලාසාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

අපි Sri Lanka Bureau of Foreign Employment  සමල 
සාකච්ාා කරලා, ශදසැම්බර් තුන්වැනි දාට පසුව අශේ විශදස් 
ශ්රිකකයන් ශකොරියාවට යවන්න සාකච්ාා කරලා තිපශබනවා.  
ඉදිරිශේදී ජපානයට ශ්රිකකයන් - ්ෂශෂේත්ර 14ක පිරිස්ෂ - යවන්න 
අපි දැනට සාකච්ාා කරිකන් යනවා. ඒ කටයුතු අපට ක්රියා්තමක 
කරන්න පුළුවන්. රුශම්නියාව වාශේ රටවලට විශේ  ශ්රිකකයන් 
යවන එක අපි තවදුරට්ත දියුණු කරනවා. අපි එංගලන්තය එ්ෂක්ත 
ගිවිසුම්ෂ අ්තසන් කරන්න බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. ශහදියන් 
වැනි අය  අවුරුදු 2, 3කට එංගලන්තයට යවන්න අවස්ථාව්ෂ ඟතිප 
කර  ගන්න අපි බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.  ඒ ගිවිසුම් ජනවාරි 
මාසය ශවනශකොට අපට අ්තසන් කරගන්න පුළුවන් ශවයි රීයලා 
හිතනවා. ඊට අමතරව අපි Sri Lanka Tourism Development 

Authority එක්ත එ්ෂක එකතු ශවලා, ප්රසන්න ර තුංග 
ඟමතිපතුමා්ත එ්ෂක එකතු ශවලා සංචාරක කටයුතු  ප්රවර්ධ්නය 
කරන්න බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. අපි දැනට රුසියාශේ්ත, 
යු්ෂශර්නශේ්ත, ප්රං ශේ්ත ඒ කටයුතු ක්රියා්තමක කළා.  Sri Lanka 

Tourism Development Authority එශ්ෂ සිටින සභාපතිපතුිකය්ත, 
සියුම තානාපතිපවරු්ත WhatsApp group එක්ෂ හරහා හැම දාම 
ශම්වා ගැන  සාකච්ාා කරනවා.  එහිදී ඒ රටවල ශමොනවා හරි 
ශදය්ෂ ශපන්වන්න වුවමනාව්ෂ තිපශයනවා නම්, ඒ ශවලාශේම 
අපට ඒ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව    රාජය 
අමාතයාං ය තුළින්  යම්රීසි මට්ටමකට අනාගතය ගැන කල්පනා 
කරලා, කටයුතු රීහිපය්ෂ  කරනවා. 

For example, we are working very closely with the 
SLINTEC in order to develop the graphene market.  As 
you know, particularly the Kegalle District, the area 

which I represent, is very rich in graphite. We hope to 
work with the private sector and then develop the 
graphene market as the cost of graphene production has 
come down to US Dollars 100 to 150. Now we feel that 
within the next three years, this will have a huge 
potential. We have already introduced graphene 
producers from Russia, Ukraine, Serbia and 
Czechoslovakia.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ  නිර්මා ශීලි කර්මාන්ත 
- creative industries -  දියුණු කරන්න්ත රාජය අමාතයාං ය 
හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. ඊට අමතරව අපි ප්රං ශේ Rugby 
Federation එක්ත එ්ෂක ලංකාශේ Rugby Federation එක  
ජනවාරි මාසය ශවනශකොට ගිවිසුම්ෂ අ්තසන් කරන්න  
බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.  තව ශගොල්ෂ ශේවල් කථා කරන්න 
තිපුද ්ත, කාලය මීට වලා නැතිප නිසා මශේ කථාව නිම කරනවා. 
විශ ේෂශයන්ම විශේ  අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමාට්ත, අශේ රාජය 
අමාතයාං ශේ ශල්කම්තුමාට්ත, විශේ  අමාතයාං ශේ  සියුම 
ශසේවක මහ්තම මහ්තමීන්ට්ත මශේ ස්තුතිපය සහ කෘතඥතාව  
ප්රකා  කරන්න   කැමැතිපයි. 

ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා පැවූ  අන්දමට අශේ 
අමාතයාං ශේ ශහොඳ ශසේවක පිරිස්ෂ ඉන්නවා. සමහර ශවලාවට 
ශම් ශසේවකයන් ඔ්ෂශකොම එකට එකතු ශවලා එකම අරමු කට 
වැල කරනවාද රීයන එක ගැන ශපොඩි ගැටුමව්ෂ තිපශබනවා.   
අශේ ජී.එල්.පීරිස ් ඟමතිපතුමා යටශ්ත වැල කරන්නට ලැබීමම 
භාගයය්ෂ ශකොට මා සලකනවා. එතුමාට වාශේම අශේ විශේ  
ඟමතිපතුමා හැටියට කටයුතු කළ දිශන්ෂ් ගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා 
අපට ලබා දුන් උපශදස් සහ අුව ාසනා  පිළිබඳව එතුමාට මශේ 
ස්තුතිපය ප්රකා  කරනවා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීළලට, ගරු මනූෂ නානාය්ෂකාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

ිකනි්තතු දහයක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
 

[අ.භා.3.23  
 

ගු මනූෂ නානායක්කාර මහසතා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද විශේ  කටයුතු 

අමාතයාං ය පිළිබඳව කථා කරේදී  අපට  මංගල සමරවීර 

මැතිපතුමා සිහිප්ත ශවනවා. අද වනශකොට එතුමා අශපන්  සමුශගන 

මාස තුන්ෂ ගතශවලා තිපශබනවා.   මංගල සමරවීර ඟමතිපතුමා  රට 

ශලෝකයට ශගන ගියා. හැබැයි, අද වන විට අපි ශලෝකශේ කුණු 

ූලලයට වැශටන ත්ත්තවයට ප්ත කරිකන් තිපශබනවා. රටවල් 

110කට ආරාධ්නා කරපු ශලෝක ප්රජාතන්ත්රවාදී සමුළුශවන් ලංකාව 

හළා තිපශබනවා. ශ්රී ලංකාව  ප්රජාතන්ත්රවාදය රීයන  එශකුව්ත 

දුරස් ශවිකන් පවතිපන අවස්ථාව්ෂ  තමයි ශම් තිපශබන්ශන් රීයන 

කාර ය සඳහන් කරිකන්, ජනමාධ්ය ්ෂශෂේත්රයට අවධ්ානය ශයොමු 

කරන්න මම ූ දානම් ශවනවා.  

කාන්තා හිංසනයට එශරහිව දින වකවාුවව ආරම්භ ශවනවා්ත 

එ්ෂකම මට යම් කාර ාව්ෂ මත්ෂ වු ා. අශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ 

දී කාන්තා හිංසනයට ඉතාම කැත පැල්ලම්ෂ එකතු කරපු 

ශවලාශේ, රූපවාහිනි තිපරය ඔස්ශසේ මාධ්යයට සම්බන්ධ් ශවිකන් 

කාන්තාව්ෂ සංඥා භාෂාව ඉදිරිප්ත කරිකන් සිටියා. ඒ අසභය 

කාර ා පාර්ලිශම්න්තුශේ කථා කරනශකොට්ත ශම් කාන්තාව 

තමයි සංඥා භාෂාශවන් ඒවා ඉදිරිප්ත කශළේ.  එදා ඒ කාන්තාව 

ශකොයි තරම් නම් අපහසුතාවකට ප්ත ශවන්න ඟතිපද රීයන 

කාර ාව්ත මම ශම් ශවලාශේ මත්ෂ කරන්න කැමැතිපයි. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඊශේ අපි දැ්ෂකා, කැලණිශේ එල්ශලන පාලශම් එල්ලිලා 

'ශචොේශප' ශකශන්ෂ කථා කරනවා. ඔරු ච්ඩඩි පාට් එක්ෂ දාලා 

රීේවා,  අපට ඕනෑම ශදය්ෂ කරන්න පුළුවන්, තුශනන් ශදක 

තිපශබනවා. අපට පුළුවන්, ඕනෑ නම් කට්ටිය ආ්ඩඩු මට්ටු කරන්න 

රීයලා. හැබැයි, අද උශේ පාන්දරම වමත්රීපාල සිරිශසේන හිටපු 

ජනාධිපතිපතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ඟවිල්ලා, අර ච්ඩඩි පාට් දාපු 

ශචොේශප රීයන එ්ෂශකනා ඔළුශවන් හිටවලා සරම ගැශලේවා 

රීයන එක මම ශම් ශවලාශේ  රීයනවා. පන්ත ශගනැල්ලා දඬුවම් 

කරනවා රීයලා තර්ජනය කළාට, හිටපු ජනාධිපතිපතුමා තමයි එදා 

ආර්ෂෂක ඟමතිපවරයා රීයන එක අමතක වු ා. හිටපු 

ජනාධිපතිපවරයා ඟතුළු 14 ශදශන්ෂ එ්ෂක තමයි ඔය රීයන 

තුශනන් ශදක හැදිලා තිපශබන්ශන් රීයන එක්ත අමතක වු ා. 

එතුමා රීයනවා, ශම් තර්ජනය රීමේම් සියල්ලම කරන්ශන් පාස්කු 

ඉරිදා ප්රහාරය ගැන දැන දැන්ත ඒක ක්රියා්තමක ශවන්න ඉල 

හැරලා හිටපු අයට, එශහම නැ්තනම් negligenceවලට රීයලා.    

එතුමා  ශම් ශබෝම්බ ගහපු අය අ්තඅලංගුවට ගන්න එක ගැන 

කථා කරන්ශන් නැ්තශ්ත ඟයි? ඒ දිහා බලාශගන හිටපු අය ගැනයි 

එතුමා කථා කරන්ශන්. දින 52 කුමන්ත්ර යට සම්බන්ධ් ශවච්ච 

සියුමශදනා ශම්කට සම්බන්ධ්යි. සහරාන් අ්තඅලංගුවට ගන්න ගිය 

ශවලාශේ ඒක වළ්ෂවලා, සහරාන් අ්තඅලංගුවට ගන්න ගිය DIG 

Nalaka de Silva හිර කරලා, එතැනින් තමයි ශම්වා පටන් ග්තශ්ත.  

අපි රීයනවා, ශම් ශනොසැලරීලිම්තකමට දඬුවම් කරන්න ූ දානම් 

ශවනවා නම්, යුේධ්ය කාලශේ ඉඳලා ශම් රශට් සිේධ් ශවච්ච සෑම 

ශදයටම, සෑම ශනොසැලරීලිම්තකමකටම දඬුවම් ශදන්න රීයලා. 

එශහම නම්, කවුරු කවුරු්ත වග රීයන්න ූ දානම් ශවන්න. 

ශනොසැලරීලිම්තකම නිසා ශනොශවයි, උේධ්ච්චකම නිසා  දැන් 

මාස හත්ෂ තිපස්ශසේ රශට් කෘෂි කර්මාන්තය නැතිප කරලා දමපු 

එකට වග රීයන්ශන් කවුද?  ඒවාට නඩු දමන්ශන් කවුද රීයලා අපි 

ශම් ශවලාශේ අහනවා.  

ජනමාධ්ය ්ෂශෂේත්රය ගැන කථා කරනශකොට, රීන්නියා  සිේධිය 

පිළිබඳව වාර්තා කරන්න ගිය මාධ්යශේදීන්ට සිේධ් ශවච්ච ප්රහාරය 

පිළිබඳව්ත මම ගරු ලලස් අලහේශපරුම ඟමතිපතුමාශේ අවධ්ානය 

ශයොමු කරවනවා. අපට ඉතිපහාසශේ ශලොකු කළු පැල්ලම් 

තිපශබනවා. මාධ්යශේදීන් ඝාතන, මාධ්යශේදීන් පැහැරශගන යෑම් 

ආදී කළු පැල්ලම් රාශිය්ෂ තිපශබනවා. ඒ අතශර් රීන්නියාශේදී 

පාලම් පාරුව ශපැදළී යෑශම් සිේධිය  වූ අවස්ථාශේ එය වාර්තා 

කරන්න ගිය මාධ්යශේදීන්ට පහරදීම්ෂ සිේධ් ශවලා තිපශබනවා. 

  ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන ශම් 

ශවලාශේ මම ඒක්ත  මත්ෂ කරන්න කැමැතිපයි. ජනමාධ්ය 

අවභාවිතය ගැන අපි හැම දාම  කථා කරනවා. මාධ්ය භාවිත කරන 

සදාචාරා්තමක නැතිප අවස්ථා පිළිබඳව අපි කථා කරනවා. 

මාධ්යශයන් ශගනයන ශබොරු ප්රචාරා්තමක වැලසටහන් ගැන අපි 

කථා කරනවා. නයි නාලගම, පැණි නාලගම  අපට මතකයි.  "එක 

රට්ෂ-එක ීයතිපය්ෂ" රීයලා තව නාලගම්ෂ. අවසානශේදී 

ශේ ශප්රේික නාලගම. ශම් ශේ පාලන ශමශහයුම් ශවුවශවන් මාධ්ය 

ක්රියා්තමක වු ා. අවසානශේ පැණිවලින් රශට් ිකනිසුන්ට හානි 

ශවනශකොට, නයි නාලගම්වලින් රශට් ිකනිසුන්ට හානි 

ශවනශකොට,  මාධ්යශයන් සිේධ් ශවච්ච ඒ වැැදේද ශවුවශවන්  

වන්දි ශගවන්ශන් කවුද? 

ආ්ඩඩුශේ සංයාත, ජනතාවශේ සංයාත පාවිච්චි කරලා ශම් 

කරන ශේවල්වලට කවුද වග රීයන්ශන්? හැබැයි, තමන්ශේ 

ශේ පාලන සහ වයාපාරික අව යතා ශවුවශවුව්ත, සල්ලි හම්බ 

කර ගන්න්ත, ගජ ිකතුරන්ශේ වැල කරන්න්ත විතර්ෂ මාධ්ය 

පාවිච්චි කරනවා. අපි ගරු ඟමතිපතුමාශගන් බලාශපොශරෝතතු  

ශවනවා, මීට වලා එහා ගිය මාධ්ය සදාචාරය්ෂ ලංකාශේ මාධ්ය 

තුළ නිර්මා ය රීමේම. මාධ්ය  ශවශළඳ දැන්වීම් ශම් ශවනශකොට 

ගජ ිකත්රයන් ශදන්ශනකු, තුන්ශදශනකු අතට ගිහිල්ලා තිපශබනවා. 

ශේබිලාශේ මඟුල් ශගවල්වල video wall එක අරශගන ආපු අය 

දැන් ලංකාශේ ප්රධ්ාන බැංකුවල advertising budget එශකන් වැඩි 

හරිය්ෂ හම්බ කරන අය ශවලා. ඒ වාශේම නයි ශගන්වූ අය, ධ්ාතු 

ශපන්වූ අය, ඟන්ටිජන් කට්ටල ශගන්වූ අය තමයි තවතව්ත 

ආයතනවල නම් දාශගන ශම් රශට් advertising budget එශකන් 

හම්බ කර ගන්ශන්. ශම් ශේවල් සාධ්ාර ව ශබදී යෑම්ෂ සිේධ් 

වන්ශන් නැහැ. වයාපාරිකයන් රීහිප ශදශනකු සහ ශේබිලා 

ශදන්ශනකුශේ ශකොම්පැනිවලට සහ තව්ත ිකත්රයන් 

ශදන්ශනකුශේ, තුන්ශදශනකුශේ ශකොම්පැනිවලට තමයි රාජය 

advertising budget එක ශබදිලා යන්ශන් රීයන එක්ත මම  

සඳහන් කරනවා. නම්, ගම් ඟතුව, කාශේද, රීන්ද මන්ද රීයලා 

මට රීයන්න පුළුවන්.  නමු්ත, මම ශම් අවස්ථාශේ ඒක කරන්ශන් 

නැහැ, මට ලැබී තිපශබන කාලය මදි නිසා. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  

රීයන්න ඕනෑද? [බාධ්ා රීමේම්ෂ  රීයන්න ඕනෑද? ඕනෑ නම්  

රීයන්නම්.  ඉලම් ශබදා ග්තතු ඒවාශේ ඉඳලා රීයන්නම්. LRC 

එශ්ෂ ඉලම් ශබදා ග්තතු ඒවාශේ ඉඳන් රීයන්නම්.  [බාධ්ා 

රීමේම්ෂ  LRC එශ්ෂ ඉලම් ශබදා ග්තතු ඒවා ගැන රීයන්නද? 

[බාධ්ා රීමේම්ෂ    ළල වාඩි ශවලා ඉන්නවා. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  LRC 

එශ්ෂ ඉලම් ශබදා ග්තතු මාධ්යශේදින් ඉන්නවා. ජනාධිපතිප මාධ්ය 

අං ශේ හිටපු ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න සමහර අය 

ර්තනපුශරන්, අරශහන්, ශමශහන් LRC එශ්ෂ ඉලම් ශබදාශගන 

තිපශබනවා. [බාධ්ා රීමේම්ෂ  කුලියට කහින්න එපා, ඉලම්ෂව්ත 

හම්බ වුශ්ඩ නැහැ ශන්. ශපොඩ්ල්ෂ ඉන්න. මාධ්යශේදීන්ට ශ්රී ලංකා 

විේව්ත වෘ්තතිපකයන්ශේ සංගමශේ -Organization of 

Professional Associations of Sri Lanka -OPA- සාමාජික්තවය 

ගන්න පුළුවන් ආකාරයට වරල්ත මාධ්ය පුරුණු ආයතනය්ෂ 

නිර්මා ය රීමේමට්ත, ස්වාධීන ආයතන බවට ශම්වා ප්ත 

රීමේමට්ත, ඟමතිපතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරන්න රීයලා අපි 

රීයනවා.  

ශේ පාලන ප්ත වීම් ලබා ශදනශකොට ශ්රී ලංකා පුව්තප්ත 

ම්ඩලලය වාශේ ආයතනවලට  ශම් ආකාරයට කශඩ් යන 

ිකනිසුන් දාන්න එපා රීයලා්ත අපි රීයනවා. Facebook එශකන් 

ඔවුන් කශඩ් යන යෑම දැ්ෂකාම අපට ල එජයි. නමු්ත, ඔබතුමන්ලා 

අද රීයන ශේ ශනොශවයි, ශහට ශවන්ශන්.  ‘මහාචාර්ය’ රීයලා 

පට්ටම්ෂ ගහග්තතාට ශකොයි වාශේ තනතුරුද දීලා තිපශබන්ශන් 

රීයලා දරීනශකොට අපට ල එජයි. ගරු ඟමතිපතුමනි, අපි 

ඔබතුමාශගන් නම් ශම් වාශේ ශේවල් බලාශපොශරෝතතු ශවන්ශන් 

නැහැ.  

සංයාත ශවන්ශේසි කරනවා රීයලා ඔබතුමන්ලා සඳහන් 

කරලා තිපුද ා. ශම්ක්ත කාබනික ශපොශහොර නාලගම වාශේ 

කරන්න එපා. ඒ ශේ වැදග්ත විධියට කරන්න. ඒක ශලෝකශේ 

රටවල ආ්ඩඩු වි ාල ව ශයන් මුදල් ශහොයා ග්ත -මුදල් හම්බ කර 

ග්ත- ක්රමශේදය්ෂ. නමු්ත, ප්ර ්නය තිපශබන්ශන් ශම්කයි. ඉස්සර 

රීේවා, ශකොටි ඟවිල්ලා නාලිකා ගන්නවා රීයලා. ශම් විධියට 

සංයාත අශළවි කරන්න ූ දානම් ශවනශකොට ශකොටි ශනොශවයි, 

ශවන ශවන අය්ත ඟවිල්ලා ශම් වාශේ  සංයාත ිකලදී ගන්න 

උ්තසාහ කරාවි. ඒ  නිසා ශමහිදී පරිස්සම් ශවන්න රීයන එක්ත 

මම ශම් ශවලාශේ මත්ෂ කරනවා. 

ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාශේ ශම් දවස්වල තිපශබන ප්ර ්නය 

පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, ප්තවීම් සම්බන්ධ්ශයන්, උසස්වීම් 

සම්බන්ධ්ශයන් ඉතාම  නරක පූර්වාදර්  සපයිකන්, ශකොශරෝනා 

සමශේ ශගවල්වල ඉන්න අය ශගන්වා කටයුතු රීමේම නිසා 

බරපතළ වැැදදි රාශිය්ෂ සිේධ් ශවලා තිපශබනවා. ඒ පිළිබඳව්ත 

ඔබතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරන්න. එහිදී අසාධ්ාර යට 

481 482 

[ගරු මනූෂ නානාය්ෂකාර මහතා   
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ල්ෂවූවන්ට සාධ්ාර ය ඉෂ්ට කරන්න.   පළිගැීයශම් 

ශේ පාලනයට මාධ්ය ආයතන ඟතු ළතව්ත තිපත තිපයලා එතැනින් 

එහාට අුම්ත ශේ පාලන සංස්කෘතිපය්ෂ ආරම්භ කරන්න.  

ස්වාධීන රූපවාහිනිශේ තිපශබන ත්ත්තවය ගැන කථා කරන්න 

ශදය්ෂ නැහැ. සභාපතිපවරයා ස්වාධීන රූපවාහිීය ශසේවා පරිශ්රය 

ඟතුළත තිපයාශගන  නාටය රූගත රීමේම ඊශේ රාත්රිශේ්ත කළා. 

ආයතනශේ මුදල් සියල්ල වියදම් කරශගනයි ඒවා කරන්ශන්. ශම් 

වාශේ කථා කරන්න කාර ා රාශිය්ෂ තිපශබනවා.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, දැන්වීම් නියාමනය සහ දැන්වීම් ප්රචාර ය 

රීයන කාර ා ශදශ්ෂදීම “සැලසිශන්” ආයතනය්ත බරපතළ 

විධියට දූෂිත ත්ත්තවයකට ප්ත ශවලා තිපශබනවාය රීයන එක අපි 

පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ශම්ක ශනොශවයි අපි ඔබතුමාශගන් 

බලාශපොශරෝතතු වුශ්ඩ. ඔබතුමා විේලවීය ශවනස්ෂ කරන 

නායකයකු විධියට්ත, ඒ වාශේම වැැදේද ඟතිප තැන ඒක රීයන්න 

පුළුවන් නායකයකු විධියට්ත ඉතිපහාසශේ ඉඳලාම කටයුතු කරන 

බව මාධ්යශේදියකු විධියට මම දැක තිපශබනවා. නමු්ත අද අපි 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලනවා, ශම්වා දැකලා බලාශගන ඉන්න එපා, 

ශම්වාට විරුේධ්ව ගන්න තිපශබන ක්රියා මාර්ග සියල්ලම ගැීයමට 

ශනොපසුබට වන්න රීයලා.  

පසුගිය කාලශේ ලසන්ත වික්රමතුංග මැතිපතුමාශේ ඝාතනය, 

ශපෝේදල ජයන්තට පහර දීම වාශේ ශේවල්වල indictment ද්ෂවා 

ගිහිල්ලා තිපශබන්ශන්. ඒ රීයන්ශන්, ඒවා ීයතිපශේ අවසාන තැනට 

ඟවිල්ලා තිපශබන්ශන්. නඩු පැවමේම්  සිේධ් ශවලා සියල්ල 

ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තිපශබන්ශන්. 

එතැනින් එහාට යන්ශන් නැතුව, ඒවා දැන් නතර ශවලා 

තිපශබන්ශන්. ඒවා නතර කරන්න එපා. ඒවා කවුද කශළේ රීයලා 

ශහොයලා, ශලෝශකට රීයන්න ඉල ශදන්න. ඒ සිේධි ශවේදි, ඒ සිේධි 

නව්තවේදි, ඒ සිේධි යට ගහලා තිපශයේදි, 2020 වර්ෂශේ විතර්ෂ 

මාධ්ය නිදහසට බාධ්ා කරන සිේධි 58්ෂ ශවලා තිපශබනවා. ශවේ 

අලවි ලියා පදිංචියට ශම් වනශකොට ආර්ෂෂක අමාතයාං ශේ 

අවසරය්ෂ ලබා ගන්න ඕනෑ. ශමොක්ෂද ශම් කරන්න යන හිර 

රීමේම?   

අද රජශේ නිලධ්ාරින්ශේ  හිතට එන ශේ ප්රකා  කරන්න බැහැ. 

තමන්ශේ ආයතනශේ යම් වංචාව්ෂ වනවා නම්, ඒක තමන්ශේ 

මුරුණු ශපොශ්ත දාන්න බැරි ශවන්න ීයතිප මේතිප සම්පාදනය කරනවා. 

එශහම නම් ශමොක්ෂද ශම් රශට් තිපශබන මාධ්ය නිදහස? ගරු 

ඟමතිපතුමනි, මම අහන්ශන් ශම්කයි. ශම් රට, එශහම නැ්තනම් ශම් 

රශට් නායකයා පසුගිය කාලශේ මාධ්ය හැන්න්වූශේ විශලෝපිකයකු 

ව ශයන්. ඒ ත්ත්තවය තවදුරට්ත පව්තවා ශගන යෑමද අව ය 

වන්ශන්? ගරු ඟමතිපතුමනි, ශම් රට මාධ්ය නිදහසට ගරු කරන, 

මාධ්ය නිදහස සලසන, මාධ්යය නිදහස පිළිගන්නා රට්ෂ විධියට 

ඉස්සරහට ශගන යන්න ඔබතුමාව්ත උ්තසාහ ගන්න. එය ශල්සි 

පහසු ශවන්ශන් නැහැ රීයලා අපි දන්නවා, ගරු ඟමතිපතුමනි. 

ඔබතුමාට ශමහිදී ශලොකු බලපෑම්ෂ, ශලොකු පීලනය්ෂ එල්ල 

ශවනවා. ශමොකද, 
 
[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

 
ශම්ක ඟතුළට ඟවිල්ලා ඉන්නශකොට ඒකට උ්තසාහ රීමේම්ත 

අමාරුයි රීයලා අපට ශ්තශරනවා. හැබැයි, යම් ශහෝ සාධ්ීයය 

ශදය්ෂ ඔබතුමා කරයි රීයලා අපි බලාශපොශරෝතතු වනවා. ඒ 

සඳහා ඉල ප්රස්ථා ලැශේවා රීයා අපි ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු චිකන්ද විශ එසිරි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 5ක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 
[අ.භා. 3.34  
 

ගු චක ්දා වි නේරිසේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விசஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විශ ේෂශයන්ම විශේ  

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය්ත විවාදයට ගන්නා අද දිනශේ ලද 

ජයග්රහ  සහ වැල පිළිශවළ පිළිබඳව අද උශේම වමත්රීපාල 

සිරිශසේන හිටපු ජනාධිපතිපතුමා රීේවා. ගරු ඟමතිපතුමනි, 

ආ්ඩඩුවක අස්ථාවරභාවය නිර්මා ය ශවලා තිපශබනවා නම්, 

විශේ  කටයුතු  ්ෂතිපම්ත ශවන්ශන් නැතිප බව ඔබතුමා්ත දන්නවා. 

ඔබතුමාට ඒක අමුතුශවන් රීයන්න ශදය්ෂ නැහැ. වැශනන 

ආ්ඩඩුව්ෂ නම් , ශහල්ශලන,- [බාධ්ා රීමේම්  

[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

 
 සේශද වැඩියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. මුලසුශන් ඉන්න 

ඔබතුමාට තමයි ඒ වගීමම තිපශබන්ශන්. [බාධ්ා රීමේම්  අන්න හරි, 
ීමකරුයි. ශහොඳට හැදිලා තිපශබනවා.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, ශම් ආ්ඩඩුශේ අද ශදදමේම්ෂ සහ ශහල්ලීම්ෂ 

පිළිබඳ බරපතළ ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා. හැබැයි, විශේ  රටවල් 

අපට දෑත දිගු කරන්ශන්, අශේ රට දිහා බලන්ශන්,  ්ෂතිපම්ත -

බින්ය ශනොහැරී- ආ්ඩඩුව්ෂ පිළිබඳ වැඩි අවධ්ානශයන්. අද 

වමත්රීපාල මැතිපතුමා රීේශේ ශමොක්ෂද? තුශනන් ශදක 

ශහල්ුමවා. ඊශේ ජනාධිපතිපතුමා රීයනවා, “ඕනෑ පනත්ෂ 

ශගනැල්ලා දලලන එවුන්ට ශදන්න පුළුවන් ශහොඳම දඬුවම 

ශදන්න ූ දානිකන් ඉන්නවා” රීයලා. හැබැයි, ජනාධිපතිපවරයාශේ 

ඒ කථාවට අද ශහොඳ උ්තතරය්ෂ ශදනවා, වමත්රීපාල සිරිශසේන 

හිටපු ජනාධිපතිපතුමා. ඒ තමයි, “තුශනන් ශදශ්ෂ බලය නැතිප 

කරන්න පුළුවන්” රීයන එක. තුශනන් ශදක ශනොශවයි, තව 

මාසය්ෂ යනශකොට බරුතරයව්ත ශම් ආ්ඩඩුව ැදක ගීයශදෝ රීයන 

සැකය අපට තිපශබනවා. ආ්ඩඩුව තුළ ඉන්න දහතුන් ශදශන්ෂ, 

එශකොශළොස් ශදශන්ෂ සමහර ශේවල්වලට ශවනම නඩු දානවා. 

ඔබතුමන්ලා මුලින්ම ඒ බරපතළ කාර ය විසඳා ගන්න.  

ජාතයන්තරයට යන්න ඉස්ශසල්ලා, විශේ  රටවල් සමල 

සම්බන්ධ්තා ඟතිප කර ගන්න ඉස්ශසල්ලා, ඔබතුමන්ලාට 

තිපශබනවා, ආ්ඩඩුශේ තිපශබන පිපිමේම, ශදදමේම ශවන්න ශනොදී, 

ශහොන්න්  ්ෂතිපම්ත කර ගන්න. ඔබතුමන්ලාට ඒ වැල පිළිශවළ 

ඉස්සරහට කරන්න ශවනවා. එශහම ශනොවුශ ෝත ප්ර ්නය්ෂ. ගරු 

විශේ  ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාශේ අසුනට පිටුපස ශේළිශේ අසුනක 

ඉන්න මහින්දානන්ද අුම්තගමශේ ඟමතිපවරයා එක කථාව්ෂ 

රීයනවා; වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා තව කථාව්ෂ රීයනවා.  

ඒ අර්ුදදය ලිහා ග්තශ්ත නැ්තනම් ජාතයන්තර සබඳතා ඟතිප 

ශවන්ශන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිට්ඨ ධ්ම්ම ශේදීයය කර්මය 

පල ශදනවා ශන්. වමත්රීපාල සිරිශසේන මැතිපතුමා දින පනස්ශදශ්ෂ 

ආ්ඩඩුව්ෂ හැදුවා ශන්. ශම් රට තුළ අගමැතිපවරු ශදශදශන්ෂ, 

කැබිනට් ම්ඩලල ශදක්ෂ තිපයාශගන ඒ ආ්ඩඩුව කරන්න එදා 

අවස්ථාව දුන්ශන් කවුද රීයලා මතක තබා ගන්න. එදා ඒක කශළේ, 

ජනාධිපතිපවරයා හැටියට සිටි වමත්රීපාල සිරිශසේන මහතා. අද 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එතුමාට දිට්ඨ ධ්ම්ම ශේදීයය කර්මය පඩිසන් දීලා තිපශබනවා. 

[බාධ්ා රීමේම්  ගරු මුලසුශන් මන්ත්රීතුමනි, ස්ථාවර නිශයෝග 91 
ඔබතුමා රීයවා ඟතිප. [බාධ්ා රීමේම්  කරු ාකර 

[මූලා්නනේ අණ පසේදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிரொசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.[ 

 
නැ්තනම් එන්නත්ෂ ශදන්න.  රීයන එක්ෂ ඟශහන්ශන්්ත නැහැ, 

ආචාරශීලි්ත නැහැ. ඒ නිසා ශම්  ශමොක්ෂ හරි කරන්න.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, ජාතයන්තරයට යන්න ඉස්ශසල්ලා, විශේ  

රටවල් සමල සම්බන්ධ්තා ඟතිප කර ගන්න ඉස්ශසල්ලා, ආ්ඩඩුශේ 

ස්ථාවරතාව හදා ගන්න. නැ්තනම්, රීසිම විශේ  රට්ෂ අපට 

සහශයෝගය ශදන්ශන් නැහැ.  

අවසාන ව ශයන් ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමාට ශම් කාර ය රීව 

යුතුයි. ගරු ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා පිළිබඳ දැඩි වි ්වාසය්ෂ අපට 

තිපශබනවා. ශම් රශට් මාධ්ය  සදාචාරා්තමක තැන්ෂ කරා ශගන 

යන්න ඔබතුමාට පුළුවන් රීයන වි ්වාසය අපට තිපශබනවා. ඒ 

සඳහා අව ය ආශීර්වාදය අපි ඔබතුමාට ලබා ශදනවා. ගරු ලලස ්

අලහේශපරුම ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමා ශමම විෂයය භාර ග්තතාට 

පස්ශසේ විශ ේෂශයන්ම පිල් ශබශදන්ශන් නැතුව, ශදබිඩි පිළිශව්ත 

නැතුව සාධ්ාර  මාධ්ය භාවිතය්ෂ නිර්මා ය ශවිකන් පවතිපනවා.  

හැබැයි, සමහර තැන්වල නැහැ. ඒවා්ත නිවැරදි තැනට ගන්න. 

එත ශකොට ශම් රශට් සියුමශදනාට වැදග්ත සියුම ශතොරතුරු 

ලබාශගන, ශම් රශට් ශේ පාලනය ගැන නිවැරදි තීන්දු ගන්න 

පුළුවන්. ශම් වාශේ නන්න්තතාර ශවන්ශන් නැතිප ශේ පාලන 

තීන්දු ගන්න පුළුවන් වැල පිළිශවළ හදන්න. ඔබතුමා ඒක කරයි 

රීයලා මා හිතනවා. ඔබතුමාට ඒක රීමේශම් හැරීයාව තිපශබනවා. 

ශම් ආ්ඩඩුශේ ඉන්න වැදග්ත ඟමතිපවරයකු හැටියට මාධ්ය 

සදාචාරය නිවැරදි තැනකට ශගශනන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ශේවා  

රීයා ඔබතුමාට සුබ පතිකන්, මා නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතිපයි.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශහේෂා විතානශේ මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිකනි්තතු පහක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
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ගු නහස ෂා විතානනේ මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஹசொ விதொனசக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද විවාදයට ශගන තිපශබන 

අමාතයාං  ශදශ්ෂ වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාව්ෂ 

ලබා දීම  ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. ශම් ආ්ඩඩුශේ 

ඉන්න අපි ගරු කරන අමාතයවරශය්ෂ තමයි ලලස් අලහේශපරුම 

ඟමතිපතුමා. එතුමා අමාතය ධුරය ශහොබවන ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂ  විවාදයට ගැශනන ශම් අවස්ථාශේ  අපට 

අදහස් ද්ෂවන්න අවස්ථාව ලැබීම මා විශ ේෂශකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අදට්ත ශම් රශට් ග්රාමීය 

ජනතාවට රශට් සැබෑ ත්ත්තවය වසන් කරිකන්, ඔවුන්ශේ මනස 

විකෘතිප කරිකන්, ඔවුන්ට ලැබිය යුතු ශතොරතුරු නිවැරදිව 

ශනොලැශබන ආකාරයට සමහර මාධ්ය හැසිරවීම්ෂ සිේධ් ශවනවා. 

රජශේ මාධ්ය භාර අමාතයවරයා වන,  ශම් රශට් මාධ්ය තුළ 

සාධ්ාර ය්ෂ, විනිවිදභාවය්ෂ ඟතිප රීමේශම් හැරීයාව තිපශබන 

බලධ්ාරියා වන ඔබතුමාශගන් මම ඉල්ලීම්ෂ කරනවා. ඔබතුමා 

හරියට ශකළින් -ඍජු- තීන්දු ගන්නවාය රීයන එක ශම් රශට් 

ිකනිස්සු දන්නවා. ඒක ආ්ඩඩුශේ කවුරුව්ත කෑ ගහලා රීයන්න 

ඕනෑ නැහැ.   විදුලිබල ම්ඩලලශේ යුගදනවි බලාගාරය ශදන 

ශවලාශේ, ඒක ඔබතුමාශේ කශර් තිපයන්න ශම් ආ්ඩඩුශේ උදවිය 

මහා ශවශහස්ෂ ග්තත ශවලාශේ, ශකොන්ද්ෂ තිපශබන එකම 

කැබිනට් ඟමතිපවරයා විධියට ඔබතුමා ඒ ගැන කථා කළා. ඊට 

පස්ශසේ අශන්,  අර ශජයෂ්ඨ ඟමතිපතුමාශේ  ගාිකණී ශලොකුශේ 

ඟමතිපතුමාශේ කශර් ඒක තිපයලා එතුමා විනා  කරලා දැම්මා. ශම් 

රශට් ශම් සමාජය තුළින් විශරෝධ්ය නැශගන, ිකනිස්සු ගස් බන්න 

ආ්ඩඩුශේ ඟමතිපවරු ශගොශඩ් ශේරිලා ඉන්න ඟමතිපවරයකු 

ව ශයන් ඉන්ශන් ඔබතුමා විතරයි, අශේ ජී.එල්. පීරිස් ඟමතිපතුමා 

ඟතුළු අතශළොස්ස්ෂ පිරිස හැරුණුශකොට.   මාධ්යශයන් ශබොරු 

රීයලා, ශේ පාලන චරිත වර් නා කරලා, ශම් රශට් ජනතාවශේ 

මනස හිරි වට්ටලා, නැවත නැවත්ත ශම් රශට් ජනතාව අන්දලා, 

ශේ පාලන වයාපාර  ්ෂතිපම්ත කර ගන්න උ්තසාහ කරනවා. 

අන්න ඒ ශේ පාලන වයාපෘතිපවලින් මාධ්ය ශේරා ගන්න. අද අපි 

ජාතිපක රූපවාහිනිය තුළ යම් රීසි ශවනස්ෂ දරීනවා. ඒක ශහොඳයි. 

ඉස්සරහට යනශකොට මම හිතන්ශන් ිකනිස්සු ජාාාතිපක 

රූපවාහිනිය බලයි. හැබැයි, ස්වාධීන රූපවාහිනිය -අයිටීඑන්- එක 

කුණු ශගොල්ෂ, නරා වළ්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිපශබන්න්. ඒක 

රාජප්ෂෂ මහ්තවරුන්ශේ ශරදි ශහෝදන ශලොන්ලරිය්ෂ බවට ප්ත 

ශවලා තිපශබනවා. ඒක ශවනස් කරන්න. ඒක ශම් රශට් ජාතිපක 

සම්පත්ෂ. නමු්ත ිකනිස්සු බලන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා එ්ෂශකෝ 

වහලා දමන්න.  

ශහොඳම උදාහර ය තමයි ගරු ඟමතිපතුමනි, පසුගිය කාලශේ 

ජාතිපක රූපවාහිනිශේ විකා ය වූ ශලොතැදයි දිුවම් ඟදීශමන් ජාතිපක 

රූපවාහිනියට ලැුදණු ආදායම කලලා අයිටීඑන් එකට දුන්නා. 

ශමොන ශකශහල්මලකටද එශහම කශළේ, ශම් අවුරුදු ග න්ෂ 

තිපුදණු එක? ශහොරා කන්න පුළුවන් තැන් ශහොයලා, ශහොරා ගන්න 

අව ය වටපිටාව හදන එක තවම්ත සිේධ් ශවනවා. ඔබතුමා 

ඟමතිපවරයා ව ශයන් එය නතර කරන්න උ්තසාහය්ෂ දරන ශලස 

මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අන්න දැන් ආ ඩුව තුළ ශබෝම්බ පිපිශරන අතරතුර ශම් රට් 

අහිංසක ිකනිහා  ශපෝලිශම් ගිහිල්ලා දු්ෂ විඳලා අරශගන එන ගෑස් 

එක්ත, ශගවල්වල පුපුරන්න පටන් අරශගන තිපශබනවා. මා මීට 

ශපර ජනමාධ්ය තුළින්  වාශේම, ශමන්න ශම් රජශේ රස පමේ්ෂෂක 

වාර්තාශේ තිපශබනවා දැ්ෂකා, ශම් රශට් ගෑස ් ප්රිකතිපය ශවනස ්

ශවලා, ඒකයි පුපුරන්ශන් රීයලා. ශම්ක  අපි රීයක එක්ෂ 

 ශනොශවයි; විප්ෂෂය රීයන එක්ෂ ශනොශවයි. ඒ නිසා 

කරු ාකරලා ශම් ගැන අවධ්ානය ශයොමු කරන්න.  

රීන්නියා පාලම් පාරුව ශපරළිලා මැශරනවා වාශේම ශමශහේ 

ශගවල්වල ිකනිස්සු ගිනි අරශගන මැශරනවා. ඔබතුමන්ලාට පේ, 

ශම්වාට සේද නැතුව ඉන්න එකට. කැබිනට් එශ්ෂ  ශනොශය්ෂ 

තරාතිපරශම් ඉන්න පුළුවන්, ජී.එල් පීරිස් ඟමතිපතුමනි. හැබැයි, 

කැබිනට් එශ්ෂ ඉන්න ඒ අය ගන්න තීන්දුවලට ඔබතුමන්ලා වාශේ 

උගතුන්, ඔබතුමන්ලා වාශේ ශම් රටට යම්ෂ කළ උදවිය අත 

ඉස්සීම හරහා ශම් සමාජයට මහා වැරදි පණිවුලය්ෂ ශදනවා. 

ඔබතුමන්ලා ශම් රශට් ජනතාව ශවුවශවන් මහා පේකාරකමකට 

අත තිපයනවා. විශේ  රටවල අපට තිපශබන තැන ඔබතුමාට ආපසු 

නිර්මා ය කරන්න පුළුවන් තැනක ශනොශවයි තිපශබන්ශන්. 

එශහන් කාන්තාවට හිරිහැර කරනවා; රශට් මූලය ත්ත්තවය නරක 

තැනකට යනවා; ශම් රශට් ශගොවියා පාශර් දලලලා, මැරිලා ඒ 

485 486 

[ගරු චිකන්ද වි ශ එසිරි මහතා  



පාර්ලිශම්න්තුව 

ප්ර ්නශයන් ශගොල එන්ශන්? විශේ  අමාතයාං යට ශම් 

සම්බන්ධ්ශයන් දායක්තවය්ෂ ශදන්න අයිතිපවාසිකම්ෂ, වගීමම්ෂ 

තිපශබනවාද නැේද?  තිපශබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඉන්දියාව්ත එ්ෂක සාකච්ාා 
කරනවා රීයනවා. දැන් අපට ආරංචියි, බැරිම තැන ඉන්දියාවට 
යනවාුම,  ශවන ශකොශහන්ව්ත අශේ යාළුවන්ශගන් සල්ලි 
ලැුදශ්ඩ නැතිප නිසා.  නමු්ත ලැශබනවා රීයලා තමයි රීේශේ. 
සමහරු රීේවා, මශේ මළ කඳ උඩින් තමයි IMF එකට යන්ශන් 
රීයලා. හැබැයි ඒ රීයපු යාළුවන්ශගන් උපකාර ලැුද ාද? 
ඕමානශයන් ලැශබනවා රීේවා, කටාරශයන් ලැශබනවා රීේවා, 
ඟශමරිකාශවන් ලැශබනවා රීේවා, ීනනශයන් ලැශබනවා රීේවා. 
ඒ ශකොශහන්ව්ත ලැබිලා නැහැ. බංේලාශේ ශයන් ලැුදණු ශලොලර් 
ිකලියන 250 විතරයි ලැුදශ්ඩ. ගරු ඟමතිපතුමනි, ඉන්දියාවට 
තානාපතිප ශකශන්ෂ හිටිශේ නැහැ මාස 18්ෂ. ඒ ිකනිස්සු ඒකට 
කැමැතිපද? ඒ ිකනිස්සු එ්ෂක අ්තසන් කළ agreements එක ැදයින් 
ඉරලා විසි කරලා දැම්මා. ීනනය්ත එ්ෂක රාජයතාන්ත්රික ප්ර ්නය්ෂ 
ඟතිප කරශගන තිපශබන්ශන්,  ශපොඩි ශදය්ෂ මත. මම දැ්ෂශ්ෂ නැහැ 
විශේ  අමාතයාං ය රීසිම විධියරීන් ඒකට මැදිහ්ත ශවන බව්ෂ. 
අශේ තානාපතිපවරශය්ෂ එශහේ ඉන්නවාශන්. එශහේ ඉන්න අශේ 
තානාපතිපවරයා ශමොනවාද කශළේ,   People’s Bank එක blacklist 
කරනකම්? 

 EU එශ්ෂ GSP Plus ප්ර ්නය ශකොශහොමද විසඳා ගන්ශන්? 
ඒකට හරියාකාර පිළිතුර්ෂ ශදන්න බැරි වුශ ෝත, GSP Plus 
අයින් කශළෝත අශේ ැදරීයා ීම දාහ්ෂ නැතිප ශවලා යයිද? 
ශකොශරෝනා වසංගතශයන් දු්ෂ වින්න අපි ශබොශහොම අමාරුශවන් 
ගැට ගහගන්ශන්. ශලොලර් ටික GSP Plus නිසා තමයි එන්ශන්. ඒ 
නිසා ශම් ගැන මීට වලා අවධ්ානය ශයොමු කරන්න  ඕනෑ ගරු 
ඟමතිපතුමනි.  

දැන් ආශයෝජන ගැන කථා කරනවා. මම අද ප්තතරය 
රීශයේවා. තිකල්නාඩු මහ ඟමතිප ස්ටාලින් අ්තසන් කරලා 
තිපශබනවා ආශයෝජන ගිවිසුම් 54්ෂ, ඟශමරිකාුව ශලොලර් බිලියන 
7කට. ඒශකන් තිකල්නාඩුවලට ැදරීයා 70,000්ෂ එනවා. ඔරුට 
උපශදස් ශදන්ශන් කවුද? Hon. (Prof.) Peiris, you might know 
that it is two Nobel laureates: Esther Duflo and Abhijit 
Banerjee and several others. All are renowned economists.  
ඒ අයශේ උපශදස් අුවව, ඒ විශේ  අමාතයාං ය, ආශයෝජන 
අමාතයාං ය සහ මහ ඟමතිපශේ කාර්යාලය එකට වැල කරනවා.  

We started a programme at the Harvard University. It 
started with my sending out a survey to all the Missions 
asking them how many presentations they had made to 
Boards of Directors in the various countries they served 
and the reply was something close to zero. So, we spoke 
to the Harvard Kennedy School, the Ricardo Hausmann 
and Matt Andrews and created the first-ever 18-week 
online programme and 49 persons - Ambassadors, High 
Commissioners, their Deputies and senior officials - 
participated. It was a hands-on programme and in the last 
seven weeks, they started work on 237 contacts and 39 
people completed that programme. But, what happened? 
It had been dumped into the dustbin. Other countries have 
now started such programmes, but we were unable to 
leverage that.  

එදා මම BOI එශ්ෂ සභාපතිප සංජය ශමොශහොට්ටාලට කථා 

කරනශකොට ශම් ගැන රීේවා. එතුමා රීේවා, "ඒක තමයි හර්ෂ, 

අපට ශම්කට joint effort එක්ෂ ඕනෑ. මට තනියම ශම්ක කරන්න 

බැහැ. BOI එකයි EDB එකයි එකතු ශවන්න ඕනෑ." රීයලා.  

ගරු ඟමතිපතුමනි, 70කට රීට්ටු ශවන්න අශේ Missions 

තිපශබනවා.  ඒ ඔ්ෂශකොම එකතු ශවලා තමයි ආශයෝජන කරන්න 

ඕනෑ. ආශයෝජනය වැඩි කර ගන්න ශමොක්ෂද විශේ  අමාතයාං ය 

ඟ්තත ව ශයන්ම ගන්න පියවර? මම අහශගන, ගරු තාරක 

බාලූ රිය රාජය අමාතයතුමා කථා කරනවා. එතුමා රීේවා ග්රැෆීන්න් 

සම්බන්ධ්ශයන් එතුමා වැල කරනවා රීයලා. ඒක ඉතාම  ශහොඳයි. 

ඒක අශේ  කාලශේ අපි පටන් ග්තතා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි 

තුන්වතාව්ෂ ඒ සම්බන්ධ්ශයන් කථා කරලා තිපශබනවා. මම 

දැ්ෂකා, ඔබතුමා ප්රං යට එශහම ගිහින් තිපශබන බව. මම ඟ්තත 

ව ශයන් හිතුශේ ඔබතුමාට තිපශබන්ශන් regional පැ්තත විතරයි 

රීයලා. බලාශගන යනශකොට ඔබතුමා ශවන තැනක ඉන්ශන්. 

කම්ෂ නැහැ. ආර්ිකක රාජය තන්ත්රය - economic diplomacy - 

අව යයි.  

We need investors. එදා මම කථා කරනශකොට  සුභාෂ්කරන් 

අලිරාජා ගැන රීේවා. එතශකොට එහා පැ්තශ්ත හිටපු මන්ත්රීවරු 

මට කෑශකෝ ගැරුවා. මම වැැදදි කථාව්ෂ රීේවා රීයලා ඒ 

  ශගොල්ලන් මට ශප ේගලිකව්ත ඟවිල්ලා කථා කළා. ශමතැනදී්ත 

කථා කළා.  එදා ඔරු ආශයෝජනය්ෂ ශගශනනශකොට අද ඔය 

පැ්තශ්ත ඉන්න අය මහ ශලොකුවට කෑගැරුවා, "ලයස්ශපෝරාශේ 

සල්ලි ශේනවා" රීයලා. හැබැයි, අද අපි ඒ ගැන අහනශකොට 

එතුමන්ලාම ඒ ගැන ප්ර ්න කරනවා. ඔරු යාපනශේ යටිතල 

පහසුකම්වලට ආශයෝජනය කරනවා නම් අපට ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. 

අපට ආශයෝජකශයෝ ඕනෑ. එශහම නම් අව ය පමේ්ෂෂ  කරලා 

එදා රීයපුවා ඟ්තත ශනොශවයි රීයලා අද අපට රීයන්න ශවනවා. 

ගරු ඟමතිපතුමනි,  ශම් වැල කටයු්තත ශල්සි ශදය්ෂ ශනොශවයි. මම 

දැ්ෂකා, ජනාධිපතිපතුමා ගිහින් රීයනවා ලයස්ශපෝරා ව්ත එ්ෂක 

සාකච්ාා කරලා ඔවුන්ශේ මුදල් ලංකාවට ශගනැල්ලා 

ආශයෝජනය කරන්න රීයලා. හැබැයි, ඒක සේභාවශයන් රීයන්න 

ඕනෑ. ඒ රීයපු එක ඊශේ "කලයාණි රන් ශදොරටුව" පාලම විවෘත 

කරනශකොට රීයපු කථාව්ත එ්ෂක  සංසන්දනය කරන්න බැහැ,  

එකට එක්ෂ පරස්පරයි. එශහම රීයන්න බැහැ. අපි එක තැනකට 

එන්න ඕනෑ. මම හිතන්ශන් එය අපට ක්රියාවට නංවන්න පුළුවන් 

ශවන්න ඕනෑ.  

Hon. Minister, I hear horror stories about 
appointments to the Foreign Service, about how people 
are selected and how political favouritism is ruling all 
that. There are so many good people. I worked with the 
most brilliant people in the Ministry of Foreign Affairs. I 
recall with pleasure the discussions we had late into the 
night in some foreign capital far away. They challenged 
me and I challenged them. Those were intellectual 
discussions. So, we must make use of those people. We 
must not let those people feel disappointed in serving in 
the Ministry of Foreign.  ඒ ප්රශයෝජන ගන්න. අතන නෑශය්ෂ, 
ශමතැන නෑශය්ෂ රීයලා ඔවුන්ට තනතුරු ශදනවාට වලා, අවුරුදු 
ග න්ෂ ශම් සම්බන්ධ්  පළපුරුේද්ෂ තිපශබන අයශගන් මීට වලා 
ප්රශයෝජන ගන්න අපි ශ්තරුම් ගන්න ඕනෑ. 

 Finally, ශකොන්සියුලර් ශසේවය ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
තාරක බාලූ රිය රාජය ඟමතිපතුමා රීේවා කාශේද නැදෑ 

ශකශනකුට ශම්ක දීලා රීයලා. එශහම ශවලා නම් කරු ාකරලා 

ශහොයලා බලන්න. ගරු ඟමතිපතුමා, ශකොන්සියුලර් අං ය තිපුදශ්ඩ  

පර  BOI බිල්ඩිශම් තට්ටු ශදකක. අපි interview කරලා 

බැුමවා, average waiting time එක පැය හය්ෂව තිපුද ා. අපි 

ඒක සම්පූර් ශයන් reengineer කළා. Reengineer කරලා 

ශසලින්ශකෝ එශ්ෂ තනි තට්ටුවකට ශගනාවා. පැය හයක waiting 

period එක විනාඩි 15ට අඩු කළා රීයලා මම ඉතාම 

සන්ශතෝෂශයන් රීයනවා. ගරු ඟමතිපතුමනි, 2017දී ලංකාශේ 

ICT ආයතනශයන් දීපු ඒ සම්මානය for the best e-Government 
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අයට හයිය ඉල්ලනශකොට ඒශකුව්ත ශහොරා කන ඟමතිපවරු බිහි 

ශවනවා.  එතශකොට, ශම් රශට් ආර්ිකකය  ්ෂතිපම්ත කරන්න විශදස ්

රටවල්වලින් හයිය  ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් නැහැ.  

ඒ ශහේතුව නිසා තමයි විශදස් රටවල් ශම් රට දිහා බලාශගන 

ඉන්ශන් ශවන්ශන් ශමොක්ෂද රීයලා. රශට් නායකයන්, පාලකයන් 

ශහොරා කනශකොට රටට සහශයෝගය ශදන්න එන්ශන්්ත එවැනි 

ජාවාරම් කරන රටවල් විතරයි. ඒ නිසා ශම් රට නැවත වතාව්ෂ 

නලා සිටුවන්න නම් යහප්ත මානසික්තවශයන් යුතු ඟමතිපවරුන් 

ක්ඩලායම්ෂ, නායකයන් ක්ඩලායම්ෂ, ශම් රටට ආදරය කරන 

ිකනිසුන් එකතු ශවන්න ඕනෑ  රීයලා අපි සඳහන් කරනවා. ශහොරු 

ැදළරීන් ශම් රට ශේරාගන්න අනිවාර්යශයන්ම කටයුතු කරන්න 

ශවනවාමයි රීයන එක මත්ෂ කරනවා. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට ිකනි්තතු 

15ක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
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ගු මආචාර්ය  හසර්ෂ ා රිල්වා මහසතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ශබොශහොම ස්තුතිපයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අද  විශේ  අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය ගැන වචන රීහිපය්ෂ 

කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ශතෝෂ ශවනවා. අප ිකත්ර ගරු 

තාරක බාලූ රිය රාජය ඟමතිපවරයා රීයපු කථා රීහිපයකට 

එතුමාට්ත උ්තතර ශදන්න මා බලාශපොශරෝතතු ශවනවා.  

අදට මංගල සමරවීර මැතිපතුමා ිකය ගිහින් මාස 3්ෂ. මා අද 

එතැනට ගිහින් එතුමාට ශග රව ද්ෂවලා තමයි ශම් සභාවට ආශේ. 

එතුමා ගැන වචනය්ෂ කථා ශනොකශළෝත ඒක ශහොඳ නැහැ. එතුමා 

විශේ  අමාතයාං ය භාර ගන්නශකොට ලංකාව ඉතාම අපහසු 

තැනකට වැටිලා  තිපුදශ්ඩ. මානව හිිකකම් කවුන්සලය අපට 

විරුේධ්ව ශයෝජනා ශගනැවි්ත තිපුද ා. අපට මතකයි,  මහින්ද 

රාජප්ෂෂ මැතිපතුමා එදා මැතිපවර  කාලශේ රීේශේ, "විදුලි 

පුටුශවන් ශේරා ගන්න නම් ශම් අයට ාන්දය ශදන්න එපා" 

රීයලායි.  ඟ්තත ව ශයන්ම මංගල සමරවීර හිටපු ඟමතිපතුමා 

මැදිහ්තශවලා ඒ සියුමශදනා සමල සාකච්ාා කරලා ඒ හිරශවලා 

තිපුදණු ගිරශයන් අප  ශේරා ග්තතා. ඒ උගුශලන් ලංකාව ශේරා 

ග්තත එක ගැන අපි සියුමශදනාම එතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවන්න 

ඕනෑ. නමු්ත එතුමා කරපු සියුම ශේවල් අුවමත කරන්න මට 

හැරීයාව්ෂ නැහැ. සමහර විට එතුමාට ඊට වලා පුළුල් ශලස 

සාකච්ාා කරන්න තිපුද ා. එශහම නම් ජන මතය්ෂ ශගොල 

නලන්න තිපුද ා. ඒ ශකශසේ ශවත්ත, එතුමා සේභාවශයන් ඒ සියුම 

ශේවල් කළ බව මා රීයන්න ඕනෑ.  

අද Daily FT පත්රයට USAID එශ්ෂ ප්රධ්ානියා සමන්තා පවර් 

ලියුම්ෂ ලියලා තිපශබනවා. එහි සඳහන් ශවනවා, Coronavirus එක 

පැතිපරුණු ශවලාශේ vaccine  එක ශගශනන්න අපහසු ශවලා 

ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ ජනාධිපතිපවරයාශේ රජය ගැටුමවකට   

මුරු  දීලා තිපුද ා. ඒ ශවලාශේ  "He incessantly texted me" - 

එතුමා දිගින් දිගටම මට text පණිවුල එේවා, කරු ාකරලා අපට 

ඒ vaccine එක ශගශනන්න උදේ කරන්න රීයලා. මංගල සමරවීර 

ඒ ගැන රීසි ශදය්ෂ කථා කශළේ නැහැ. නමු්ත එතුමා ඒක කළා. මා 

හිතන හැටියට අපි සියුමශදනා ඒ සම්බන්ධ්ශයුව්ත එතුමාට 

ස්තුතිපවන්ත ශවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ශකශසේ ශවත්ත, ඊශේ 

ජනාධිපතිපතුමා රීයනවා අපි අහශගන හිටියා, 'ශදමළ, මුස්ලිම් 

ාන්ද නැතුව එතුමාට මැතිපවර ය ජයග්රහ ය කරන්න බැහැයි 

රීයලා ිකනිස්සු රීේවා, නමු්ත සිංහල ාන්දවලින් එතුමා විශිෂ්ට 

ජයග්රහ ය්ෂ ලැුදවා'  රීයලා. මා අහන්න කැමැතිපයි, ඒ කථාව 

ශම් රශට් ජාතිපන් අතර එකමුතුභාවය ඟතිප කරන්න කරපු 

කථාව්ෂද, එශහම්ත නැ්තනම් ිකනිස්සු ශබදන්න කරපු කථාව්ෂද 

රීයලා? ඟයි එශහම කථා කරන්ශන්? එශහම කථා කරලා ශම් රට 

ශම් තිපශබන ත්ත්තවශයන් ඉහළට ගන්න පුළුවන් ශවයි රීයලා 

එතුමා වි ්වාස කරනවාද? එශහම නැ්තනම් එය රුදු මැතිපවර  

වයාපාරය සඳහා කරපු කථාව්ෂද?  

අද එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් කවුන්සිලය අපට 

විරුේධ්ව ශයෝජනාව්ෂ ශගනැල්ලා තිපශබනවා. GSP Plus සහනය 

අශපන් අයින් කරන්න කල්පනා කරන්න රීයලා යුශරෝපා සංගමය 

ශයෝජනාව්ෂ ශගනැල්ලා තිපශබනවා. ඟයි ශමශහම ශවන්ශන්? 

පසුගිය සුවදා  අශේ සමගි ජන බලශේගශේ නායක සජි්ත ශප්රේමදාස 

මැතිපතුමා කථා කරනශකොට ඔබතුමන්ලාට රීේවා, රුවන්ලාව 

ගැන ශපොඩ්ල්ෂ බලන්න, රුවන්ලාශවන් ඉශගන ගන්න රීයලා. 

අශේ ගරු විශේ  ඟමතිපතුමා දන්නවා, රුටු හා ටුට්සි 

ශගෝත්රිකයන්ශේ ල්ෂෂ අටහමාර්ෂ විතර ජීවිත නැතිප වු ා  

රීයලා. වැඩිපුරම ජීවිත නැතිප වුශ්ඩ ටුට්සි ශගෝත්රිකයන්ශේ. 

හැබැයි ඒ ශගොල්ශලෝ දැන් සංහින්යාව ශගොල නලන්න පටන්ශගන 

තිපශබනවා. සජි්ත ශප්රේමදාස මැතිපතුමා රීේවා, 'සිංගේපූරු විනය' 

රීයලා තමයි අරිකාශේ ඒක හුවන්වන්ශන් රීයලා. ඒ ශගොල්ශලෝ 

දැන් ශීඝ්රශයන් දියුණු ශවනවා.   

ඟ්තත ව ශයන්ම අපට අවස්ථා ශගොල්ෂ තිපුද ා. මහින්ද 

රාජප්ෂෂ ජනාධිපතිපතුමාශේ කාලශේ තමයි උග්ත පාලම් හා 

ප්රතිපසන්ධ්ාන ශකොිකෂන් සභාශේ - LLRC - වාර්තාව ඉදිරිප්ත 

කශළේ. ඒශ්ෂ නිර්ශේ  තිපුද ා. නමු්ත, ඒවා ක්රියා්තමක කශළේ 

නැහැ. ඒවා ක්රියා්තමක කශළේ නැතිප නිසා තමයි අපට ශම් ප්ර ්න, 

ගැටුම ඟතිප වුශ්ඩ. නමු්ත අපි රීයන්න කැමැතිපයි, අපි ඊළලට 

ශගොල නලන සමගි ජන බලශේගශේ ආ්ඩඩුව එතැනින් පටන් 

ගන්න බව. ඟ්තත ව ශයන්ම අපි ඒ LLRC නිර්ශේ  ක්රියා්තමක 

කරන්නට බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. ඔබතුමන්ලාට ඒක කර 

ගන්න බැරි එක ගැන අපි කනගාටු ශවනවා.  

එදා  අශේ විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ගැන කථා කරනශකොට කරුණු 

පැහැදිලි කළා. අපි එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂශේ හිටපු මන්ත්රීවරු. 

නමු්ත අපි එ්ෂස්ත ජාතිපක ප්ෂෂය ග්තත සියුම තීර  අුවමත 

කරන්ශන් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා, කවුරු්ත සේභාවශයන් ශම් 

රශට් සංහින්යාව ශගොල ගන්න ඕනෑ රීයන තැන හිටියා. අපි්ත 

එතැන හිටියා, අපි අද්ත ඉන්නවා. නමු්ත අපි ඟ්තත ව ශයන්ම 

සම්මුතිපය්ෂ ශගොල නලන්නට ඕනෑ. ශේශීය සම්මුතිපය්ෂ ශගොල 

නලන්නට ඕනෑ. අපට ජාතයන්තරය අව යයි. සමගි ජන 

බලශේගය ආ්ඩඩුව්ෂ ශම් සංහින්යාව සඳහා ශේශීය සම්මුතිපය්ෂ 

ශගොල නලලා සම්පූර් ශයන්ම දහතුන්ශවනි ආ්ඩඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධ්නය ක්රියා්තමක කරන්න බලාශපොශරෝතතු ශවනවා. ඒ 

විධියට තමයි අපි ඉස්සරහට යන්න බලාශපොශරෝතතු ශවන්ශන්.  

මම කල්පනා කළා, මට ලැබී ඟතිප කාලය ඉතාම  ශකටි නිසා 

විශේ  ප්රතිපප්තතිපශේ ආර්ිකක පැ්තත ගැන විතර්ෂ අවධ්ානය ශයොමු 

කරන්න. අද අපි ඉන්ශන් වි ාල විශේ  විනිමය අර්ුදදයක. අපට 

ශලොලර් නැහැ. අපට ඒ ප්ර ්නශයන් එළියට එන්න ක්රමය්ෂ නැහැ.   

අද "ලංකාදීප" පුව්ත පශ්ත ප්රධ්ාන ශීර්ෂ පාඨය තිපශබනවා අලල් 

ශදශ්ෂ අකුරින්. බන්දුල ගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා රීයනවා, වරාශේ 

කන්ශට්නර් 1,000්ෂ හිර ශවලා තිපශබනවාුම. ඒවාශේ පරිේපු 

තිපශබනවාුම, පිටි රීරි තිපශබනවාුම, ලූුව තිපශබනවාුම. ඒවා ගන්න 

ක්රමය්ෂ නැහැුම. ඒකට ශලොලර් නැහැුම. අපි ශකොශහොමද ශම් 
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service විශේ  අමාතයාං ශේ ශකොන්සියුලර් අං යට ලැුද ා. 

නමු්ත ඒකට ශමොකද වුශ්ඩ? ඒකට කුලම්මාශේ සැලරීලි දැ්ෂවූවා. 

එහි තිපශබන systems වැල කරනවා, ගරු ඟමතිපතුමනි. ඒවා 

maintain කරන්න ඕනෑ. ගැටුම තිපශබනවා නම් ඒවා විසඳන්න 

ඕනෑ. ශම්ක විසි කරලා දාන්න, ශම්ශකන් ඟතිප වැල්ෂ නැහැ 

රීයලා කවුරු ශහෝ රීයනවා නම්, එශහම කරන්න එපා. Those 

are good systems. We actually invested a fair amount of 

money to ensure that we provide a good service. එතැනදී 
විතරයි විශේ  අමාතයාං ය ජනතාව්ත එ්ෂක එකතු ශවන්ශන්. ඒ 

ගැන අද හරියට කලරීශරනවා. බලන්න, ශකොටුවට ගිහිල්ලා. 

ිකනිස්සු මරා  ගන්න ත්ත්තවයට එනවා. හැම දාම newsවලින් 

විශේ  අමාතයාං යට බණිනවා.  

I have many things to say, but given the very limited 
time, I have to limit my comments.  

Anyway, Hon. Minister, I wish you all the best! If 
there is anything we can contribute, now that the Hon. 
Mangala Samaraweera is also no more, as the former 
Deputy Minister, I would like to say, please call on us and 
we will be more than glad to offer our assistance.  

Thank you. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළලට, ගරු ජග්ත පුෂ්පකුමාර මහතා. - [සභා ගර්භය තුළ නැත.  

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස ්අමාතයතුමා. ගරු අමාතයතුමනි, 

ඔබතුමාට ිකනි්තතු 15ක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
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ගු මමහසාචාර්ය  ජී.එල්. පීසේ ප් මහසතා මවිනද්ශ් අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு (சபரொசிொியர்) ஜீ.எல். பீொிஸ் - தவளிநொட்டு 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල 

මන්ත්රීතුමා ශජයෂ්ඨ මන්ත්රීවරශය්ෂ. මම රුල්ෂ ගරු කරන 

ශකශන්ෂ, එතුමා. එතුමා රීේවා අශේ රටට රුශදකලාව ජීව්ත 

ශවන්න බැහැ, ජාතයන්තරය සමල සම්බන්ධ් ශවන්න ඕනෑ, සංවාද 

ඟතිප කරගන්න ඕනෑ රීයලා. මම එතුමාට රීයන්න කැමැතිපයි, ඒ 

කටයු්තත අ්ඩලව ශකමේශගන යන බව. මීට දවස් ශදකකට ශපර 

විශේ  කටයුතු කාර්යාලශේදී මා හමු වු ා, නිේශයෝර්්ෂ 

නගරශයන් පැිකණි එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේ සහකාර 

ශල්කම්තුමා. එතුමාශේ කාර්යභාරය ශේ පාලන කටයුතු හා සාම 

ආයතන නිර්මා ය රීමේමයි. එහිදී ඉතාම දලදායී, හරව්ත 

සාකච්ාාව්ෂ පැවැ්තවූවා. ඒ වාශේම, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ 

සංවිධ්ානශේ තව්ත ශජයෂ්ඨ නිලධ්ාරිශය්ෂ ශහට දහවල් 

පැිකශ නවා. එතුමා සමල්ත මම සාකච්ාා කරනවා. ශම්වා නිකම් 

සාකච්ාා ශනොශවයි, වැල පිළිශවළ්ෂ සම්බන්ධ්ශයන් ප්රතිපප්තතිපය්ෂ 

හා දර් නය්ෂ මත පිහිටා කරන සාකච්ාා.  

ගරු ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මන්ත්රීතුමා රීේවා, පිට රටවල් 

ඉදිරිශේ ද  ගහන්න එපා රීයලා. අපි ද  ගහන්ශන් නැහැ. ශම් 

රශට් ගරු්තවය, ශ්තජස ආර්ෂෂා කරගනිිකන් තමයි අපි විශේ  

ප්රතිපප්තතිපය ශමශහයවන්ශන්. මම රීයන්නම්, ඒ ප්රතිපප්තතිපය 

ශමොක්ෂද රීයලා. අපි නිරන්තරශයන්ම එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ 

සංවිධ්ානයට ශතොරතුරු සපයා ශදනවා. ජිීයවා මානව හිිකකම් 

කවුන්සලශේ ඉහළ නිලධ්ාරින් ශදශදශනකු ශම් රටට 

පැිකශ නවා, ජනවාරි මාසශේ. අපි රීසි ශදය්ෂ හංගන්ශන් නැහැ,  

සම්පූර් ශයන් විවෘතයි. ඒ අයට ශම් රටට එන්න පුළුවන්, රශට් 

ඕනෑ තැනකට යන්න පුළුවන්, අප සමල සාකච්ාා කරන්න 

පුළුවන්.  

මුල සිට ශම් රට එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේ සාමාජිකයකු 

හැටියට සිටියා. ලාංරීකයන් වි ාල ශසේවය්ෂ කළා, එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානය ශගොලනැඟීමට. අපි එහි සම්පූර්  

ශකොටස්කරුවන් වු ා. අපි පිළිගන්නවා, මානව හිිකකම් 

කවුන්සලය හා මහ ශකොමසාරිසත්ුිකය. හැබැයි, අපි එක ශදය්ෂ 

පිළිගන්ශන් නැහැ. ඒ තමයි  අශේ රට ුමරු බැඳ ගිහිල්ලා අශේ 

රටට විරුේධ්ව සා්ෂෂි ශසොයලා, ජාතයන්තර අධිකර  ඉදිරියට 

අශේ රට ශගනයෑමට වටාපිටාව සකස් රීමේම සඳහා සකස් කරන 

ලද විශ ේෂ යන්ත්ර ය. ශ්රී ලංකාවට පම ්ෂ සුවිශ ේෂ වූ ඒ 

යන්ත්ර ය අපි පිළිගන්ශන් නැහැ. අපි රීයනවා, ඒක එ්ෂස්ත 

ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේ මේතිපවලට හා සම්ප්රදායට සම්පූර් ශයන් 

පටහැනියි රීයලා. අපි හරි ශේ කරනවා,  ඒ අය සමල. නමු්ත හැම 

ශේටම අපි අවනත වන්ශන් නැහැ.  

සැේතැම්බර් මාසශේ තිපුදණු මානව හිිකකම් කවුන්සලශේ 

48වන සැසි වාරශේදී මානව හිිකකම් පිළිබඳ මහ 

ශකොමසාරිස්තුිකය රීේවා, ශ්රී ලංකාවට විරුේධ් සා්ෂෂි එ්ෂල්ෂෂ 

විසිදහස්ෂ එතුිකය ළල තිපශබනවා රීයලා. ශමොනවාද ඒ සා්ෂෂි? 

ශකොශහන්ද  ඒ සා්ෂෂි ලැුදශ්ඩ? ස්වාභාවික ීයතිපය අුවව අපි 

දැනගන්න ඕනෑ, කවුද ඒ සා්ෂෂි ලබා දුන්ශන් රීයලා. ඒ 

සා්ෂෂිවල සතය අසතයතාව ශසොයා ගැීයමට අපට අයිතිපය්ෂ 

තිපශබනවා. නිර්නාිකකව, එළියට එන්ශන් නැතිපව, හැංගිලා ඉදිරිප්ත 

කරන සා්ෂෂි පිළිශගන ස්වවමේ රටකට විරුේධ්ව ඒ සා්ෂෂි 

පාවිච්චි රීමේමට රීසිම ක්රමශේදය්ෂ එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානය 

තුළ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා අපි පිළිගන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශේම එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානයට හා මානව හිිකකම් 

කවුන්සලයට අපි පැහැදිලිව රීයනවා, ඒ සංවිධ්ානශේ සිරි්ත 

විරි්තවලට අුවව, ශම් රශට් ශේශීය ආයතනවලට ඒ අයශේ 

කාර්යභාරය ඉෂ්ට රීමේම සඳහා සම්පූර්  අවකා ය සපයා ශදන්න 

ඕනෑ බව. I would like to tell the Hon. Lakshman Kiriella 

about the institutions that are working on the ground like 

the Office on Missing Persons, the Office for 

Reparations, the Office for National Unity and 

Reconciliation and the Sustainable Development Goal 16 

Council. Every week, I monitor those with the senior 

officials of the Ministry and very substantial progress is 

being made in each of those areas. You asked me what I 

am going to say in Geneva in March. There is a 

convincing story to tell, not cosmetic, that there is a real 

progress on the ground with regard to those issues and all 

we ask for is a sense of objectivity in evaluating the 

progress which has been made. ශම්වා අපි ශහළි කරනවා. ශම් 
එන ශසනසුරාදා සියුම සිවිල් සංවිධ්ානවල නිශයෝජිතයන් විශේ  

කටයුතු අමාතයාං යට එනවා.  

ගරු හරිනි අමරූ රිය මන්ත්රීතුිකය රීේවා, ශම් රජය සමහර 
විශටක සිවිල් සංවිධ්ාන "ශරෝහීන්" හැටියට සලකනවා රීයලා. 
නමු්ත අපි ඒ අය  ශරෝහීන් හැ ටියට සලකන්ශන් නැහැ. 
ඒශගොල්ලන්ශේ අ්තදැීමම්වලට අපි ගරු කරනවා. අපි ප්රතිපප්තතිප 
නිර්මා ය කරිකන් ඉදිරියට යන ශකොට ඒ අ යශේ උපශදස්  
සැලරීල්ලට ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි ඒ සියුමශදනාටම අපි 
ආරාධ්නා කර තිපශබන්ශන්, අපි ගන්න පියවර සම්බන්ධ්ශයන් ඒ 
අය ස ම්පූර් ශයන් දැුවව්ත කරලා, ඒ අයශේ ප්රතිපචාර ලබා දීමට 
සහභාගි වන ශලසට.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ඉරාන් වික්රමර්තන මැතිපතුමා හා ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද 
සිල්වා මැතිපතුමා සඳහන් කළා, GSP Plus ගැන. එතුමන්ලා 
යුශරෝපීය සංවිධ්ානය සම්බන්ධ්ශයන් අපි අුවගමනය කරන 
ප්රතිපප්තතිපය විශේචනයට භාජන කළා. මම රීයනවා, අපි යම් යම් 
ශේවල් කරන බව. You referred to the Prevention of Terrorism 
Act. ත්රස්තවාදය වැළැ්ෂවීශම් පනත අවුරුදු 42්ෂ පර  පනත්ෂ.  
ඒ පනත හකුළා ගැීයමට අපි රීසිශසේ්ත ූ දානම් නැහැ. රශට් 
ආර්ෂෂාව පිළිබඳව අපි අවධ්ානය ශයොමු කරන්න ඕනෑ. තර්ජන 
නිසා අපි තීර  ගන්ශන් නැහැ. හැබැයි, මම හිතන්ශන් ශම් ගරු 
සභාශේ ඉන්න සියුමශදනා ප්ෂෂ ශයදයරීන් ශතොරව පිළිගනිවී, 
ද ක හතරකට වලා පැැදණි ීයතිපය්ෂ නිසා අපි ඒ පනත 
සංශ ෝධ්නය කළ යුතුයි රීයලා. ලංකාශේ සමාජය විවිධ් අයුරින් 
ශවනස්ශවලා තිපශබනවා, ශම් ද ක හතරක කාලය තුළ. ඒ නිසා 
අපි  ඒ සං ශ ෝධ්න ශම් ගරු සභාවට ුවදුරු අනාගතශේදී ඉදිරිප්ත 
කරනවා. ගරු ල්ෂෂ්මන් රීරිඟල්ල මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළ සමහර 
සංශ ෝධ්න එහි අන්තර්ගත වනවා. ඒවා සම්බන්ධ්ශයන් මම ශහට 
හවස යුශරෝපීය සංවිධ්ානශේ තානාපතිපතුමන්ලා දැුවව්ත කරනවා, 
ශමන්න ශම්වා තමයි අශේ තිපශබන අදහස් රීයලා.  

මම සඳහන් කළ යුතුයි, කන්සියුලර් අං ය සම්බන්ධ්ව තිපශබන 
ප්ර ්නය පිළිබඳව. ඔේ, එතැන ප්ර න්ය්ෂ තිපශබනවා. ඒකට ශහේතුව 
තමයි ශකොවිඩ්-19 කාලශේ ඒ අයට  ඒ ශසේවය ලබා ගැීයම සඳහා 
අමාතයාං යට එන්න අවස්ථාව ශනොලැබීම. ඊට පස්ශසේ 
ධ්ාරානිපාත වර්ෂාව නිසා ශබොශහොම ටික ශදනායි අශේ 
අමාතයාං යට පැිකණිශේ. දැන්, බලාශපොශරෝතතු වන සංයාවට 
වලා තුන් ගු යකට වලා එතැනට එනවා. ඒ ත්ත්තවය තුළ 
උ්තසාහය්ෂ දැරුවා, ශම් කටයුතු විමධ්යගත කරන්න. ඒ සඳහා 
යාපනය, ත්රිකු ාමලය, කුරු ෑගල සහ මහුවවර කාර්යාල විවෘත 
කළා. හැබැයි, ඒක එච්චර සාර්ථක වුශ්ඩ නැහැ. ශමොකද, ඒ අයට 
ඕනෑ ශකොළඹට ඟවිල්ලා, අමාතයාං ශේ මුරාව ලබාශගන, ඊට 
පැය ීමපයකට පස්ශසේ අදාළ වි  ශේශීය තානාපතිප කාර්යාලයට 
ගිහිල්ලා, ඒ වැල කටයුතු කර ගන්නයි. නමු්ත ඒ සඳහා තිපශබන 
ඉලකල මදි. ඒ නිසා ඒ සඳහා ශසලින්ශකෝ ශගොලනැඟිල්ශල් 
සම්පූර් ශයන් අුම්ත තට්ටුව්ෂ -හයවැනි තට්ටුව- අපි ලබාශගන 
තිපශබනවා. එතශකොට counters ග න වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපි 
නිලධ්ාරින්ශේ සංයාව වැඩි කරලා තිපශබනවා. දැනටම ඒ 
සම්බන්ධ්ශයන් යම්රීසි ප්රගතිපය්ෂ තිපශබනවා. අවාසනාවට වාශේ, 
පරිග ක පේධ්තිපය්ත තාවකාලිකව බිඳ වැටු ා. හැබැයි, ඒ 
සියල්ල පිළිබඳ නිසි ක්රියාමාර්ග අරශගන පසුගිය දවස් ශදක තුළ 
සෑශහන ප්රගතිපය්ෂ ලබාශගන තිපශබනවා.  

විශේශීය රටවල් 66ක අශේ තානාපතිප කාර්යාල තිපශබනවා. 
67්ෂ තිපුද ා. ඟෆ්ගනිස්ථානශේ එක තාවකාලිකව වැරුවාට පසු 
දැනට 66්ෂ තිපශබනවා. ඒ තානාපතිප කාර්යාලවලට මා ලබා ශදන 
උපශදස් ශමොනවාද? ගරු හර්ෂ ද සිල්වා ආචාර්යතුමා සඳහන් කළා 
වාශේ, ඔවුන් ඉස්ශසල්ලාම කරන්න ඕනෑ economic diplomacy 
එක ස්ථාපිත කරන එක. ඒක තමයි ඔවුන්ශේ ප්රථම කාර්යභාරය. 
ඒ රීයන්ශන්, ආශයෝජන ශම් රටට ලබා ගැීයම, අශේ ශවශළඳ 
සම්බන්ධ්තා පුළුල් රීමේම, සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධ්නය රීමේම. 
අපි මාසශයන් මාසයට ඒ ප්රගතිපය ශසොයා බලනවා. ශම් රටට 
අව ය ආර්ිකක සහශයෝගය ලබා දීම තමයි ඒ තානාපතිප 
කාර්යාලවලින් අපි ප්රධ්ාන ව ශයන් බලාශපොශරෝතතු වන්ශන්. මම 
හැම තානාපතිප කාර්යාලයකටම ඒ ගැන රීයා තිපශබනවා. 

ශදවුවව, අශේ ශ්රිකකයන් ගැන රීයන්න ඕනෑ. ලබන සතිපශේ 
මම ශකොරියාුව තානාපතිපතුමා හමු ශවනවා. අශේ රටින් සෑශහන 
පිරිස්ෂ ශකොරියාවට යනවා. අපි ඒ ශවුවශවන් රුල්ෂ මහන්සි 
වු ා. මුලදී ශකොරියාුව රජය රීේවා, ශකොවිඩ් - 19 ප්ර ්නය නිසා 
ඔවුන් ආපසු ශගන්වා ගන්ශන් හිටපු ශ්රිකකයන් පම යි, අුම්ත අය 
ශගන්වා ගන්ශන් නැහැ රීයලා. අපි රීේවා, එශහම කරන්න එපා, 
අුම්ත අයට්ත ඒ රටට ගිහිල්ලා ර්ෂෂා රීමේමට අවස්ථාව සපයා 
ශදන්න රීයලා.  

අතිපගරු ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ ජනාධිපතිපතුමා නිේශයෝර්්ෂ 

නගරශේ, එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ සංවිධ්ානශේ මහා ම්ඩලල 

සැසිවාරයට සම්බන්ධ් ශවන්න ගිය අවසථ්ාශේ, එතුමා 

ශප ේගලිකව කුශේට් රශට් අග්රාමාතයතුමාශගන් ඉල්ලා සිටියා, 

කුශේට් රශට් තිපශබන ැදීම ර්ෂෂා අවස්ථා වලා්ත පුළුල් කරලා 

අශේ රටට ලබා ශදන්න රීයලා. ශ්රී ලාංරීකයන්ට පිට රටවල ැදීම 

ර්ෂෂා ලබා දීම්ත අශේ තානාපතිප කාර්යාලවල ප්රධ්ාන 

කාර්යභාරය්ෂ. රටවල් අතර සම්බන්ධ්ය පම ්ෂ ශනොශවයි, 

ජනතාව අතර සම්බන්ධ්ය්ත වැදග්ත. ඉන්දියාව ගැන කථා 

කරිකන් ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම්බලම් මන්ත්රීතුමා රීේවා, අපි 

ඉන්දියාව හතුරකු හැටියට සලකනවා රීයලා. එය රීසිශසේ්ත 

එශහම ශනොශවයි. මීට සතිප තුනකට විතර ඉස්ශසල්ලා තිපුද ා 

ඉන්දීය-ශ්රී ලංකා ිකත්ර සංවිධ්ානය ප්රා ව්ත රීමේශම් සාකච්ාාව්ෂ. 

අශේ මන්ත්රීවරුන් -ශදපැ්තශ්තම මන්ත්රීවරුන්- එච්චර සංයාව්ෂ 

එවැනි සාකච්ාාවකට සහභාගි ශවනවා මම කවදාව්ත දැකලා 

නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මා ශම් 

කාර ය්ත රීයන්න ඕනෑ. අපට ශනොශය්ෂ, ශනොශය්ෂ ශේවල් 

ගැන උේශඝෝෂ  පව්තවන්න පුළුවන්; විශරෝධ්ය ප්රකා  කරන්න 

පුළුවන්. හැබැයි අශේ රශට් විශේ  ප්රතිපප්තතිපය ශවුවශවන් අපි 

හැම ශදනාම එක තැනකට ඟවි්ත රට ශවුවශවන් ශපීය සිටීම 

ඉතාම වැදග්ත රීයන අදහස මම ශම් අවස්ථාශේ ප්රකා  කරනවා.  

ශම්ක ශේ පාලන ප්ෂෂය්ෂ ශවුවශවන් ශනොශවයි, අශේ රට 

ශවුවශවන් කරන ඉල්ලීම්ෂ. විශේශීය රටවලට හැඟීම්ෂ එන්න 

ඕනෑ, අපි ශම් ඉදිරිප්ත කරන ප්රතිපප්තතිපය ජාතිපක සම්මුතිපය්ෂ 

පදනම් කරශගන ශලෝකයට ඉදිරිප්ත කරන ප්රතිපප්තතිපය්ෂ රීයලා. 

ශම් ගරු සභාශේ සියුම මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම ඉල්ලා සිටිනවා, 

විශේ  ප්රතිපප්තතිපය විශ ේෂ ශදය්ෂ හැටියට සලකා, ඒ ශදස පටු 

ආකල්ප අුවව ශනොව, ජාතිපක දෘෂ්ටි ශකෝ යරීන් බලන්න 

රීයලා. මා ඉතාම ශග රවශයන් ඒ ආයාචනය ශම් අවස්ථාශේදී 

කරනවා.  

අශේ අමාතයාං ය භාරව හිටපු ඟමතිපතුමා වන ගරු දිශන්ෂ ්

ගු වර්ධ්න මැතිපතුමාට්ත, අශේ රාජය අමාතය ගරු තාරක 

බාලූ රිය මැතිපතුමාට්ත, අශේ අමාතයාං ශේ ශල්කම් ජයනා්ත 

ශකොළඹශේ මැතිපතුමාට්ත, ශජයෂ්ඨ නිලධ්ාරින් ඟතුළු සියුම 

නිලධ්ාරින්ට්ත, රෑ දවල් ශනොබලා, ඉතා අවංකව, රුල්ෂ මහන්සි 

ශවලා අමාතයාං ශේ කටයුතු රීමේම ගැන මශේ කෘතඥතාව 

පිරිනමිකන් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

ස්තුතිපයි. 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එස්.එම්. මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 14ක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 

[අ.භා. 4.11  

 

ගු එ ප්.එම්. මසේක්කාර් මහසතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද  විවාදශේදී ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ශේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව්ත සලකා බලුව ලබනවා. 

විප්ෂෂය පැ්තශතන් විවාදය අවසන් කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම 

පිළිබඳව මම සතුටු ශවනවා. ශම් ශවලාශේ  ශ්රී ලාංරීක පුරවැසියන් 

හැටියට අපි අද ශම් රට තුළ පුරවැසි නිදහස තිපශබනවාද රීයන 

කාර ය පිළිබඳව කල්පනා කරන්න වටිනවා. ශමොකද, 

ජනමාධ්යශයන් පුරවැසියාශේ නිදහසට, ශතොරතුරු දැනගැීයශම් 

493 494 

[ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා   
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අයිතිපයට, රසාස්වාදයට පම ්ෂ ශනොව සමස්ත ජීවිතයටම එල්ල 

වූ බලපෑම අපි වැඩි ව ශයන්ම දැ්ෂකා, ශකොවිඩ් වසංගතය පැවැතිප 

පසු ගිය කාලශේ, රට lock down කර තිපුදණු ශවලාශේ. 

විශ ේෂශයන්ම පුරවැසි නිදහසට මාධ්ය විසින් එල්ල කරුව ලබන 

බලපෑමට වලා මාධ්යයට ආ්ඩඩුව විසින් එල්ල කරුව ලබන 

බලපෑම ප්රබල ශවලා තිපශබනවා. ශම් පිළිබඳව අපි කථා කරන්න 

ගියාම රජය පාර් ්වශයන් රීයන ශේ තමයි, "අපි එක ශවඩි 

උ්ඩලය්ෂව්ත එල්ල කරලා නැහැ. වතුර ගහලා්ත නැහැ. කුවළු 

ගෑස් ගහලා්ත නැහැ"  රීයන එක.  

නමු්ත, ශම් රජය මාධ්ය මර්දනය රීමේම සඳහා භාවිත කරන 

ක්රමය අද අුම්ත කරලා තිපශබනවා. 2015 වර්ෂයට ශපර තමයි සුදු 

වෑන් ශගනැල්ලා මාධ්යශේදින් ඉස්සුශේ, මාධ්ය ආයතනවලට 

ශබෝම්බ ප්රහාර එල්ල කශළේ, එශහම නැ්තනම් මාධ්යශේදින් 

ඝාතනය කශළේ. දැන් ඒකට අුම්ත ක්රම ශදක්ෂ පාවිච්චි  කරනවා. ඒ 

ක්රම ශදශකන් පළමුවැනි ක්රමය තමයි, සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් 

වාශේම, ශජයෂ්ඨ මාධ්යශේදින් CID එකට ශගන්වා ප්ර ්න රීමේම. 

කරුණු වාර්තා රීමේම නිසා, විශ ේෂශයන්ම "ලංකාදීප" පුව්ත පශ්ත 

ප්රධ්ාන කර්තෘ සිරි ර සිංහ මැතිපතුමා වැනි ශජයෂ්ඨතම, ප්ෂෂ 

විප්ෂෂ හැශමෝශේම ශග රවයට පාත්ර වූ මාධ්යශේදින් පවා CID 

එකට ශගන්වනවා. ශම් ආ්ඩඩුව, විශ ේෂශයන්ම පසුගිය 

මැතිපවර ශේදී ශ්රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමු  ජයග්රහ ය කරවීම 

සඳහා උදේ කරපු මාධ්යශේදින් පවා CID එකට කැඳවලා, 

මානසිකව බිය වේදලා ප්රවෘ්තතිප වාර යට ල්ෂ කරන තැනට ප්ත 

කර තිපශබනවා. මාධ්ය ්ෂශෂේත්රශේ හිටපු පුේගලයකු විධියට ඒක 

මට ශහොඳටම ශ්තශරනවා. 

අශන්ෂ එක තමයි, ශබෝම්බ ප්රහාර ශවුවවට, ගිනි තැබීම් 

ශවුවවට ශවශළඳ දැන්වීම් හරහා මාධ්ය ආයතනවලට 

වයංගයාර්ථශයන් එල්ල කරන ප්රහාරය. ඒ රීයන්ශන්, නැටශවන 

නයි වාශේ තමන්ට කශඩ් යන මාධ්යවලට රාජය ආයතනවල 

advertisements වැඩිපුර ලබා දීම්ත, ඒ වාශේම සතය ප්රවෘ්තතිප 

වාර්තා කරන මාධ්යවලට ලබා ශදන ශවශළඳ දැන්වීම් කපා 

හැමේම්ත රීයන කාර ය හරහා මාධ්ය පාලනය රීමේමට ල්ෂ කර 

තිපශබනවා. මහජන බැංකුශවන් ශවන්න පුළුවන්, ලංකා බැංකුශවන් 

ශවන්න පුළුවන්, ශවන්ත ඕනෑම බැංකුවරීන් ශවන්න පුළුවන්, 

රජශේ ආයතනවලින් ශවශළඳ දැන්වීම් ලබා ශදන ශකොට 

ආ්ඩඩුශේ criteria එක්ෂ තිපශබනවා. ආ්ඩඩු ශපරළිය්ෂ අත ළල 

තිපශබන නිසා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් විනිවිදභාවශයන් කටයුතු 

ශනොකරන අයට ඉදිරිශේදී සැලරීල්ශලන් පසු ශවන්න රීයලා අපි 

රීයන්න කැමැතිපයි. 

අශන්ෂ පැ්තශතන්, මාධ්යශේදින්, සමාජ මාධ්ය පරිශීලකයන් 

CID එකට ශගන්වීශම් තිපශබන භයානක ත්ත්තවය ශමොක්ෂද? 

ජනමාධ්යවලින් අද ශම් ශතොරතුරු වසන් කර තිපශබන ශවලාශේ 

රශට් සහ ආ්ඩඩුශේ සිදු වන ශේවල් දැන ගැීයමට ජනතාවට 

අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා. ඒ හංගන ශතොරතුරු සමාජ මාධ්යවලින් තමයි 

එළියට එන්ශන්. සමාජ මාධ්ය සම්පූර් ශයන් වැරුවා රීයන්ශන්, 

ශම් රටම ආර්ෂෂිත කලාපය්ෂ ඟතුළත වාශේ ප්රවෘ්තතිප එළියට 

එන්ශන් නැතිප තැනට ප්ත ශවනවා රීයන එකයි. ඒක කරන්න 

තමයි දැන් කටයුතු ූ දානම් කරලා තිපශබන්ශන්. එම නිසා විප්ෂෂය 

විධියට පැහැදිලිවම අපි ශම් පිළිබඳව අශේ විශරෝධ්ය පළ 

කරන්නට ඕනෑ. 

ගරු ලලස් අලහේශපරුම ඟමතිපතුමනි, ඒ්ත එ්ෂකම රාජය 

මාධ්ය ආයතනවල සිදු වන ශේවල් පිළිබඳව කරුණු ටික්ෂ මතු මම 

කරන්න ඕනෑ. මම ඉතාම ශග රවශයන් රීයන්න කැමැතිපයි, ශම් 

වැැදදිවල වගීමම මා ඔබතුමාට ලඝු කරන්ශන් නැහැ රීයලා. මම 

ශහොන්න්ම දන්නවා, ශම් තැන්වල ඉන්ශන් ඔබතුමා ප්ත කරපු 

අධ්ය්ෂෂ ම්ඩලලව්ත, ඔබතුමා ප්ත කරපු සභාපතිපවරුව්ත 

ශනොශවයි රීයලා. ඒ වාශේම, ශේ පාලනඥයකු විධියට මම 

ඔබතුමාට ගරු කරනවා. ශමොකද, ඔබතුමා ශහොශර්ෂ ශනොශවයි. 

නමු්ත, ඔබතුමා යටශ්ත තිපශබන ආයතනවල අතිපදැවැන්ත දූෂ  

ශගොල්ෂ සිේධ් ශවනවා. ඒ ශගොශලන් ටික්ෂ ගැන මම ඔබතුමාට 

රීයන්නම්. 

ශප ේගලික අං ශේ මාධ්ය ආයතන ශකොශහොමද ලාභ 

ලබන්ශන්? රජශේ මාධ්ය ආයතන පාඩු ලබන්ශන් ඟයි? ශහේතුව 

මම දන්නවා. ශමොකද, මම්ත පාඩු ලබපු මාධ්ය ආයතන වර්ෂ, 

ශදවර්ෂ, ශතවර්ෂ ශනොශවයි, වාර ග නාව්ෂ ලාභ ලබන තැනට 

ශගන ආ පුේගලශය්ෂ. ජාතිපක රූපවාහිනිය උදාහර යට ගන්න 

ශකෝ. වර්තමාන ආ්ඩඩුව ආපු දවශසේ ඉඳලා අද ශම් ශමොශහොත 

වනකල් අශළවි කළමනාකරුශව්ෂ නැහැ. Heart එක්ෂ නැතුව 

පුේගලශයකුට ඉන්න බැහැ වාශේ, Marketing Manager 

ශකශනකු නැතුව, Director ශකශනකු නැතුව මාධ්ය ආයතනය්ෂ 

ආදායම්ෂ ලබන්ශන් ශකොශහොමද? විශ ේෂශයන්ම 2021 ජනවාරි 

මාසශේ ඉඳලා සැේතැම්බර් මාසය ද්ෂවා ජාතිපක රූපවාහිනිය 

ආදායම විධියට ලබාශගන තිපශබන්ශන් රුපියල් ිකලියන 740යි. 

නමු්ත පඩි ශගවීම සඳහා මහා භා්ඩලාගාරශයන් ජාතිපක 

රූපවාහිනියට රුපියල් ිකලියන 279්ෂ ලබා ශදන්න සිේධ් ශවලා 

තිපශබනවා. එතශකොට, එවැනි ආයතන නල්තතු කරන්ශන් 

ශකොශහොමද? ශම් සිේධ් ශවලා තිපශබන්ශන් ශමොක්ෂද? අද ඒ 

ආයතනවලට ratings නැහැ. Ratings නැතිපශවලා තිපශබන්ශන් 

ශමොකද? ඒ අය ශරදි ගලවාශගන ආ්ඩඩුවට කශඩ් යන හින්දා. 

ඟ්තතටම මම්ත ජාතිපක රූපවාහි නිශේ ඉරිදා රෑ 10.00ට යන 

programme එක බලනවා. Repeat telecast එක්ෂද මම දන්ශන් 

නැහැ, ළලදී දවසක ආ්ඩ ඩුශේ ශේ පාලනඥයන් ඒකට ශගන්වලා 

තිපශබනවා මම දැ්ෂකා. මම දන්ශන් නැහැ, ආ්ඩඩුශේ 

ශේ පාලනඥයන් එතැනට ශගන්වන්න තිපශබන සුදුසුකම 

ශමොක්ෂද රීයලා. ශේ පාලීයකර ය කරලා මාධ්ය ආයතනවලට 

ලාභ ලබන්න බැහැ. උදාහර ය්ෂ විධියට රීේශවෝත, ශම් 

ආ්ඩඩුව ආපු ගමන්ම ජාතිපක රූපවාහිනිශේ ප්රවෘ්තතිප අං ශේ 

හතරශදශනකු 'ශසේවා අව යතා මත' රීයලා මාරු කළා. 

ශේ පාලන වුවමනා මත පුේගලයන් එහාට ශමහාට මාරු කරලා 

සමබරව ප්රවෘ්තතිප විකා ය කරන්ශන් ශකොශහොමද රීයලා මට 

ශ්තශරන්ශන් නැහැ. 

ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි ගරු ඟමතිපතුමනි, මම ශම් රීයන්න යන 

කාර ය ගැන්ත ඔබතුමා ශසොයා බලන්න. මම හිතනවා, ඔබතුමා 

ශම් ගැන දන්නවා ඟතිප රීයලා. ජාතිපක රූපවාහිනියට ඍජුව 

ආදායම් ලැශබන මාර්ග තිපශබනවා. නමු්ත ඒවාශේ productions 

එළියට දීලා තිපශබනවා. එතශකොට, ඒ හරහා අහිික වන ආදායම් 

ප්රමා ය ශකොච්චරද රීයලා ඔබතුමා ශසොයා බලන්න, ගරු 

ඟමතිපතුමනි. මම ඔබතුමාට ශම් file එක ලැශබන්න 

සලස්වන්නම්. 

ඊළලට, ITN එක ගන්නශකෝ. ITN එශ්ෂ නිේටන් ගු ර්තන 

මැතිපතුමා හිටපු කාලශේ -ඔබතුමන්ලාශේ ආ්ඩඩුව්ෂ තිපුදණු ඒ 

කාලශේ- "ල්ෂහඬ" සහ "ITN" ඉතාම ඉහළ තැනකට ශගනාවා. 

එතුමා ශහොඳ කළමනාකරුශව්ෂ. නමු්ත, අද ITN එකට ප්ත 

කරලා තිපශබන්ශන් කවුද? තමන්ට කශඩ් ගිය නිසා ශපොශහොට්ටු 

කලා සංගමශේ සභාපතිපවරයා ITN එශ්ෂ සභාපතිප බවට ප්ත කර 

තිපශබනවා. 

එතුමා කරන ශකරුවාව ශමොක්ෂද? පළමුශවනියට, එතුමා 

පදිනවා V8 එක්ෂ. ශම් V8 එක ශකොම්පැනියක නමරීන් අරශගන 

තිපශබන්ශන්. හැබැයි, ඟ්තත අයිතිපකාරයා සභාපතිපශේ බිරිඳ. ශම් 

V8 එකට රුපියල් ල්ෂෂ ශදකහමාර්ෂ ශගවනවා. ඔබතුමා 

ශහොයලා බලන්න, දැන් reality show එක්ෂ පටන්ශගන 

තිපශබනවා,  ප්රාශේශීය ශල්කම් කාර්යාල  එ්ෂක. ඒ reality show 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

එකට හදලා තිපශබන 'ශසට්' එක ඊශේ රාත්රිශේ්ත එළිශේ 

production එකකට ශහොරට අ රශගන ගිහිල්ලා තිපශබනවා. 

එතශකොට එම ශටලිනාටයශේ episode එකකට රුපියල් ශදල්ෂෂ 

පනස්දාහ්ෂ ශගවනවා. ශකෝ! කාශේ අුවමැතිපයරීන් ද ශම්වා 

කරන්ශන්?  පසුගිය කාලශේ සභාපතිපවරයාම අධ්ය්ෂෂ ය කරපු 

ශටලිනාටයවලින් එක ශටලිනාටයය්ෂ හතර වතාව්ෂ repeat කළා; 

a conflict of interest! එක episode එකකට එ්ෂල්ෂෂ අූ දාහ්ෂ 

ශගේවා. ඒ "බැේශේ ශගදර" ශටලිනාටයයට. ඒ විතර්ෂ ශනොශවයි 

ගරු ඟමතිපතුමනි,  තව්ත ශටලිනාටයය්ෂ නිෂ්පාදනය ශවිකන් 

පවතිපනවා.  තව ශටලි නාටයයකට - එම ශටලිනාටයශේ නම මට  

මතක නැහැ. - ල්ෂෂ හතහමාර්ෂ episode එකකට ශගවන්න 

හදනවා. ඒ සභාපතිපම තමයි ශම්වා කරන්ශන්.  ශකොශහොමද 

ශමශහම කරන්ශන්? ඟ්තතටම ITN එශ්ෂ ratings ඉහළටම ගිය 

programme එක තමයි "ූලඹිශයෝ" ශටලිනාටය. ඒකට්ත මම 

දන්නා තරමට ශගවලා තිපශබන්ශන් රුපියල් ල්ෂෂ ශදකහමාර්ෂ. 

එශහම තිපශබේදි්ත අුම්ත ශටලිනාටයයක ratings  ගැන 

ත්ෂශසේරුව්ෂ නැතිපව, රුපියල් ල්ෂෂ හතහමාර්ෂ ශගවන්ශන් 

ශකොශහොමද රීයන එක පිළිබඳ වි ාල ප්ර ්නය්ෂ තිපශබනවා. 

අශන්ෂ එක තමයි ITN එක break even කරන්න මාසයකට 

රුපියල් ිකලියන 150්ෂ ඕනෑ. ශම් රුපියල් ිකලියන 150 ශහොයා 

ගන්නවාද? ශම් පිළිබඳව්ත  ඔබතුමා ශහොයා බලන්න.  තව මාස 

ග නාව්ෂ ශමශහම ඟදිලා ගිශයෝත ශම් කුණු එන්ශන් ඔබතුමාට. 

ඉතිපහාසශේ,  ලලස ්අලහේශපරුම ශෆේල් ශවලා නැහැ රීයලා තමයි 

මම හිතන්ශන්. එශහම ශවන්න්ත එපා. අපි ශදන්නම එකම ගශම් 

නිසා මම ඔබතුමාට ආදරය්ෂ තිපශයනවා. ඒ නිසා මම 

ඔබතුමාශගන් ඉතාම ශග රශයන් ශම් ඉල්ලීම් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මට තිපශබන ශවලාව 
ප්රමා ව්ත නැහැ ශම් ශේවල් රීයන්න. ශල්්ෂහවුස් එශ්ෂ 
Chairman කවුද? ශපොශහොට්ටුශේ  ීයතිපඥ සංගමශේ සභාපතිප. 
එතුමා කරන ශේවල් දැන ගන්න ඕනෑ නම් තව්ත ෆයිල් එක්ෂ 
ශවනම තිපශබනවා. ඕනෑ නම් ශදන්නම්,  ඒ ගැන කථා කරන්න 
ශවලාව ප්රමා ව්ත නැතිප නිසා.   

ගරු ඟමතිපතුමනි,  එ්ෂස්ත ජාතීන්ශේ මානව හිිකකම් 
සම්ශම්ලනශේදී ිකශෂල් බැෂශල් මහ්තිකය කළ ප්රකා ය අරශගන 
බැුමවාම ශපශනනවා,  ඉදිරිශේදී අපට එන්නට නියිකත ප්ර ්නවලට 
මාධ්යට අදාළ කරුණු තමයි බලපාන්ශන් රීයලා. අපි අද ශලොලර් 
නැතිපව වි ාල අර්ුදදයක ඉන්නවා. එවැනි ශමොශහොතක,  කබශලන් 
ලිපට වැශටනවා වාශේ යුශරෝපා පාර්ලිශම්න්තුවට අශේ GSP Plus 
සහනය කැපීම සඳහා ශයෝජනාව්ෂ ශගනැල්ලා තිපශබනවා. 
ශමොක්ෂද ඒකට ශහේතුව? පුරවැසි නිදහස ශනොමැතිප රාජයය්ෂ 
රීයන එක තමයි ශහේතුව.  සථ්ාවර රජය්ෂ තිපුද ාට වැල්ෂ නැහැ, 
ස්ථාවර රාජයය්ෂ නැ්තනම්. ස්ථාවර රාජයය්ෂ තිපශබන්න නම් 
මානව හිිකකම්, ප්රජාතන්ත්රවාදය, ීයතිපශේ ආධිපතය වාශේම මාධ්ය 
නිදහස අතයව ය ශවනවා. අද යුශරෝපා පාර්ලිශම්න්තුව හමුශේ 
තිපශබන ශයෝජනාව සම්මත වුශ ෝත අශේ රටට ශවන්ශන් 
ශමොක්ෂද?  අජි්ත නිවාඩ් කේරාල් ඟවිල්ලා එක එක ශවලාවට 
එක එක ඒවා රීයවනවා. "ලබන සුවදා අවසන් ශවනවා, ලබන 
ජනවාරි අවසන් ශවනවා, ඊළල මාර්තු අවසන් ශවනවා" රීයනවා.  
හරියට ශම්ක නිකම් බාලගිරි ශදෝෂය වාශේ  'අද ශනොශවයි ශහට'  
රීය රීයා කබශලන් ලිපට වැටී ශගන යනවා. ගරු ඟමතිපතුමනි, 
ශම් රට ශගොලදාගන්න ඕනෑ. ශම් සම්බන්ධ්ව තමුන්නාන්ශසේට 
වි ාල වගීමම්ෂ තිපශබනවා රීයලා මම හිතනවා. සමහරු 
හිතාශගන ඉන්නවා,  ජනමාධ්ය අමාතයාං ය රීයන්ශන් වැලකට 
නැතිප අමාතයාං ය්ෂ රීයලා. නමු්ත, පුරවැසියාශේ සංකල්පය, 
රසාස්වාදය වාශේම, ජනතා මතය  ඉදිරියට ශගන යෑම සහ  
ජාතයන්තරය හමුශේ අශේ රශට් ප්රතිපරූපය ඔසවා තැබීම සඳහා්ත 
ජනමාධ්ය අමාතයාං යට වි ාල කාර්යභාරය්ෂ තිපශබනවා.  

මම තව්ත කාර ා ශදක්ෂ ගැන රීයලා මශේ කථාව අවසන් 

කරන්නම්. ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවට අසීිකත සංයාත 

ප්රමා ය්ෂ තිපශබනවා. ශම් සංයාත පාවිච්චි කරලා ශමොනවාද 

කරන්ශන් රීයලා ඔබතුමා ශසොයා බලන්න. ගුවන් විදුලි සංස්ථාශේ 

නාලිකා 13රීන් අතිපවි ාල ලාභය්ෂ ලබන නාලිකාව්ෂ තමයි 

"මුස්ලිම් ශසේවය". ශම් මුස්ලිම් ශසේවය වහන්න ගියා. මම 

ඟමතිපතුමාට කථා කරලා රීේවාට පස්ශසේ  ශපොශරොන්දුව්ෂ දුන්නා 

"අනිවාර්ශයන්ම වහන්ශන් නැහැ" රීයලා. විශ ේෂශයන්ම මම ඒ 

ගැන ජනමාධ්ය ඟමතිපතුමාට ස්තුතිපවන්ත ශවනවා.  හැබැයි, අද 

ඒකට අධ්ය්ෂෂවරශය්ෂ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට සුදුසුකම් සහිත 

අධ්ය්ෂෂවරශය්ෂ ප්ත කරලා, ශම් සංයාත රජය  ලාභ ලබන  

ඒවා  බවට ප්ත කරන්න රීයලා ඉල්ලීම්ෂ කරනවා. ඒ කටයුතු 

කරන්න කශඩ් ගිය අය ප්ත කරශගන හරියන්ශන් නැහැ.  

රසිකයාශේ, ශ්රාවකයාශේ රසාස්වාදය පිළිබඳව, ප්රවෘ්තතිප පිළිබඳව,  

කාලීන සහ ශේ පාලන වැලසටහන් පිළිබඳව  අවශබෝධ්ය්ෂ සහ 

මාධ්ය අශලවි කළමනාකර ය රීයන දැුවම තිපශබන පුේගලයන්  

ශම් සඳහා ප්ත කරන්න රීයලා මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන ව ශයන් තව කාර ය්ෂ රීයන්න ඕනෑ. ඊශේ 

ජනාධිපතිපතුමා  නව කැලණි පාලම විවෘත කරන්න ගියා. ඒක 

මශේ ආසනශේ තිපශබන්ශන්. ගරු ඟමතිපතුමනි, තමුන්නාන්ශසේ 

යටශ්ත තිපශබන රජශේ ජනමාධ්යශයන්  ඒක රුවා දැ්ෂවූශේ,  

මහින්ද මහ්තමයා පටන් ග්තත එක්ෂ, ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ 

මහ්තමයා ගිහිල්ලා විවෘත කරනවා වාශේයි.  

මම ශම් වයාපෘතිපශේ කරුණු එරීන් එක දන්නවා. 2017දී 

තමයි ශම් වයාපෘතිපය පටන්ග්තශ්ත. ශම් වයාපෘතිපය පටන්ගන්න 

එක මාස 6්ෂ කල් ගියා, කැලණි පාලම යට සිටින පවුල් 57කට 

ශගවල් ලබා ශදන්න ප්රමාද වීම නිසා.  මම රජශේ මාධ්යවලිුව්ත, 

ශප ේගලික මාධ්යවලිුව්ත ඉල්ලීම්ෂ කරනවා, එදා රීන්නියාශේ 

පාරුව ශපරළීම ගැන වාර්තා කරන්නට ගියා  වාශේ,   කැලණි 

පාලම යට ශසේදව්තතට ශමොකද ශවලා තිපශබන්ශන් රීයලා්ත අද 

ගිහිල්ලා බලන්න රීයලා.  2017 වසශර් ශම් පාලශම් වයාපෘතිපය 

පටන්ගන්නශකොට, විශ ේෂශයන්ම එවකට අග්රාමාතයතුමා සහ 

ආර්ිකක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයවරයාශේ ශජයෂ්ඨ උපශේ ක 

ආර්. පාස්කරලිංගම් මැතිපතුමා ශප ේගලිකව මා එ්ෂක ඒ පිළිබඳව 

සාකච්ාා කළා. එතැනදී මතුවන ගැටුමවලට ලබාශදන සියුම 

විසුවම් පිළිබඳව එකලතාවකට ඟවිල්ලා, එතැන තිපුදණු Sri Lanka 

Atomic Energy Board එක අයින් කරන්න්ත ඒ ිකනිසුන් එකල 

කර ශගන තමයි ශම් පාලශම් වැල ආරම්භ කශළේ. ඒක ීනනශේ 

වැලකු්ත ශනොශවයි. එක ජපානශේ වැල්ෂ.  ජපානශයන් වැල්ෂ 

ආරම්භ කරලා, නියශමට ඒ වැශඩ් අවසන් වු ාට පස්ශසේ ශමොකද 

කශළේ?  ශම් ගැන අපට ප්ර ්නය්ෂ නැහැ. ශමොකද, අපි සිටින 

ආ්ඩඩුවරීන් හැදුව්ත, ඔබතුමන්ලා සිටින ආ්ඩඩුවරීන් හැදුව්ත, 

ශම්වා මැදමුලන වලේශවන්ව්ත, වික්රමසිංහ මහ්තමයාශේ 

ශප ේගලික ූ දලශයන්ව්ත හදපු ශේවල් ශනොශවයි. ශම්ක ශම් 

රශට් මහ ජනතාවශේ බදු මුදල්වලින් හදපු එක්ෂ. අන්න ඒ නිසා 

මම තමුන්නාන්ශසේලාට රීයන්න කැමැතිපයි, මාධ්ය පාවිච්චි 

කරනශකොට සමබර ප්රවෘ්තතිප විකා ය කරන්න  ඕනෑ රීයලා.  

සමබර ප්රවෘ්තතිප පළ කළ මාධ්ය ශේදිශය්ෂ අද මාධ්ය ඟමතිප 

ව ශයන් ප්තශවලා ඉන්නවා.  රජශේ මාධ්යය්ත සමබර ප්රවෘ්තතිප 

විකා ය කරන්න ඕනෑ. ජනතාවට  ශතොරතුරු දැනගැීයශම් 

අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා. මම ඔබතුමාට්ත ආරාධ්නා කරනවා, 

ශසේදව්තතට ඟවිල්ලා    බලන්න රීයලා.  මල්ශවඩි දමලා කැලණි 

පාලම විවෘත කරනශකොට,  පාලම යට තිපශබන පාරවල් ශදපස 

පදිංචිව සිටින ජනතාවට සාධ්ාර ය්ෂ කරන්න ශම් ආ්ඩඩුව 

අසම්ත ශවලා තිපශබනවා. මම පැහැදිලිවම රීයනවා, ඒ ශසේදව්තත 

ශකොට්ඨාසශේ පදිංචිව සිටින්ශන් වැඩි හරිය්ෂ අශේ පා්ෂෂිකයන් 

බව. ඒ නිසා හිතා මතාම තමයි ශම් වැශඩ් කරන්ශන් රීයන 

ශචෝදනාව මම ආ්ඩඩුවට එල්ල කරන්න කැමැතිපයි.  
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ගරු ඟමතිපතුමනි,  මම ඔබතුමාශගන් විශ ේෂ ඉල්ලීම්ෂ 

කරනවා.  ඔබතුමා මාධ්යශේදියකු විධියට කටයුතු කර තිපශබන 

නිසා  මාධ්ය හසුරුවන එක එච්චර ශල්සි වැල්ෂ ශනොශවයි රීයලා 

ඔබතුමා දන්නවා. නමු්ත, ද්ෂෂශයකුට ඒ කටයුතු පරිපාලනය 

කරලා, කළමනාකර ය කරලා නිවැරදි තැනකට ශගශනන්න 

පුළුවන්. ඒ නිසා  ලලස් අලහේශපරුම රීයන මාධ්යශේදියා, මාධ්ය 

ඟමතිපවරයා ශවලා සිටින අවස්ථාවක රාජය මාධ්ය ආයතන පාඩු 

ශනොලබන තැනකට ශගන ඒවි රීයා මම බලාශපොශරෝතතු 

ශවනවා. කශඩ් යන අය ඒ ආයතනවලට ප්ත කරන්න ඉල දීලා, 

ශම් ජනාධිපතිපශේ අය, ජනාධිපතිප ශල්කම්ශේ අය රීයලා 

බලාශගන ඉන්ශන් නැතිපව, ශම් මාධ්ය ආයතන නිවැරදි තැනකට 

ශගනැල්ලා ලාභදායී  ආයතන බවට ප්ත කරන්න ඔබතුමාට 

 ්ෂතිපය වධ්ර්ය ලැශේවා රීයා  ප්රාර්ථනා කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතිපයි.  
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළලට, විවාදය අවසන් රීමේම සඳහා ගරු ලලස් අලහේශපරුම 

අමාතයතුමාට ිකනි්තතු විසිහයක කාලය්ෂ තිපශබනවා.  
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ගු ඩල ප් අලහස් නපුම මහසතා මජනමාධාය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை - தவகுசன ஊடக அமைச்சர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of  Mass Media) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ශග රවීයය 

ශේ පාලනඥයකු වන ජී.එල්. පීරිස් මහාචාර්යතුමා නායක්තවය 

දරන විශේ  කටයුතු අමාතයාං ය පිළිබඳව්ත, ජනමාධ්ය 

අමාතයාං ය පිළිබඳව්ත අද දවස පුරා වැදග්ත ධ්නා්තමක විශේචන 

සහිතව ඉතාම හරව්ත සංවාදයකට ශම් සභාශේ කාලය කැප රීමේම 

පිළිබඳව විවාදයට සහභාගි වුණු අශේ ආ්ඩඩු ප්ෂෂශේ වාශේම 

විප්ෂෂ ශේ සියුම  මන්ත්රීවරුන්ට සශහෝදරා්තමකව මශේ ශග රවය 

පිරිනමන්නට කැමැතිපයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාශේ මාතෘකාවට ප්රශේ  

වීමට ශපර විටින් විට ශම් සභාශේ සඳහන් කළ කාර ය්ෂ 

පිළිබඳව මම්ත මත්ෂ කරන්නට කැමැතිපයි. විශේ  ඟමතිපවරයා 

විධියට්ත, ජනමාධ්ය ඟමතිපවරයා විධියට්ත අද ශම් සාකච්ාා කරන 

අමාතයාං  ශදකම ශහබවූ, දීර්ඝ කාලය්ෂ අශේ මාතර දිස්ත්රි්ෂකය 

නිශයෝජනය කළ මංගල සමරවීර මැතිපතුමාශේ භෂ්මාවශ ේෂ අද 

මහජන ශග රවයට තබන දවස. ඒ නිසා මාතර පුරවැසියකු විධියට 

වාශේම එතුමාශේ ිකත්රයකු විධියට්ත මාශේ කෘතශේදීභාවය එතුමා 

ශවුවශවන් ශම් සභාශේ පළ කරන්නට්ත ශමය අවස්ථාව්ෂ කර 

ගන්නවා.  

මීට පැය ග නාවකට ශපර අශේ තරු  ක්රිකට් ක්ඩලායම 

බටහිර ඉන්දීය ශකොශදේ ක්රිකට් ක්ඩලායම පරදවා  පළමු ශටස්ට් 

තරගශේ ලකුණු 187ක ජයග්රහ ය්ෂ වාර්තා කළා. අශේ රශට් 

අතිප ය ජනරිය රීලාව්ෂ විධියට දිගින් දිගටම පරාජශේ 

ශේදනා්තමක අ්තදැීමම් සමල සිටි ශටස්ට් ක්ඩලායම තරු  

නායක්තවය යටශ්ත ජයග්රහ ය කරා යන ගමශන් දී අප 

සියුමශදනා ශවුවශවන් ඒ ක්ඩලායමට සුබ පතන්නට්ත මා ශම් 

අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න කැමැතිපයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඟශමරිකාුව ශරෝෂ 

සංගීතශේදිශයකු ශවච්ච ජිම් ශමොරිසන්ශේ කථාවකට මම 

අවධ්ානය ශයොමු කරනවා. ඔරු අවුරුදු 24දී ිකය ගියා. මම හිතනවා, 

ශම් ගැන ගරු උේදික ශප්රේමර්තන මන්ත්රීතුමා දන්නවා ඟතිප රීයලා. 

70 ද කශේ ඔරු පැවසුවා, “මාධ්ය පාලනය කරන්නා චින්තනය ද 

පාලනය කරයි” රීයලා. ශමන්න ශම් කථාව මත්ෂ කරිකන් මම 

මශේ මාතෘකාවට ප්රශේ  ශවන්නයි කල්පනා කරන්ශන්.  

අශේ රශට් ඉතිපහාසශේ පුව්ත ප්ත කලාශේදීන්ට, 

ජනමාධ්යශේදීන්ට මුරු  ශදන්න සිදුශවච්ච අුවරුතම, බිහිසුණුම 

යුගශේ, ඒ රීයන්ශන් 1980 ද කය අවසානශේ මර ශේ 

ශසව ැලි මැදින් මාධ්යශේදිශයකු විධියට  මශේ වෘ්තතීය ජීවිතය 

ආරම්භ කළා. ඉන් ද ක තුන්ෂ ශගවිලා යන ශවලාශේ අද රශට් 

ජනමාධ්ය අමාතයවරයා විධියට පළමු වතාවට අය වැය විවාදයකට 

සම්බන්ධ්වීමට නිරුපද්රිතව සිටින්න හැරීයාව ලැබීම ශප ේගලිකව 

මම සලකන්ශන් වදශවෝපගත සිදුවීම්ෂ විධියටයි. මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයවරයා විධියට අදට ශම් 

අමාතයාං ශේ මශේ ආයු කාලය දින 98යි. මමයි, ගරු සී.බී 

ර්තනායක ඟමතිපතුමායි, මහාචාර්ය ගරු ජී.එල්. පීරිස් ඟමතිපතුමායි 

එකට පාර්ලිශම්න්තු ආශේ. මශේ ශේ පාලන ජීවිතශේ අමාතය 

භූිකකා තුළ කුම්ෂ ශහෝ ඓතිපහාසික සරදම්ෂ නිදන්ගත ශවලා 

තිපශබනවා. මම එශහම රීයන්ශන්, 1998 ඉඳලා නිශයෝජය අමාතය 

ධුර 2්ෂ, කැබිනට් අමාතය ධුර 6්ෂ, ජනාධිපතිපවරු තිපශදශනකු 

ඟසුශර් දරා සිටි මට ඉන් හයකම -අශටන් හයකම- ඉන්න 

ලැුදශ්ඩ අවුරුේදකට අඩු කාලය්ෂ නිසායි. ඒක වදවය ද, 

වදවශේ සරදම ද, කරුමය ද, උරුමය ද එශහම නැ්තනම් 

ශවස්වලාග්ත ආශීර්වාදය්ෂ ද රීයන්න මම ඉ්ෂමන් ශවන්ශන් 

නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද ශම් සභාශේ මාධ්යයට 

තිපශබන බල පරාක්රමය, මාධ්යශේදියාට තිපශබන බලය පිළිබඳ 

දිගටම කථා කළා. ඒක ඟ්තත. ඒ බලය මැන ගන්න ශවන 

රීසිව්ෂම අව ය වන්ශන් නැහැ. ශමොකද, ශලෝකශේ අද 

හතරශවනි රාජයය - Fourth Estate - රීයලා නම් කරන්ශන් රටක 

ජනමාධ්යයි.  අද ශම් සභාශේ විප්ෂෂය ශවුවශවන් විවාදය ආරම්භ 

කශළේ මශේ පාසල් ිකත්ර හිටපු ජනමාධ්ය අමාතයවරයකු වූ 

ඉම්තිපයාස් බාීමර් මාකාර් මැතිපතුමායි. ආ්ඩඩු ප්ෂෂය ශවුවශවන් 

විවාදය ආරම්භ කශළේ අශේ රශට් ීමර්තිපම්ත මාධ්යශේදියකු ශවලා 

හිටපු සංජීව එදිරිමාන්න මශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරයා. විවාදය 

අවසන් වුශ්ඩ්ත තව්ත ශමරට ීමර්තිපම්ත මාධ්යශේදියකු ශවලා 

හිටපු ගරු එස්.එම්. මරි්ෂකාර් මන්ත්රීතුමාශේ කථාශවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි සියුමශදනා කථා කරපු 

කාර ා ගැන මම ශවන් ශවන් ව ශයන් කථා කරන්න යන්ශන් 

නැහැ. අපි තිපුදණු අඩුපාඩු ගැන කථා කළා. ඒ සියුමශදනාට මම 

නැවත ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. තිපශබන අඩුපාඩු අතශර් දින 98්ෂ 

වැනි කුලා මශේ ධුර කාලය තුළදී අපි ක්ඩලායම්ෂ විධියට 

කටයුතු කරිකන් -මම තනියම ශනොශවයි- අශේ අමාතයාං යට 

රාජය අමාතයවරශය්ෂ ශනොහිටිය්ත, අමාතයාං ශේ ශල්කම් ජග්ත 

වීශ එවීර මැතිපතුමා ඟතුළු අපි ක්ඩලායම අශේ සියුම ආයතන 

එ්ෂක එකතු ශවලා ලබා ග්ත ශලොකුම ජයග්රහ ය ශලස මම 

සලකන්ශන් ජනමාධ්යශේදින් සඳහා වූ වරල්ත ජනමාධ්යශේදී 

ආයතනය - Institute of Chartered Journalists of Sri Lanka -  

පිහිටුවීම සඳහා අව ය කැබිනට් අුවමැතිපය ලබා ගැීයමයි. ඒක ශම් 

රශට් වෘ්තතීය ජනමාධ්යශේදියා ලබා ගන්නා ජයග්රහ ය්ෂ. හිටපු 

ජනමාධ්ය ඟමතිපවරයකු වූ ගරු ගයන්ත කරු ාතිපලක මැතිපතුමා 

මා්ත එ්ෂක ඒ ගැන එකල ශවනවා ඟතිප. ශම් රශට් වෘ්තතීය 

මාධ්යශේදියකු ලබාගන්නා එශත්ෂ ශමශත්ෂ දැවැන්තම 

ජයග්රහ ය වරල්ත මාධ්යශේදියකු බිහි කර ගැීයමයි. 

ඒ සඳහා කැබිනට් අුවමැතිපය ලැුද ා, මීට හරියටම මාසයකට 

ශපර. අපි වි ්වාස කරනවා, ලබන අවුරුේශේ මැයි මාසය 

ශවනශකොට පළමුවැනි කටයු්තත අපට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් 

ශවයි රීයලා. ඊට අුවබේධ්ව ජනමාධ්ය පිළිබඳව විධිම්ත 

හැදෑමේම්ෂ ලබා ගැීයම සඳහා ජනමාධ්ය පාසල්ෂ ස්ථාපනය 

499 500 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කරන්න්ත කැබිනට් අුවමැතිපය ලබා දීලා තිපශයනවා. මම අතිපගරු 

ජනාධිපතිපතුමා ප්රමු අමාතය ම්ඩලලයටම ඒ පිළිබඳව මශේ 

කෘතශේදී්තවය ප්රකා  කරන්න්ත  ශමය අවස්ථාව්ෂ කර ගන්නවා. 

අශේ රශට් ජනමාධ්යශේදීන්ට තිපශබන වි ාලතම අභිශයෝගය 

ශමයයි. වෘ්තතීය ජනමාධ්යශේදීන් හයශදශන්ෂ එම ආයතනය 

නිශයෝජනය කරනවා. ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ ීමර්තිපම්ත හිටපු 

ශල්කම්වරයකු වන මහාචාර්ය චරිත ශහේර්ත මැතිපතුමා්ත එම 

ආයතනය නිශයෝජනය කරනවා. මාධ්ය ශමශහයවන පවුල් තුනක 

සාමාජිකයන් අයිතිපකරුවන් විධියට එම ආයතනය නිශයෝජනය 

කරනවා.   අපි සියුමශදනාම දරීන ශපොදු අඩුපාඩුව්ෂ තිපශබනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශමොක්ෂද ඒක? මම හිතන විධියට 

අශේ රශට් ජනමාධ්යශේදීන්ට නිසි -විධිම්ත- පුරුණුව්ෂ 

ශනොමැතිපවීම අපට අභිශයෝගය්ෂ. මම මීට ද ක තුනකට ශපර 

මාධ්යශේදියකු විධියට මශේ වෘ්තතීය ජීවිතය තුළ විමල් වීරවං  

මශේ ිකත්රයා්ත එ්ෂක එකම ප්තතරශේ කටයුතු කරේදි -අද අපි 

ශදශදනා එක තැන අසුන් ගැීයම වදශවෝපගත සිදුවීම්ෂ ශවන්න 

පුළුවන්- මම යම් ප්ර ්නයකට මුරු  දුන්නා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. එනම්, පළමුවැනි ඒඩ්ස් ශරෝගියා සම්බන්ධ්ශයන් 

ශනොදැුවව්තකිකන් යම් ප්රවෘ්තතිපය්ෂ වාර්තා කළ නිසා 

වි්තතිපකරුශවකු විධියට ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත ම්ඩලලය ඉදිරියට ගිය 

ශකශන්ෂ මම.  ඒ කම්පනශයන් මට අද්ත ිකශදන්න බැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි, එය සිදු වුශ්ඩ 

ශනොදැුවව්තකිකන්; පුරුණුව්ෂ ශනොමැතිපකිකන්; මාර්ශගෝපශේ  

ශනොමැතිපකිකන්. ඒ නිසා ජනමාධ්යශේදීන්ට අතයව ය ශමම 

පුරුණුව ලබා දීශමන් අශේ රශට් මාධ්යශේදීන්ට වලා්ත වෘ්තතීයමය 

විධියට්ත, සදාචාරා්තමකව්ත මාධ්යකර ශේ ශයශදන්න අව ය 

පුරුණුව, මාර්ශගෝපශේ , ශි්ෂෂ ය ලැශබයි රීයා මා වි ්වාස 

කරනවා. 

අශේ රශට් ක්රියාරීමේශම් සා්ෂෂරතාව - functional literacy -  

ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිපශයන්ශන්.  නමු්ත කනගාටුශවන් වු ්ත 

රීයන්න ඕනෑ, මාධ්ය සා්ෂෂරතාව නම් තිපශයන්ශන් සැලරීය යුතු 

පහළ මට්ටමක බව. එවැනි මාධ්ය සා්ෂෂරතාවරීන්  න 

සමාජය්ෂ තුළ මාධ්ය භාවිතාව තුළින් රටකට, සමාජයකට, 

පුරවැසියන්ට යහපතකට වලා සිේධ් වන්ශන් අයහපත්ෂ. එම නිසා 

රට්ෂ ශලස අපි ඒ පුරවැසියන්ශේ මාධ්ය සදාචාරය දියුණු රීමේශම් 

වැදග්තකම මා ශම් අවස්ථාශේ ඔබතුමන්ලා හමුශේ සඳහන් 

කරන්න කැමැතිපයි. එම නිසා මා මුලින් සඳහන් කරපු වරල්ත 

මාධ්යශේදී ආයතනය ශ්ෂන්රගත කරශගන ඊට අුවබේධ්ව ඊට 

සම්බන්ධ්ය්ෂ ශලස ශම් රශට් අ.ශපො.ස. සාමානය ශපළ, අ.ශපො.ස 

උසස් ශපළ සිසුන් අධ්යාපනය ලබන 5,000කට අධික සියුම 

පාසල්වල මාධ්ය කව පිහිටුවීමට්ත, රශට් සියුම වි ්වවිදයාල තුළ්ත 

එවැනිම මාධ්ය කව ස්ථාපිත රීමේමට්ත අපි දැනටම්ත සැලසුම් 

සම්පාදනය කර තිපශබනවා. අශේ අ.ශපො.ස සාමානය ශපළ, 

අ.ශපො.ස උසස්ශපළ විෂය නිර්ශේ වල ජනමාධ්යය විෂයය්ෂ 

විධියට තිපුද ්ත, ඒ විෂය අශේ දරුවන් පාවිච්චි කරන්ශන් විභාගය 

සම්තවීශම් පහසුව සඳහායි. ඒ, අශේ කාලශේ අපි තර්ක  ාස්ත්රය 

පාවිච්චි කළා වාශේ. ඒ විෂය පාවිච්චි කරන්ශන්, විෂයය්ෂ විධියට 

විනා, ප්රාශයෝගික අ්තදැීමම් ඟතුව වෘ්තතීය මාධ්යශේදියකු වීශම් 

අභිලාෂය ශපරදැරිව ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

අුවව වැඩිහිටියන්ට ශකශසේ වු ්ත, අශේ රශට් දූ පුතුන්ට පාසල් 

විශේ සිටම මාධ්ය සා්ෂෂරතාව පුරුදු රීමේශමන් අපට ුවදුරු 

අනාගතශේ ශහෝ එශලස මාධ්ය සා්ෂෂරතාවරීන් පිරිපුන් යහප්ත 

ශලස මාධ්ය භාවිත කළ හැරී සහ පරිශීලනය කළ හැරී සමාජය්ෂ 

ශගොලනලා ගැීයමට අවකා  විවර වනවා ඒකාන්තයි. රටක 

යහප්ත මාධ්ය භාවිතය්ෂ ශවුවවට රජයකට ඟතිප වගීමම් 

අතිපවි ාලයි. එයට අව ය මාර්ශගෝපශේ  සැපයීම, පරිසරය සකසා 

දීම, අුවබල දීම, ප්රවර්ධ්නය රීමේම සහ දැුවව්ත රීමේම වාශේම, 

මාධ්යකර ය ඟගයීම් වස ්ලබා දිය හැරී ඉහළම රාජය ශග රවය 

ලබාදීම එක හා සමානව වැදග්ත. ශම් ගරු සභාශේ්ත ඒ ගැන 

සඳහන් වු ා.  

එය අවශබෝධ් කර ග්ත නිසායි, මාධ්යශේදීන්ශේ මාධ්යකර ය 

ඟගයීමට ල්ෂ කරිකන්, ජනාධිපතිප මාධ්ය සම්මාන උශළල ආරම්භ 

රීමේමට අපි රජය්ෂ විධියට තීන්දු ග්තශ්ත. ශමය මම ඉතාම 

සාලම්බරශයන් නැවත නැවත්ත පුනරාවචනය කරන්න කැමැතිප 

ශදය්ෂ. මන්ද, අංකුර පුව්ත ප්ත කලාශේදියකු විධියට භර 

ශය ව නශේදී මම්ත සිහින දැ්ෂකා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

'පුලිට්සර් සම්මානය' ගැන. ශලොව පුව්ත ප්ත කලාශේදිශයකුශේ 

ශශ්රේෂ්ඨ්තවය මනින ඉහළම ිකම්ම පුලිට්සර් සම්මානයයි; ඉහළම 

තයාගය එයයි. එම සම්මානය ලැූ  ශශ්රේෂ්ඨ පුව්ත ප්ත කලාශේදීන් 

ගැන දැුවව්ත ශවිකන්, ඔවුන්ශගන් අුවප්රා ය ලැූ  යුගයක මම්ත 

ගත කළා. මුළු ශලෝකශේම මාධ්යශේදීන් අුවප්රා ය ලබන, 

ඔවුන්ශේ ගු ා්තමකභාවය වැඩි කර ගන්නට දිරිශදන පුලිට්සර් 

සම්මාන සිහිනය ශලොවට එළිය දුන් ඟගයීම්ෂ වූ නමුදු, ශේශීය 

ව ශයන් ශහෝ අපට එවැන්න්ෂ ශනොමැතිප, වීම ද ක තුනකට එපිට 

මා ශප ේගලිකව චි්තත පීලනයට ල්ෂ ශවච්ච කාර ය්ෂ වු ා. 

එම නිසා වර්තමාන මාධ්යශේදීන්ට සතුටු විය හැරී එවැනි 

ඟගයීම්ෂ විෂය භාර අමාතයවරයා ශලස මම ගත කරන කාලය 

තුළදී ස්ථාපිත කරන්නට හැරීවීම, මට ලබා ශදන්ශන් නිහතමානි 

සාලම්බර හැඟීම්ෂ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

මාධ්යශේදීන් හට වෘ්තතීමය ගරු්තවය්ෂ ලබා දීශම්ලා අපි 

රජය ශගන යන ධ්නා්තමක පියවරවල තව්ත එ්ෂ සංධිස්ථානය්ෂ 

ශලසට රජය විසින් වෘ්තතීය මාධ්යශේදීන්ට "ඟසිදිසි 

ර්ෂෂ ාවර ය" නිකන් ර්ෂෂ ාවර ය්ෂ ශනොිකශල් ලබා දීමට 

තීර ය කර තිපශබනවා. වගීමම් සහගත මාධ්ය කලාව්ෂ උශදසා 

රජය විසින් මාධ්ය ්ෂශෂේත්රයට ලබා දීමට සැලසුම් කරන දිරි 

ගැන්වීම්ෂ ශලස්ත, මාධ්යකරුවන් ආර්ෂෂා කර ගැීයශම්, 

සුර්ෂෂිත කර ගැීයශම් වැදග්තකම රජය්ෂ ශලස අවශබෝධ් 

කරශගන ක්රියා්තමක කරන්නට ශයශදන වැදග්ත ක්රියා මාර්ගය්ෂ 

ශලස්ත, ඟසිදිසි ර්ෂෂ ාවර ය සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එය ලබන මස ශදසැම්බර් මස 

2වැනි දා, නැ්තනම් හරියටම ලබන සතිපශේ අතිපගරු 

ජනාධිපතිපතුමාශේ්ත, ගරු අගමැතිපතුමාශේ්ත ප්රධ්ාන්තවශයන් 

ආරම්භ ශවනවා. වෘ්තතීය මාධ්යශේදීන්ශේ ැදකවර ය, ගරු්තවය 

වාශේම ශප රුෂය ශවුවශවන්ම ජනමාධ්ය අමාතයාං ශේ මුවස්ත 

කාර්යය ශලසින් ශම්ක හුවන්වන්න මම කැමැතිපයි, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ශවුවශවන්ම පසුගිය අය වැශයන් මුදල් 

ඟමතිපවරයා ශලස ගරු අගමැතිපතුමා සහ ජනාධිපතිපතුමා ශවන් 

කරුව ලැූ  ප්රතිපපාදන මම කෘතශේදීව ශම් ශවලාශේ අගය කරන්න 

කැමැතිපයි. ඒ සඳහා ශවශහසුණු, මම විතර්ෂ ශනොශවයි, මශේ 

පූර්වගාමීන් විධියට ශකශහළිය රඹු්ෂවැල්ල ඟමතිපතුමා, බන්දුල 

ගු වර්ධ්න ඟමතිපතුමා ඟතුළු අශේ වෘ්තතීය මාධ්යශේදී සංවිධ්ාන, 

කර්තෘ සංසදය, විදයු්ත විකා ක යන්ශේ සංගමය ඟතුළු 

සියුමශදනා  ශවත්ත මශේ  ශළන්ගතුකම ප්රකා  කරන්න මම ශම් 

ශමොශහොත කැප කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ඉන්ශන් 21වැනි  ත 

වර්ෂශේ 3වැනි ද කශේ. තා්ෂෂ ශේ්ත, සන්නිශේදනශේ්ත 

දියුණුව හරහා අද ජනමාධ්ය, ගුවන් විදුලි තරංග, පුව්ත ප්ත 

අතිපක්රම ය කරලා ආශලෝක වර්ෂ ග න්ෂ ඉදිරියට ගිහිල්ලා 

තිපශබන්ශන්. ඒ වාශේම, ශීඝ්රශයන් ශවනස්ශවන ඒ ස්වරූපය ද, 

විවිධ් මාන හරහා, විවිධ් ප්රභව හරහා ජනතාව ශවත ළලා ශවිකන් 

පවතිපන ශවලාව්ෂ. අද ශවනශකොට විදයු්ත මාධ්ය, නව මාධ්ය, 

සමාජ මාධ්ය ශලසට එය පරි ාමය වී තිපශබනවා. වර්තමාන 

ත්ත්තවය එශලස වුව්ත, අපි ජනමාධ්ය අමාතයාං යට සම්බන්ධ් 
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වන ආයතනවල අ  පන්ත ශබොශහොමය්ෂ මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, යල්පැන ගියපු ඒවා. ඉතිපන් අනාගතවාදී සමාජය්ෂ 

ශවුවශවන් මාධ්යශේදීන්ශේ වෘ්තතීය  ්ෂතිපම්තභාවය සහ වගීමම 

ශවුවශවන් සහ රජශේ මාධ්ය ආයතන භා්ඩලාගාරයට, -බැසිල් 

රාජප්ෂෂ මුදල් ඟමතිපතුමා ශම් අය වැය ඉදිරිප්ත කරිකන් රීේවා 

වාශේම- බර්ෂ ශනොවී ස්වයංශපෝෂිත ශවිකන් පව්තවාශගන යෑම 

සඳහා ඒ පැරණි අ  පන්ත යාව්තකාලීන රීමේම සඳහා 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය අලහරුවාදා කැබිනට් 

ම්ඩලලශේ අුවමැතිපය අපට ලබා දුන්නා.  

උදාහර ය්ෂ විධියට තැපැල් ශසේවය ගන්න.  මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා පුදුම ශේවි, අශේ රශට් මුේදර බදු ආඥා 

පනත හුවන්වා දීලා තිපශබන්ශන් 1908 වර්ෂශේ. එනම්, මීට අවුරුදු 

113ට ශපර. ශම් වන විට එහි සංශ ෝධ්න රීහිපය්ෂ ශවලා 

තිපශබනවා. අන්තිපම සංශ ෝධ්නය ශවන්ශන් කවදාද? 1973 

වර්ෂශේ. අවුරුදු 48කට ඉස්සරයි ඒ පනශ්ත අවසන් සංශ ෝධ්නය 

සිේධ් ශවන්ශන්. ඒ අවුරුදු 48 ඟතුශළේ ශලෝකය සන්නිශේදනය 

පැ්තශතන් ශමොන තරම් ශවනස් ශවලා තිපශබනවාද? අදට 

ගැළශපන විධියට, පාරිශභෝගික අව යතාවලට, සමාජ වයුහයට 

ශම්ක ගැළශපනවාද? ඒ නිසා අපි ශම්වා ශවනස් කරන්නට ඕනෑ.  

මම තව එක උදාහර ය්ෂ රීයන්නම්. අශේ රශට් ගුවන්විදුලිය 

ගන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගුවන්විදුලි සංස්ථා පනත 

1967 වර්ෂශේ එක්ෂ.  ශම් සභාශේ රීයැවුණු ශ්රී ලංකා පුව්ත ප්ත 

ම්ඩලල පනත 1973 වර්ෂශේ එක්ෂ. 1967 වර්ෂශේ ගුවන්විදුලිය 

රීයන්ශන් ශමොක්ෂද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ ශගදර 

ඟතුළු හැම ශගදරකම පන්තිපය, තමන්ශේ ශප රුෂය ප්රදර් නය 

කරන්න භා්ඩලය්ෂ තිපුද ා නම්, සාශල් තිපයා ග්තත ඒ වටිනා 

ප්රදර් නා්තමක භා්ඩලය තමයි ගුවන් විදුලිය. -ශර්ඩිශයෝව-  ඒ 

කාලශේ ප්රදර් න භා්ඩලය්ෂ වු ාට අද පුංචි දරුශවකුට රීයන්න, 

පුළුවන් නම් ගුවන්විදුලිය අන්න්න රීයලා. අපි පුංචි කාලශේ 

ශර්ඩිශයෝ එක අන්නවා ශපට්ටිය්ෂ විධියට ශබෝතතම් ටික්ෂ දාලා. 

අද ළමශයකුට රීයන්න ශර්ඩිශයෝ එක අන්න්න රීයලා. එශහම 

අන්න්න අද දරීන්න ශර්ඩිශයෝ එක්ෂ තිපශබනවාද, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒක උපකර ය්ෂද, භා්ඩලය්ෂද? එශහම 

උපකර ය්ෂ නැහැ. අද ගුවන්විදුලිය රීයන්ශන් සංයාතය්ෂ 

විතරයි; තරංගය්ෂ විතරයි. ඒක මතක තිපයා ගන්න. ශම් 

අුවවර්තනයට අප ූ දානම්ද, අශේ ආයතන ූ දානම් ශවලා 

තිපුද ාද? ඒ නිසා ශම් ප්රතිපසංසක්ර ්ත එ්ෂක ශම් අභිශයෝගය 

භාරගන්න අපි කටයුතු කරනවා.  

මම තැපැල් ශසේවාව ගැන මුලින් සඳහන් කළා. තා්ෂෂ ශේ 

සහ ප්රවාහනශේ දියුණුව්ත සමලම තැපැල් ශසේවයට ශනොශයකු්ත 

අභිශයෝගවලට මුරු  ශදන්න සිේධ් වු ා. අශේ රට ග්තතාම ග්රාම 

නිලධ්ාරි වසම් 14,000්ෂ ඟතුශළේ තැපැල් කාර්යාල 4,063්ෂ 

තිපශබනවා. ඒ හරහා රට පුරා හැම බිම් අලලකටම, සෑම ශේ 

ශදොරකලටම යන තැපැල් ශදපාර්තශම්න්තුශේ පරමාදර්ශී 

සාමාජිකශය්ෂ ඉන්නවා. රශට් රීසිම රාජය ශහෝ ශප ේගලික 

ආයතනයකට නැතිප  ්ෂතිපම්ත වයුහය්ෂ වයාේත ශවච්ච ජාලය්ෂ 

තිපශබනවා. දසදහස් ග න්ෂ තැපැල් ශසේවකයන් තමන්ශේ 

ස ශහෝදර පුරවැසියන්ශේ ජීවිතවල වැදග්තම ලියවිලි රුවමාරු 

කරදීශම් උ්තතමේතර කර්තවයයශේ අ්ඩලව නිරත ශවනවා. 

පසුගිය lockdown කාලශේ, වසංගත සමශේ තැපැල් ශසේවාව 

ශනොවන්නට ජනතාව අතරට ශබශහ්ත ශගන යෑමට ශනොහැරීව 

ශවන්ත සමාජ වයිරසය්ෂ මතු වීමට ඉලකල තිපුද ා. නමු්ත, 

වසංගත ත්ත්තවය තුළ සුව විරුවන්ශේ, ර විරුවන්ශේ 

කාර්යභාරය පිළිබඳ ඟගැයීමට ල්ෂ වු ්ත ශගයින් ශගට, ශදොරින් 

ශදොර වසංගතය අභිශයෝගය්ෂ ශනොකරශගන ගිය තැපැල් විරුවන් 

නිසි ඟගැයීමකට පාත්ර වු ාද රීයලා අපි අශපන් විමසන්නට 

ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසා ශම් උ්තතමේතර 

සභාව මම ශේදිකාව්ෂ කර ගන්නවා, ඒ තැපැල් විරුවන් කරුව 

ලැූ  කාර්යය සමස්ත සභාව ශවුවශවන් ඟගැයීමට ල්ෂ කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සංවර්ධිත රටවල තැපැල් 
ශසේවය්ත ඒ හා සමානව අභි ශයෝග මධ්යශේ වුවද පවතිපනවා. අපි්ත 
අශේ රශට් තැපැල් ශසේවාව වර්තමාන තරගකාරි ශවශළඳ ශපොළට, 
ඉතාම කාර්ය බරුල පාරිශභෝගික ජීවිතයට සහ නූතන පාරිශභෝගික 
අව යතාවලට අුවව අුවවර්තනය වී, ගැළශපන ආකාරයට, 
නවයකර යට, නශවෝ්තපාදනයට ල්ෂ කළ යුතුම යි. අතිපවි ාල 
ලාභය්ෂ ලබන නූතන තා්ෂෂ ශයන් සන්නේධ් ඟශමරිකාශේ 
United States Postal Service - USPS - එක අුවකර ය 
කරන්න අපට බැරි ශවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අඩුම ග  ශන් වාර්ෂිකව 
ඟශමරිකාුව ශලොලර් ිකලියන 300ක ලාභය්ෂ ලබන 
බංේලාශේ ශේ තැපැල් ශසේවාව වාශේව්ත රටට බර්ෂ 
ශනොශවන්නට අපට පුළුවන් නම්, එය ශමම ශග රවීයය ශසේවාවට 
සහ ඒ ශසේවකයන්ට කරුව ලබන ඉහළම සාධ්ාර ය්ෂ.  

අපි ශමොශහොතකට රජශේ මුර ාලය ශදසට හැශරමු. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගමන් බලපත්ර ල්ෂෂ හත්ෂ 
මුර ය රීමේමට අපි රුපියල් ිකලියන 700කු්ත, ජාතිපක හැුවුවම්ප්ත 
ිකලියනය්ෂ මුර ය රීමේමට රුපියල් ිකලියන 120කු්ත, රියදුරු 
බලපත්ර ල්ෂෂ අට්ෂ මුර ය රීමේමට රුපියල් ිකලියන 280කු්ත 
ශලස වසරකට රුපියල් බිලියන 1.2ක මුදල්ෂ අපි විශේ වලට දන් 
ශදනවා. ඒකට භාෂාශේ ගැළශපනම වචනය “දන් ශදනවා” රීයන 
එක. ශලොලර් හිලය්ෂ ගැන කථා කරන ශම් වාශේ වකවාුවවක 
රජශේ මුර ාලය  ්ෂතිපම්ත කරලා ඒ සියුම තීර ා්තමක මුර  
කටයුතු රට තුළ කර ගන්නට අව ය පියවර ගන්න ශම් සභාශේ 
සහශයෝගය අශේ අමාතයාං යට ලබා ශදන්න රීයලා මම ඉතාම 
කාරුණික ඉල්ලීම්ෂ කරන්න කැමැතිපයි. 

අශේ රශට් මුර  ශිල්පීන් පුරුණු කරන ප්රබලම ආයතනය 
තමයි රජශේ මුර  පාසල. එය අතිපවිශ ේෂ ගැසට් පත්රයරීන් 
ජනමාධ්ය අමාතයාං යට පැවරූ අතිපගරු ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ 
මැතිපතුමාට්ත, ඒ වාශේම විෂයභාර ඟමතිපවරිය හැටියට කටයුතු 
කරපු සීතා අරශඹශපොළ මැතිපනියට්ත මා ස්තුතිපකරන්න කැමැතිපයි.  

අශේ ගරු චරිත ශහේර්ත මැතිපතුමා මතු කළා, අශේ රූපවාහිනි 
ශසේවා සම්ශප්රේෂ ය ඩිජිටල්කර ය රීමේම පිළිබඳව. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, වසර 2014දී අුවමත වූ ශමම වයාපෘතිපය අවසන් 
ශවන්න ට තිපුදශ්ඩ ශම් අවුරුේශේ ශදසැම්බර් මාසශේ 31වැනි දා. 
එහි වැල කටයුතු පටන් ග්තශ්ත 2014 වසශර්. අවසන් ශවන්න 
තිපුදශ්ඩ ශම් අවුරුේශේ අවසාන දවශසේ. නමු්ත අවසන් රීමේම 
ශකශසේ වුව්ත, ආරම්භ රීමේමව්ත ශම් වන ශත්ෂ කරන්න බැරි 
ශවලා තිපශබනවා. ජපාන රජශේ සහශයෝගිතාව්ත සමල 
ක්රියා්තමක ශවන ශමම රූපවාහිනි ඩිජිටල්කර  වයාපෘතිපය 
ආරම්භ කරන්නට ඒ අව ය වයාපෘතිප කිකටුව ආරම්භ කරලා, 
තිප ුදණු ප්ර ්න විසඳලා වසර හතරකට භා්ඩලාග ාාරශේ අවසරය 
නැවත ලබා ශගන, වසර හතරරීන් නිම කරන්න අව ය තීන්දු - 
තීර  අපි අරශගන තිපශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්යකර ශේ ආචාර 
ධ්ර්ම  ශහෝ නියාමනය යන මාතෘකා සැලකුවශහෝත මශේ 
ශප ේගලික මතය නම් ශම්කයි. ජනමාධ්ය ආයතනවලට 
ස්වාධීනව, ඔවුන්ට ආශේණික වන ශලස, ස්වයං ආචාර ධ්ර්ම 
සංග්රහය්ෂ හුවන්වා දී එය පිළිපැදීමට අයිතිපය්ෂ තිපශබනවා. 
ශලෝකශේ ශිෂ්ට සම්පන්න රාජයයන් පවා ඒ අයිතිපය පිළිගන්නවා. 
ඊට ජාතයන්තර උදාහර  ශලස,  බ්රිතානයශේ BBC, ඟශමරිකා 
එ්ෂස්ත ජනපදශේ Time Warner, News Corp වැනි ආයතනවල 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ක්රියා්තමක ශවන්ශන් එවැනි ආචාර ධ්ර්ම පේධ්තිප. ඒ වාශේ 
රටවල්ත අ ්ලීල ජාතිපවාදය, ප්රාථිකක ආගම්වාදය පතුරුවන ජාතිපක 
ආර්ෂෂාවට තර්ජනය වන කරුණු සම්බන්ධ්ශයන් වනතිපක 
ප්රතිපපාදන සලසා ඒ සඳහා්ත ආයතන ක්රියා්තමක ශවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,   අප කළ යු්තශ්ත අශේ සියුම 
මාධ්ය සංසද, වෘ්තතීය සිකතිප, අමාතයාං  ඟතුළු සියුම ශදනා එකතු 
වී ීයශරෝගි සංවාදය්ෂ පව්තවා අපට ගැළශපන පරිදි නූතන්තවය 
සහිත නවීකර ය වූ ආචාර ධ්ර්ම සංග්රහය්ෂ සාමූහිකව සම්පාදනය 
කර ගැීයමයි. එය රීසිශසේ්තම ප්රකා නශේ නිදහසට බාධ්ා ශනොවිය 
යුතු ශදය්ෂ වන අතරම ප්රජාතන්ත්රවාදී  සිේධ්ාන්ත  අගුුමලන 
ක්රියාවලිය්ෂද ශනොවිය යුතුමයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊට අමතරව අපට පුළුවන් 
මාධ්ය භාවිතාව තුළ ශවනස් විය යුතු, අප භාවිත ශනොකළ අුම්ත 
අංග්ත එකතු කරන්න. උදාහර ය්ෂ ශලස ශමය ද්ෂවන්න 
පුළුවන්. මාධ්ය ශකොශහොමද දරුවන් පිළිබඳ කාර ා ආවර ය 
කරේදී හැසිශරන්නට ඕනෑ? අශේ සශහෝදර ආබාධ් සහිත ප්රජාව 
ආවර   කරේදී, මානසික ශස ය සහ මානසික ශරෝගින් පිළිබඳ 
කාර ා ආවර  කරේදී  කටයුතු කරන්ශන් ශකශසේද? 

කාන්තාවන් පිළිබඳ කාර ා ආවර ශේදී මාධ්ය ශි්ෂෂ ය, 
හි්ෂමීම හා ශිලාචාරබව ප්රමා ව්තද? අමතක කරන්න එපා  අපට 
තිපශබන්ශන් මාතෘ මූලික සමාජය්ෂ බව. ශවශළඳ දැන්වීම්වලට 
දරුවන් ශයොදා ගනිේදී ක්රියා කළ යුතු ආකාරය ඟතුළු  කරුණු 
ැදස්ෂ ගැන, මාධ්ය භාවිතය සහ ශමශහය වීම ගැන, 
මාධ්යකර ශේදී පිළිපැදිය  යුතු ආචාර ධ්ර්ම සංග්රහය්ෂ ගැන අපට 
කරුණු ඉදිරිප්ත කළ හැරීයි.  

මා ජනමාධ්ය අමාතයවරයා ශලසට ඔබට ශපොශරොන්දු වනවා, 
ශමහි ශපරගමන්කරු ශලස රජයට අුවබේධ් ආයතන තුළ එම 
ආචාර ධ්ර්ම ක්රියා්තමක කරිකන්, එය අන් සැමට පූර්වාදර් ය්ෂ 
ශලසට ඉදිරිප්ත කරන්නට කටයුතු කරන බව. ඒ ම්ෂනිසාද 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි?  ආචාර  ධ්ර්ම මත ක්රිය ාා  කරන 
සමාජය්ෂ, ීයතිපය මඟින් පාලනය වන සමාජයකට වැඩිය දියුණුයි. 
එවැනි රටවුම්තය ධ්ර්මවලින් දුවන සමාජය්ෂ ීයතිපමය දියුණුයි. ඒ 
රටවල පුරවැසියුව්ත දියුණුයි. ආචාර ධ්ර්ම සව්යං පිළිපැදීමට ල්ෂ 
කරන්න පුළුවන් ප්රජාව්ෂ සිටින තැනකට ීයතිපය අව ය වන්ශන් 
නැහැ. උදාහර ය්ෂ ශලසට බ්රිතානයය රජය ගන්න පුළුවන්.  
ඔවුන්ට ලිඛිත වයවස්ථාව්ෂ නැහැ. නමු්ත, එරට ශේ පාලකයන් 
ආචාර ධ්ර්ම පිළිපදිිකන් කටයුතු කරන බැවින් එවැනි වයවසථ්ාවක 
අව යතාව්ෂ පැන නඟින්ශන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. 

මානවයාට වටිනාම සම්ප්ත ද කාලශයන් කාලයට ශවනස් 
වු ා. එදා යුශරෝපීය ශේ  ගශේෂකයන් සාගර පීරිකන් ශසොයා 
ගිශේ ර්තතරන්. 18වන  ත වර්ෂය ද්ෂවාම ර්තතරන් මානවයාට 
වටිනාම ශභ තිපක සම්පත වු ා. කාර්ිකක විේලවශයන් පසුව එම 
වටිනාකම  නිජ ශතල්වලටයි හිික වුශ්ඩ. 20 වන  ත වර්ෂය අද 
ද්ෂවාම- 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඟමතිපතුමනි, ඔබතුමාට නියිකත කාලය අවසන් ශවිකන් 

පවතිපන්ශන්. 
 

ගු ඩල ප් අලහස් නපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ආ්ඩඩු ප්ෂෂශේ සංවිධ්ායකතුමනි, මට විනාඩි 7ක විතර 

කාලය්ෂ ලබා ශදන්න.  

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ වු ාට ඔබතුමාට තව විනාඩි 5්ෂ තිපශබනවා. 
 

ගු ඩල ප් අලහස් නපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

කාලය තිපශබනවාද? මට ඟරුශ්ඩ ඔබතුමා කාලය අවසන් 

රීයනවා. 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාලය අවසන් ශවිකන් තිපශබනවා. කාලය දි්ෂ කරනවා නම්, 

තව විනාඩි 5රීන් පසුව තමයි දි්ෂ කරන්න ශවන්ශන්. 
 
ගු ඩල ප් අලහස් නපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ශහොඳමයි. 

20වන  ත වර්ෂශේ අග ද්ෂවාම නිජ ශතල් මානවයාශේ 
වටිනාම සම්පත වු ා. නමු්ත, 21වන  ත වර්ෂය්ත සමල 
ශතොරතුරු - information - මානවයාශේ වටිනාම සම්පත බවට 
ප්ත ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා තමයි වර්තමානශේ ශලොව 
ධ්නව්තම පුේගලයන් ශමන්ම ධ්නව්තම සමාගම් ශතොරතුරු 
රුවමාරු සහ ගබලා රීමේම්, ගශේෂ ය සහ පරිහර යට සම්බන්ධ් 
වන්ශන්. Google, Facebook, Apple, Microsoft සහ Amazon 

ඊට කදිම උදාහර . ශම් වටිනාකම්ෂ ලැබී ඟතිප ශතොරතුරු, 
වර්තමානශේ ජන ජීවිතය, රටක ශේ පාලනය, සමාජය සහ 
ආර්ිකකය ශමශහයවනවා. එහි ඍජු බලපෑම් ඟතිප පුරවැසියාට 
ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපය තහවුරු රීමේම වර්තමානශේ 
ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුව තුළ ක්රියා්තමක වන සෑම රටකටම ඟතිප 
ප්රධ්ාන වගීමම්ෂ. මම පසුගිය රජයට ස්තුතිපවන්ත වනවා,  ඒ 
අයිතිපය ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු රීමේම පිළිබඳව. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! පාර්ලිශම්න්තුව යළි ැදස් ශේ. 
 

ඊ   අනුකූලව පාර්ලිනම්්දුරව එක්රැ ප් විය.  
அதன்படி, பொரொளுைன்றம் ைீண்டும் கூடியது. 

Accordingly, Parliament resumed. 

 
ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අද දිනට නියිකත කටයුතු අවසන් වනතුරු කාලය ලබා 

ගැීයමට සභාව එකලද? 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

කාරක ්භානවනීදි තවදුර ත් ්ලකා බලන ලදී -  
[මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා  මූලා්නාපවඪ විය.] 
குழுவில் சைலும் ஆரொயப்பட்டது.-                    

[ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள்.] 

Considered further in Committee. - 
[THE HON. PRESIDING MEMBER in the Chair.[ 
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ගු ඩල ප් අලහස් නපුම මහසතා  
(ைொண்புைிகு டலஸ் அழஹப்தபருை) 
(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මාධ්යශේදියකු ශලස වෘ්තතීය 

ජීවිතය ආරම්භ  ශකොට,  මර ශේ ශසව ැලි පිටුපසින් හඹා එේදී 

සශහෝදර පුරවැසියාට සැබෑ ශතොරතුරු සන්නිශේදනය රීමේශම් 

සංග්ර ාාමශේ දිවි පරදුවට තබිකන් හරඹ කළ ඉතිපහාසය්ෂ හිික මා, 

වර්තමාන මාධ්ය සන්නිශේදන සහ ශතොරතුරු යන විෂයයන්ට වග 

රීයන අමාතයවරයා ශලසට ශමම ශතොරතුරු දැන ගැීයශම් අයිතිපය 

දලදායි ශලස ක්රියා්තමක කරන බව ඉතා වගීමශමන් සපථ 

කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සැබෑ ශතොරතුරට අවකා ය්ෂ 

ශනොමැතිප තැන සාවදය ශතොරතුරු බිහි වීශම් අභිජනන භූිකය්ෂ  

ඟතිප ශවනවා. මා නැවත්ත රීයන්නම්. සැබෑ ශතොරතුරට 

අවකා ය්ෂ ශනොමැතිප තැන, සාවදය ශතොරතුරු බිහි වීශම් අභිජනන 

භූිකය්ෂ ඟතිප වීම වළ්ෂවන්න බැහැ. සාවදය ශතොරතුරු සමාජගත 

වීම, නිරවදය ශතොරතුරු වසන් රීමේමට වලා වැඩි -අතිපමහ්ත- 

විනා ය්ෂ සිවිල් සමාජයට ඟතිප කරනවා. මෑත ඉතිපහාසය 

ග්තශතෝත, ප්රජාතන්ත්රවාදශේ මුදුන් මල්කල වැනි දියුණු රටවල 

මැතිපවර  සහ ඒවාට ඟතිප වූ බලපෑම්, වයාකුල ත්ත්තව  වාශේම, 

වසංගත මාරශයකු ශලොව ගිලශගන තිපුදණු ශමොශහොතක 

එන්න්තකර ය හරහා ජීව්ත ශවන්න දරන උ්තසාහය අලප  

රීමේම සඳහා වූ සිදුවීම්, ඒ සඳහා ශගොල නැඟුණු වයාපාර ඊට 

උදාහර  ශලස දැ්ෂවිය හැරීයි. ඉතිපන් සතය ශතොරතුරු 

පුරවැසියන්ට සන්නිශේදනය රීමේම රටක, සමාජයක ීයශරෝගි 

පැවැ්තමට දායක වන අයුරු අමුතුශවන් රුවා දැ්ෂවිය යුතු නැහැ. 

1861දී ජනාධිපතිප ඒබ්රහම් ලින්කන් "මහජනයාට ඟ්තත ශතොරතුරු 

දැන ගන්න ඉල ශදන්න, එය රට වලා්ත සුර්ෂෂිත කරාවි" යැයි 

පැවසුශේ ශම් නිසාද? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශතොරතුරු රීයන්ශන් 

ප්රජාතන්ත්රවාදශේ විනිමය. ප්රජාතන්ත්රවාදශේ විනිමය රීයන්ශන් 

ශතොරතුරු; information is the currency of democracy. ඒක 

ශලෝකශේ පිළිග්තත සංකල්පය්ෂ.  මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශතොරතුරු නැතිප තැන අුවර රජ කරනවා. අුවශර් රජ 

රීමේම තාවකාලිකයි. ශතොරතුරු දැන ගැීයම ආශලෝකයයි. 

ශතොරතුරු දැන ගැීයමට රීසි දිශනක, රීසි විශටක බිය ශවන්න 

එපා. වි ශ ේෂශයන් එය වැඩිහිටිශයකුට, පුරවැසිශයකුට, වගරීව 

යු්තශතකුට ගැ ළශපන ශදය්ෂ ශනොශවයි. දාර් නික ේශල්ශටෝ 

වසර 2,500කට ශපර ශමම සතයය අවශබෝධ් කර ග්තතා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔරු  රීේවා, "කුලා දරුශවකු 

අුවරට බිය වීමට සමාව ශදන්න අපට  ශල්සිශයන් පුළුවන් වු ්ත, 

වැඩිහිටියන් ආශලෝකයට බිය වීම නම් ජීවිතශේ සැබෑම 

ශේදවාචකයයි."  යුවශවන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසන් ව ශයන්, මා ශම් වන 

ශත්ෂ සඳහන් කළ රීසිම කරු ්ෂ ප්ෂෂයකට, පාටකට, 

ජාතිපයකට, ආගමකට, සංස්කෘතිපයකට රීයා ශබදා ශවන් කරන්න 

පුළුවන් ශේවල් රීයලා මා වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ. ඒ නිසාම මම 

ආරාධ්නා කරනවා,  වගරීව යුතු යහප්ත මාධ්ය කලාව්ෂ උශදසා 

ශමන්ම රශට් සන්නිශේදනය සහ ජන සමාජශේ උන්නතිපය 

ශවුවශවන් ශම් සැලසුම් සමල මුළු පාර්ලිශම්න්තුවම රට 

ශවුවශවන් එකට සිට ගනිමු  රීයලා. එයට මූලික්තවය ශදන්න ශම් 

සභා ගර්භය තුළ ශපර ගමන්කරුවන් ව ශයන් කටයුතු කරන්න 

රීයලා මශේ සශහෝදර මන්ත්රීවරු සියුමශදනාශගන් ඉල්ලා සිටින්න 

මා ශමය අවස්ථාව්ෂ කර ගන්නවා.මා වි ්වාස කරනවා, අපට 

ශමහි ශපර ගමන්කරුවන් ශවන්න පුළුවන් රීයලා.   

අවසානශේ මා සියුම මාධ්යවලින්ද එ්ෂ වැදග්ත ඉල්ලීම්ෂ 
කරනවා. ිකත්රවරුනි, මශේ වෘ්තතීය සගයිනි, මශේ වෘ්තතීය 
සගයන් වූ ිකත්රවරුනි, පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු මාධ්ය හරහා 
ප්රචාර ශේදී බරුලව භාවිත කරන පාර්ලිශම්න්තුශේ සරල 
සාහසික්තවය ශවුවවට, ගැඹුරු දාර් නික්තවයට මුල් තැන දී 
කටයුතු රීමේමට කාරුණික වන්න.  

 ශම් කටයුතු ශවුවශවන් ඟප ශවන, කැප ශවන 
අමාතයාං ශේ අශේ ශල්කම්තුමා ප්රමු සියුමශදනාට්ත, 
විශ ේෂශයන්  වෘ්තතීය සංවිධ්ාන විධියට කටයුතු කරන  
කර්තෘවරුන්ශේ සංවිධ්ානය, විදයු්ත ප්රකා කයන්ශේ සංවිධ්ානය 
ඟතුළු අශේ රශට් සියුම  සංවිධ්ානවලට්ත කෘතශේදී්තවය ප්රකා  
කරන්න මා ශමය අවස්ථාව්ෂ කර ගන්නවා. 

ශම් සියුම කටයුතු කරශගන යෑම සඳහා අව ය පිරිවැය ලබා 
දුන්, මුදල් අමාතය ගරු බැසිල් රාජප්ෂෂ මැතිපතුමාට්ත, රාජය 
නායකයා වන ගරු ශගෝඨාභය රාජප්ෂෂ ජනාධිපතිපතුමා ප්රමු 
අමාතය ම්ඩලලයට්ත මශේ ශග රවය ප්රකා  කරන්න ශමය 
අවස්ථාව්ෂ කර ගන්නවා. ඒ වාශේම කාලය වැඩිපුර්ත ලබා දීම 
පිළිබඳව ඔබතුමාට්ත කෘතශේදී ශවිකන් මා නිහඬ  ශවනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

විනද්ශ් අමාතයාංශ්ය 
தவளிநொட்டு அமைச்சு 

  FOREIGN MINISTRY 

 

  පුනරාවර්තන 12,668,350,000 
  මූලධ්න 460,000,000 

 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා  විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවස්ථාශේදී, 

විශේ  අමාතයාං ය සඳහා පහත සඳහන් සංශ ෝධ්නය ඉදිරිප්ත 

කරනවා: 

"24 වන පිටුශේ, 9 සහ 10 ශේළි ඉව්ත කර ඒ ශවුවවට පහත සඳහන් 
අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 
  
  'පුනරාවර්තන 12,726,350,000 
  මූලධ්න                      463,000,000' " 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකලද? 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 

"පුනරාවර්තන වියදම සඳහා රු.12,726,350,000්ෂ ද්ෂවා වැඩි 

කළ මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන ප්ර ්නය 

විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 පුනරාවර්තන වියදම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්නශයහි 

ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුය යි නිශයෝග කරන ලදී.  

 "මූලධ්න වියදම සඳහා රු. 463,000,000්ෂ ද්ෂවා වැඩි කළ 

මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන ප්ර ්නය විමසන 

ලදින් සභා සම්මත විය.  

 මූලධ්න වියදම සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්නශයහි 

ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුය යි නිශයෝග කරන ලදී.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

“ைீண்டுவருஞ் தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 

12,726,350,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

“மூலதனச் தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 

463,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

மூலதனச் தசலவு திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் 

பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question, "That the incrased sum of                                  
Rs. 12,726,350,000, for Recurrent Expenditure, be 
inserted in the Schedule" put and agreed to. 

Recurrent Expenditure, as amended, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Question, "That the incrased sum of Rs. 463,000,000, 
for Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Capital Expenditure, as amended, ordered to stand part 
of the Schedule. 

"112 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 

සඳහා රු. 52,400,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" 

යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

112 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 

ලදී.  

 
01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු. 2,450,000 

"112 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම සඳහා 
රු. 2,450,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

112 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 52,400,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 2,450,000 
 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 2,450,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 52,400,000, for Head 112, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 112, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 2,450,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,450,000, for Head 112, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 112, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

වැලසටහන 02.- සංවර්ධ්න වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
12,615,950,000; මූලධ්න වියදම, 457,550,000 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.-  அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 12,615,950,000; மூலதனச் தசலவு ரூபொய் 

457,550,000 
Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 12,615,950,000; Capital Expenditure, Rs. 457,550,000 
 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මුදල් අමාතයතුමා ශවුවශවන් 

මා විසර්ජන පන්ත ශකටුම්පත, 2022 කාරක සභා අවස්ථාශේදී 

112 වන වැය ශීර්ෂශේ 02වන වැලසටහන සඳහා  සංශ ෝධ්නය 

ඉදිරිප්ත කරනවා:  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කාරක සභාව එකලද? 

 

ගු ම්දත්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
මුර පළවන නයෝජනාව ්භා ්ම්මත විය.: 
தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

Resolved: 

 
"24 වන පිටුශේ, 14 ශේළිය ඉව්ත කර ඒ ශවුවවට පහත සඳහන් 

අයිතමය ආශේ  කළ යුතු ය: 
 

'වැලසටහන 02   
 සංවර්ධ්න වැලසටහන   12,673,950,000   460,550,000' " 

 [ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා  

(ශමම සංශ ෝධ්නශේ අභිප්රාය වුවශේ අමාතයං වලට විෂයයන් 
ශබදී යාම පිළිබඳ වූ 2021.11.17 දිනැතිප අංක 2254/30 දරන ගැසට් 
පත්රයට අුවූලලව රාජය ශනොවන සංවිධ්ාන සඳහා වන ජාතිපක ශල්කම් 
කාර්යාල ශවත ශවන්ව තිපූ  ප්රතිපපාදන විශේ  අමාතයාං ය ශවත 
ඟතුළ්ත කරිකන් පුනරාවර්තන ප්රතිපපාදන රුපියල් 58,000,000රීන් 
හා මූලධ්න ප්රතිපපාදන රුපියල් 3,000,000රීන් ප්රතිපපාදන වැඩි 
රීමේමයි.) 

 
"112 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 12,673,950,000්ෂ ද්ෂවා වැඩි කළ මුදල උපශල්නයට 
ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

112 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
"112 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම සඳහා 

රු. 460,550,000්ෂ ද්ෂවා වැඩි කළ මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත 
කළ යුතුය" යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

112 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
සංශ ෝධිතාකාරශයන් උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය 
යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 
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“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 12,673,950,000 

அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு 

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

“தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

அதிகொிக்கப்பட்ட ரூபொய் 460,550,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 112, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

திருத்தப்பட்டவொறு அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 12,673,950,000, for Head 

112, Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

Head 112, Programme 02, Recurrent Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule.   

 
Question, "That the  increased sum of Rs. 460,550,000, for Head 

112, Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to. 

Head 112, Programme 02, Capital Expenditure, as amended, 
ordered to stand part of the Schedule.   
 

"419 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 113,200,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

419 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු. 7,000,00 
"419 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම සඳහා 

රු. 7,000,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

419 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
“தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 113,200,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.-  

தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் தசலவு ரூபொய் 

7,000,000 

“ தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 7,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 419, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

Question, "That the sum of Rs. 113,200,000, for Head 419, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 419, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 7,000,000 
Question, "That the sum of Rs. 7,000,000, for Head 419, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 419, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

"105 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම් 
සඳහා රු. 248,915,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

105 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී.  

 
01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු. 572,100,000 
"105 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම සඳහා 

රු. 572,100,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

105 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැලසටහන.- සංවර්ධ්න වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 66,450,000 
"105 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු .66,450,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" 
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

105 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැලසටහන.- සංවර්ධ්න වැලසටහන - මූලධ්න වියදම,  

රු. 125,250,000 
"105 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන මූලධ්න  වියදම සඳහා 

රු. 125,250,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය" යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

105 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, මූලධ්න  වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතු යයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

210 වන ශීර්ෂය.- ප්රවතත්ින නාපාර්තනම්්දුරව 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 297,665,000 

"210 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 297,665,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

210 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන -  මූලධ්න වියදම,             
රු. 94,379,000 

"210 වන ශීර්ෂශයහි  01 වන වැලසටහන මූලධ්න වියදම සඳහා 
රු. 94,379,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

210 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 
 

211 වන ශීර්ෂය.- රජනේ මුද්රණ නාපාර්තනම්්දුරව 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,160,080,000 

"211 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු.3,160,080,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  
යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

211 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන 
ලදී. 

511 512 



පාර්ලිශම්න්තුව 

01 වන වැලසටහන.- ශමශහයුම් වැලසටහන -  මූලධ්න වියදම,                
රු. 288,300,000 

"211 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන මූලධ්න වියදම සඳහා රු. 
288,300,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

211 වන ශීර්ෂශයහි 01 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

308 වන ශීර්ෂය.- තැපැල් නාපාර්තනම්්දුරව 
02 වන වැලසටහන.- සංවර්ධ්න වැලසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 14,850,950,000 

"308 වන ශීර්ෂශයහි  02 වන වැලසටහන පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 14,850,950,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ 
යුතුය"  යන ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

308 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 
02 වන වැලසටහන.- සංවර්ධ්න -  මූලධ්න වියදම, රු. 591,971,000 

"308 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන මූලධ්න වියදම සඳහා රු. 
591,971,000ක මුදල උපශල්නයට ඟතුළ්ත කළ යුතුය"  යන 
ප්ර ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

308 වන ශීර්ෂශයහි 02 වන වැලසටහන, මූලධ්න වියදම 
උපශල්නශයහි ශකොටස්ෂ හැටියට තිපබිය යුතුයයි නිශයෝග කරන ලදී. 

 

 “தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 248,915,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 572,100,000 

 “தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 572,100,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

  தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 66,450,000 

 “தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 66,450,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 125,250,000 

“தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 125,250,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 
தமலப்பு 105, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 210.- அரசொங்க தகவல் திமணக்களம்   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 297,665,000 

“தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 297,665,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 94,379,000 
 

“தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன  

ரூபொய் 94,379,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 210, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 211.- அரசொங்க அச்சகத் திமணக்களம்   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - 

ைீண்டுவருஞ் தசலவு ரூபொய் 3,160,080,000 

“தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 3,160,080,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது.   

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- தசயல்முமறச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 288,300,000 

“தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 288,300,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 211, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமலப்பு 308.- தபொல் திமணக்களம் 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - ைீண்டுவருஞ் 

தசலவு ரூபொய் 14,850,950,000 

“தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் 

தசலவுக்கொன ரூபொய் 14,850,950,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, ைீண்டுவருஞ் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகள் - மூலதனச் 

தசலவு ரூபொய் 591,971,000 
 

“தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவுக்கொன 

ரூபொய் 591,971,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுைொக” எனும் 

வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

தமலப்பு 308, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூலதனச் தசலவு 

அட்டவமணயின் பகுதியொக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 248,915,000, for Head 105,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 105, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 572,100,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 572,100,000, for Head 105, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 105, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

Programme 02. - Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 66,450,000 

Question, "That the sum of Rs. 66,450,000, for Head 105,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 105, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
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Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,                 
Rs. 125,250,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 125,250,000, for Head 105, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 105, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
HEAD 210.- DEPARTMENT OF GOVERNMENT INFORMATION 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 297,665,000 

Question, "That the sum of Rs. 297,665,000, for Head 210,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 210, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 94,379,000 
Question, "That the sum of Rs. 94,379,000, for Head 210, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 210, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   
 

HEAD 211.- DEPARTMENT OF GOVERNMENT PRINTING 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 3,160,080,000 

Question, "That the sum of Rs. 3,160,080,000, for Head 211,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 211, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

      
Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,                   

Rs. 288,300,000 
Question, "That the sum of Rs. 288,300,000, for Head 211, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 211, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

 
HEAD 308.- DEPARTMENT OF POSTS 

Programme 02.- Development Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 14,850,950,000 

Question, "That the sum of Rs. 14,850,950,000, for Head 308,  
Programme 02, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 308, Programme 02, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

      
Programme 02. - Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 591,971,000 
Question, "That the sum of Rs. 591,971,000, for Head 308, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 
and agreed to. 

Head 308, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.   

එකල්නී න ලාව අ.භා. 5.00 පසු කර ිනබුනණ්ද, 
පාර්ලිනම්්දුරව  ප්රගිනය වාර්තා කරනු ිළිස් මූලා්නාපවඪ ගු 
ම්දත්රීුරමා මූලා්නනය්ද ඉවත් විය. 

කාරක ්භාව ප්රගිනය වාර්තා කරයි  නැවත රැ ප්වීම 2021 
නනොවැම්බර් 26වන රිකුරාාා.  
 

அப்தபொழுது சநரம் பி.ப. 5.00 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல், 

குழுவின் பொிசீலமன பற்றி அறிவிக்கும்தபொருட்டு ைொண்புைிகு 

தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் அக்கிரொசனத்தினின்று 

அகன்றொர்கள். 

குழுவினது பொிசீலமன அறிவிக்கப்பட்டது;  ைீண்டும் கூடுவது 

2021 நவம்பர் 26, தவள்ளிக்கிழமை. 
 

And it being past 5.00 p.m., the Hon. Presiding Member left the 
Chair to report Progress.  

Committee report Progress; to sit again on Friday, 26th November, 
2021.  

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශීර්ෂ අංක 112 සංශ ෝධ්න සහිතව ද, ශීර්ෂ අංක 105, 210, 

211,308 සහ 419 සංශ ෝධ්න රහිතව ද කාරක සභාශේදී සම්මත වූ 

බව ගරු සභාවට දැුවම් දීමට කැමැ්තශතික. 

  
ශ්රී ලංකා පවපවානී ස ්ං්පවාව: වාර්ෂික 

වාර්තා ම2013 හසා 2014  
இலங்மக ரூபவொஹினிக் கூட்டுத்தொபனம்: 

ஆண்டறிக்மககள் (2013 ைற்றும் 2014) 
SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION: 

ANNUAL REPORTS (2013 AND 2014) 

 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 

 "1971 අංක 38 දරන මුදල් පනශ්ත 14(3) වගන්තිපය යටශ්ත 2019.03.09 
දින ඉදිරිප්ත කරන ලද 2013.12.31 හා 2014.12.31 දිනයන්ශගන් අවසන් 
වූ වර්ෂ සඳහා පිළිශයල කරන ලද විග කාධිපතිපවරයාශේ නිමේ්ෂෂ  
ඟතුළ්ත 2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලංකා රූපවාහිීය සංස්ථාශේ 
වාර්ෂික වාර්තා අුවමත කළ යුතු ය. 

(වනතිපක කටයුතු (දූෂ  විශරෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධී්ෂෂ  
කාරක සභාව විසින් 2020.01.24 දින සලකා බලා එීම වාර්තාව 
2020.02.07 දින පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන  ලදී.)" 

 
ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ශ්රී ලංකා පවපවානී ස ්ං්පවාව: වාර්ෂික 
වාර්තාව ම2015  

இலங்மக ரூபவொஹினிக்  கூட்டுத்தொபனம்: 

ஆண்டறிக்மக (2015) 
SRI LANKA RUPAVAHINI CORPORATION: 

ANNUAL REPORT (2015) 
 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 

"1971 අංක 38 දරන මුදල් පනශ්ත 14(3) වගන්තිපය යටශ්ත 2018.10.10 
දින ඉදිරිප්ත කරන ලද 2015.12.31 දිශනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
පිළිශයල කරන ලද විග කාධිපතිපවරයාශේ නිමේ්ෂෂ  ඟතුළ්ත 2015 
වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකා රූපවාහිීය සංසථ්ාශේ වාර්ෂික වාර්තාව අුවමත 
කළ යුතු ය. 

 

(වනතිපක කටයුතු (දූෂ  විශරෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධී්ෂෂ  
කාරක සභාව විසින් 2020.01.24 දින සලකා බලා එීම වාර්තාව 
2020.02.07 දින පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන  ලදී.)" 

 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සීමා්නීත ලංකා එක්්ත් ප්රවතත්ින ප්ර 
්මාගම: වාර්ෂික වාර්තාව ම2016  

அசசொஸிசயட்டட் நியூஸ் சபப்பர்ஸ் ஒப் 

சிசலொன் லிைிடட்:  ஆண்டறிக்மக (2016) 
ASSOCIATED NEWSPAPERS OF CEYLON 

LIMITED: ANNUAL REPORT (2016) 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 
 

"1971 අංක 38 දරන මුදල් පනශ්ත 14(3) වගන්තිපය යටශ්ත 2019.06.06 
දින ඉදිරිප්ත කරන ලද 2016.12.31 දිශනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
පිළිශයල කරන ලද විග කාධිපතිපවරයාශේ නිමේ්ෂෂ  ඟතුළ්ත 2016 
වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත ලංකා එ්ෂස්ත ප්රවෘ්තතිප පත්ර සමා ගශම් වාර්ෂික 
වාර්තාව අුවමත කළ යුතු ය. 

(වනතිපක කටයුතු (දූෂ  විශරෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධී්ෂෂ  
කාරක සභාව විසින් 2020.01.24 දින සලකා බලා එීම වාර්තාව 
2020.02.07 දින පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන  ලදී.)" 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ශ්රී ලංකා වනව්දවිදුලි ්ං්පවාව: වාර්ෂික 

වාර්තාව හසා ගිණුම් ප්රකාශ්නය  ම2015  
இலங்மக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தொபனம்: 

ஆண்டறிக்மக ைற்றும் கணக்குக்கூற்று (2015) 

SRI LANKA BROADCASTING CORPORATION: 
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS (2015) 

 

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 

"1971 අංක 38 දරන මුදල් පනශ්ත 14(3) වගන්තිපය යටශ්ත 2019.02.21 
දින ඉදිරිප්ත කරන ලද 2015.12.31 දිශනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
පිළිශයල කරන ලද විග කාධිපතිපවරයාශේ නිමේ්ෂෂ  ඟතුළ්ත 2015 
වර්ෂශේ ශ්රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාශේ වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 
ප්රකා නය අුවමත කළ යුතු ය. 

(වනතිපක කටයුතු (දූෂ  විශරෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධී්ෂෂ  
කාරක සභාව විසින් 2020.01.24 දින සලකා බලා එීම වාර්තාව 
2020.02.07 දින පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන  ලදී.)" 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

්ැලරින්ද පවපවානී ස ආයතනය: වාර්ෂික 

වාර්තාව ම2016  
தசலசிசன ரூபவொஹினி நிறுவனம்: 

வருடொந்த அறிக்மக (2016) 
SELACINE RUPAVAHINI  INSTITUTE: ANNUAL 

REPORT (2016)  

ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනමාධ්ය අමාතයතුමා 

ශවුවශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 

"1971 අංක 38 දරන මුදල් පනශ්ත 14(3) වගන්තිපය යටශ්ත 2019.02.22 
දින ඉදිරිප්ත කරන ලද 2016.12.31 දිශනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
පිළිශයල කරන ලද විග කාධිපතිපවරයාශේ නිමේ්ෂෂ  ඟතුළ්ත 2016 
වර්ෂශේ සැලසිශන් රූපවාහිීය ආයතනශේ වාර්ෂික වාර්තාව අුවමත කළ 
යුතු ය. 

(වනතිපක කටයුතු (දූෂ  විශරෝධී) හා මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධී්ෂෂ  
කාරක සභාව විසින් 2020.01.24 දින සලකා බලා එීම වාර්තාව 
2020.02.07 දින පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිරිප්ත කරන  ලදී.)" 

 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු නජෝද ප් ්ද ප්රනා්දදු මහසතා   
(ைொண்புைிகு சஜொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්රශ්පනය ්භාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු ිකලාන් 

ජයතිපලක මහතා.  

 
දුම්සේය න් වය නිරි නල් භාවිතය ුරිත්ද ආාායම් 

ඉපයීම 
புமகயிரதச் சசமவமய முமறயொகப் 

பயன்படுத்துவதன்மூலம் வருைொனம் ஈட்டல்   
INCOME GENERATION THROUGH PROPER USE OF RAILWAY 

SERVICE  
 

 

[අ.භා. 5.08  

 
ගු ක ලා්ද ජයිනලක මහසතා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன் ஜயதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින සභාව කල්තබන 

අවස්ථාශේ මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත කරනවා: 

"ලංකාශේ ප්රවාහන මාධ්යයන් සැලරීල්ලට ග්තවිට දුම්රිය ශසේවය ඉන් 
ප්රධ්ාන ශේ. යට්ත විජිත සමශේ දුම්රිය ශසේවය භා්ඩල ප්රවාහනය සඳහා 
වැඩිපුර ශයොදා ග්තතද ශම් වන විට එය මඟී ප්රවාහනය සඳහා වැඩි 
ව ශයන් ශයොදා ගැශන්.  

අපට නිරන්තරශයන් අසන්නට ලැශබුවශේ දුම්රිය ශසේවය පාඩු ලබන 
ශසේවාව්ෂ බවයි. නමු්ත රටක මඟී ප්රවාහන ශසේවය, ශසේවය්ෂ ශසේ සලකා 
කටයුතු කළ යුතු අතර, මඟී ජනතාවට වැඩි පිරිවැය්ෂ ඒ සඳහා 
ශනොශයදීමට වග බලා ගතයුතුය. එබැවින් එම පාඩුව පියවා ගැීයම සඳහා 
ශවන්ත මාර්ග භාවිත කළ යුතුය. 

අප රශට් දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව සතුව ඟතිප ශභ තිපක සම්ප්ත 
අතිපවි ාලය. එයින් ද ශදපාර්තශම්න්තුව සතු භූික ප්රමා ය වැදග්ත ශේ. එම 
සම්ප්තවලින් නිසි ප්රශයෝජනය්ෂ ගත යුතුය. ඒ සඳහා අව ය නම් 
ශප ේගලික අං ශේ ද සහාය ලබාගත හැරීය. 
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විශ ේෂශයන් භා්ඩල ප්රවාහනය දුම්රිය ශසේවාව මඟින් සිදුකර ප්රධ්ාන නගර 
ආශ්රිත දුම්රිය ශපොළ අසල ශතොග ගබලා සංීමර්  ඉදිකර, ශතොග 
ශවශළඳාම නගරශයන් පිටතට ශගන ශගොස්, ඉන් වි ාල ආදායම්ෂ ලැබිය 
හැරීය. 

එශමන්ම දුම්රිය ශපොළවල් ආශ්රිතව සාේපු සංීමර්  ඉදි රීමේශමන් දුම්රිය 
මඟී ජනතාවට වලා්ත පහසුශවන් තම අව යතා ඉටුකර ගැීයමට හැරී 
වනවා ශමන්ම දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට ඉන් ද වි ාල මුදල් ඉපයීම්ෂ 
සිදුකර ගත හැරීය. 

තවදුරට්ත දුම්රිය ස්ථාන හා දුම්රිය මැදිරි ආශ්රිතව ශවශළඳ දැන්වීම් 
ප්රචාර ය මඟින් ද වි ාල ආදායම්ෂ උපයා ගත හැක.  

ශම් සඳහා රජශේ අවධ්ානය ශයොමු කර රජශේ නියාමනය යටශ්ත වැල 
පිළිශවළ්ෂ සකස් කර දුම්රිය ශසේවාව වලා්ත යහප්ත ශසේවාව්ෂ කළ 
යුතුයැයි මා ගරු සභාවට ශයෝජනා කරික. "  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශයෝජනාව ස්ිකර රීමේම, ගරු සුදර් න ශදනිපිටිය මන්ත්රීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි තුන්ෂ තිපශබනවා.  

 

ගු මනම්ජර්  සුාර්ශ්න නානිිළටිය මහසතා 
(ைொண்புைிகு (சைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ිකලාන් ජයතිපලක 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිප්ත කළ එම ශයෝජනාව මම ස්ිකර කරනවා.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අදහස් ඉදිරිප්ත කරන්න.  

 

[අ.භා.5.09  

 

ගු මනම්ජර්  සුාර්ශ්න නානිිළටිය මහසතා 
(ைொண்புைிகு (சைஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய)  

(The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි භා්ඩල ප්රවාහනය 

සම්බන්ධ්ව හැමදාම කථා කරනවා. ඒ වාශේම, භා්ඩල 

ප්රවාහනශේදී අප අතිපන් සිදු වන අඩු පාඩු ගැන, එශහම නැ්තනම් 

යන වියදම් ප්රමා ය ගැන හැමදාම කථා කරනවා. පුරා  කාලශේ 

භා්ඩල ප්රවාහනය රීමේම් සියල්ල සිේධ් වුශ්ඩ දුම්රිය මාර්ග 

හරහායි. දුම්රිය ස්ථාන මූලික කරශගන තමයි ඒ සෑම ප්රවාහන 

කාර්යය්ෂම වාශේ සිේධ් වුශ්ඩ. විශ ේෂශයන් උලරට දුම්රිය 

මාර්ගය මගින් එළවුම, පලතුරු, මල් ආදි සියුම ශේවල් ප්රවාහනය 

කරුව ලැුදවා. ඉංග්රීසින්ශේ කාලශේදී ශ්ත, ශපොල්, රබර් වැනි හැම 

ශදය්ෂම ප්රවාහනය කරුව ලැුදශේ දුම්රිය භාවිත කරිකන දුම්රිය 

මාර්ගය ඔස්ශසේයි. නමු්ත ටික දවස්ෂ යනශකොට ශකශමන් 

ශකශමන් ඒ ත්ත්තවය නැතිප ශවලා ගිහින් අශනකු්ත ක්රම මඟින් 

ප්රවාහන කාර්යය ආරම්භ කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශවලාශේ 

විශ ේෂශයන්ම රීයනවා, ඉතාම වැදග්ත කාලීන ශයෝජනාව්ෂ අද 

සාකච්ාාවට ගන්නා බව. ශම් ශයෝජනාවට අුවව කටයුතු කශළෝත, 

නැවත වතාව්ෂ දුම්රිය ශසේවය නලා සිටුවීමට අපට හැරී ශවනවා. 

අප දුම්රිය මඟින් බඩු භා්ඩල ප්රවාහනයට උ්තසාහ ග්තශතෝත, අප 

එය කටයු්තත රීමේමට පටන් ග්තශතෝත, ශම් ශයෝජනාවට අුවව 

කටයුතු කරන්න පටන් ග්තශතෝත වියදම වි ාල ව ශයන් අඩු 

කරගන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාශේම බඩු භා්ඩලවල 

ආර්ෂෂිතභාවය්ත තහවුරු ශවනවා, බඩු භා්ඩල ශගන ඒශම්දී පැන 

නඟින ගැටුම්ත ශගොල්ෂ මල හැශරනවා. එම නිසා මා හිතන්ශන්, 

ශමය ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාව්ෂ බවයි. අපි හැම ශවලාශේම 

උ්තසාහ කරන්න ඕනෑ දුම්රිය ශසේවය නලා සිටුවීමටයි.  

මම  ව පළා්ත සභාශේ මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් සිටියදී්ත ඒ 

ප්රශේ ශේ තිපශබන බඩු භා්ඩල දුම්රිය මාර්ගශයන් ප්රවාහනය 

කරන්න රීයන ශයෝජනාව කළා. නමු්ත එය ක්රියා්තමක වුශ්ඩ 

නැහැ. පාර්ලිශම්න්තුවට අද ගරු ිකලාන් ජයතිපලක මන්ත්රීතුමා 

ඉදිරිප්ත කළ ශයෝජනාව ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාව්ෂ නිසා 

එම ශයෝජනාව ක්රියා්තමක කරන්න රීයලා මම ගරු 

අමාතයතුමාශගන් ශග රවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ස්තුතිපයි.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ශප්රේම්නා්ත සී. ශදොලව්තත මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 

ශදකක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.12  

 

ගු නප්ර ම්නාත් සී. නාොලවත්ත මහසතා 
(ைொண்புைிகு பிசரம்நொத் சி. ததொலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි වලා ශවනස් විධියට 

හිතන්න පුරුදු වුශ්ඩ නැ්තනම් -එකම විධියකට හිතන්න පුරුදු 

වුශ ෝත- අපට ඉදිරියට යන්න ශවන්ශන් නැහැ. අපි ශවනස් 

විධියට හිතලා ශවනස් වාතාවර වලට අුවගත වුශ්ඩ නැ්තනම් 

ඉදිරි පැවැ්තම්ෂ ඟතිප වන්ශන් නැහැ. අද දුම්රියට සිේධ් ශවලා 

තිපශබන්ශන් ඒකයි. අශේ ර ශට් දුම්රිය ප්රවාහන ශසේවය සැපයූ 

දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව දීර්ඝ කාලය්ෂ තිපස්ශසේ ශම් රශට් මහ 

ජනතාවට වි ාල ශසේවය්ෂ කළ ආයතනය්ෂ. අපට හැම 

ශදයරීන්ම ලාභ ලබන්න පුළුවන්කම්ෂ නැහැ. විශ ේෂශයන්ම 

ප්රවාහනය වාශේ ඒවා ලාභය විතර්ෂ අරමුණු කරශගන කරන්න 

පුළුවන් වයාපාර ශනොශවයි.  

අපි දන්නවා, ශ්රී ලංකා දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට වි ාල 

ශේශපොළ සම්භාරය්ෂ තිපශබන බව. වලා දියුණු ශවච්ච, වලා 

නවයකර යට ල්ෂ ශවච්ච ක්රම උපශයෝගී කරශගන ඒ ශේශපොළ 

භාවිත කරලා වලා ලාභදායී ක්රමවලට යන්න අපට පුළුවන් නම් 

ශහොඳයි. එය විය යු්තත්ෂ. විශ ේෂශයන්ම ශම් ශයෝජනාව තුළින් 

ගරු ිකලාන් ජයතිපලක මන්ත්රීතුමා ශයෝජනා කරන supermarkets 

හුවන්වා දීම, advertising boards හුවන්වා දීම වැනි කරුණු 

ශහොඳයි. ඒ වාශේම, නව දුම්රිය ප්රවාහන ශසේවය්ෂ තුළින් වලා 

පළල් සංචාරක වයාපෘතිප සමල දුම්රිය ප්රවාහන ශසේවය ඉස්සරහට 

ශගන යන්න පුළුවන්.  

අපි දන්නවා ප්රං ය, ඉතාලිය, ජපානය වාශේ රටවල සංචාරක 

වයාපෘතිප එ්ෂක ගැට ගැසුණු ලාභදායී වයාපාරය්ෂ බවට දුම්රිය 

ශසේවාව ප්ත ශවලා තිපශබන බව. ශම්වා ගැන අපට හිතන්න 

පුළුවන්.  

අපි දන්නවා, ශම් ශකොවිඩ් වසංගතය්ත එ්ෂක අද අපට 

විශේශීය සංචාරකයන් ගැන හිතන්න බැහැ රීයලා. හැබැයි දුම්රිය 

ශසේවාව නවයකර යට ල්ෂ කරලා ශේශීය සංචාරකයන් හරහා 

වු ්ත ශම් ශසේවාව ඉදිරියට ශගන යන්න පුළුවන්.  නව මං ශප්ත 

විවර කරගන්න පුළුවන් ක්රම සහ මූශලෝපායයන් නිර් ය 

කරශගන, ශසොයාශගන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නම්, අපට පුළුවන් 

ශවයි දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව ලාභදායී ආයතනය්ෂ බවට ප්ත 

කරන්න. දුම්රිය ශසේවය මඟින් රටට වන, මහ ජනතාවට වන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශසේවය අප එකදු බිඳ්ෂ ව්ත අඩු ශනොකළ යුතු බව්ත, වයාපාරයකට 

වලා එය ශසේවය්ෂ රීයන කාර ය  අප ශ්තරුම් ගත යුතු බව්ත මා 

සඳහන් කරනවා.  

 

ස්තුතිපයි.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශ එ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ිකනි්තතු පහක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී කවුරුන් ශහෝ ගරු 

මන්ත්රීවරශය්ෂ මූලාසනය සඳහා ගරු ශප්රේම්නා්ත සී. ශදොලව්තත 

මන්ත්රීතුමාශේ නම ශයෝජනා කරන්න. 

 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා 
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, " ගරු ශප්රේම්නා්ත සී. 

ශදොලව්තත මන්ත්රීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා 

කරනවා. 

 

ගු න ලු කුමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
 

විරි්ද ්පථිර කරන ලදී. 
ஆசைொதித்தொர். 
Seconded. 
 

ප්රශ්පනය විම්න ලදි්ද, ්භා ්ම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ගු අජිත් රාජපක්ෂ මහසතා මූලා්නනය්ද ඉවත් 

වූනය්ද, ගු නප්ර ම්නාත් සී. නාොලවත්ත මහසතා මූලා්නාපවඪ විය. 
 அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அஜித் ரொஜபக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலசவ, ைொண்புைிகு பிசரம்நொத் சி. 

ததொலவத்த அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE  took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.15  

 

ගු නේ.සී. අලවුරවල මහසතා 
(ைொண்புைிகு சஜ.சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ිකලාන් ජයතිපලක 

මන්ත්රීතුමා ශගනා සභාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව ඉතාම 

වැදග්ත ශයෝජනාව්ෂ. දුම්රිය ශසේවාව අශේ රටට සුදු 

අධිරාජයවාදින්ශගන් ලැුදණු දායාදය්ෂ. එය ආරම්භ කශළේ 1850 

ග න්වලදී. දුම්රිය ශසේවයට දැන් දීර්ඝ ඉතිපහාසය්ෂ තිපශබනවා. ඒ 

කාලශේ සිට ශම් ද්ෂවා දුම්රිය ශසේවාව මඟින් අශේ රටට වි ාල 

ශසේවය්ෂ සිදු ශවලා තිපශබනවා, විශ ේෂශයන් භා්ඩල ප්රවාහනය 

අතිපන්.  

වර්තමානය වන විට ශමය අතයව යශයන් දියුණු කළ යුතු 

ශසේවය්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිපශබනවා. මම නම් දරීන විධියට 

දුම්රිය ශසේවශේ අපි තවම්ත ඉන්ශන් අවුරුදු 50කට, 60කට ශපර 

තිපූ  ත්ත්තවශේමයි. ශලෝකශේ දියුණු රටවලට ගියාම අපට 

ශපශනනවා, ඒ රටවල දුම්රිය ශසේවාව ශකොයි ආකාරශයන්ද 

පාවිච්චි කරන්ශන්, ජනතාව ශමොන තරම් ප්රමා ය්ෂ දුම්රිය මඟින් 

ගමන් බිමන් යනවාද, භා්ඩල ප්රවාහනය කරනවාද රීයන එක. ඒ 

රටවල හැම අං යකටම දුම්රිය ශසේවය ශයොදා ගන්නවාය රීයන 

එක ගැන අප කාටව්ත තර්කය්ෂ නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් දුම්රිය ශසේවාව්ත 
ජනතාවට සමීප කරවිය හැරීයි. අද අශේ රශට් මාර්ගවල වි ාල 
තද බදය්ෂ තිපශබනවා. එක පැ්තතරීන් නාගමේකකර ය තුළ ඟතිප 
ශවලා තිපශබන තදබදය වාශේම, නගර අතර ගමන් රීමේශම්දී්ත 
වි ාල මාර්ග තදබදය්ෂ තිපශබනවා. අශේ දුම්රිය ශසේවාව වැඩි 
දියුණු කශළෝත අපට පුළුවන්, මාර්ග තදබදය නැතිප කරගැීයමට 
සහ එක වර වි ාල ප්රමා ශයන් ප්රවාහන පහසුකම් සලසා 
ගන්නට.   

අශේ රශට් දුම්රිය ශසේවය ශම් දුර්වල ත්ත්තවශේ තිපබීම ගැන 
රජයන් ග නාව්ෂ වග රීයන්න ඕනෑ. මම ශම් කාටව්ත ශචෝදනා 
කරනවා ශනොශවයි. 1948දී නිදහස ලබා ග්ත දා සිට අශේ අශන්ෂ 
අං  ඉදිරියට ආව්ත දුම්රිය ශසේවශයන් අපි බලාශපොශරෝතතු වූ 
ජයග්රහ , අප බලාශපොශරෝතතු වූ දියුණුව අපට ලැබිලා නැහැ. ඒ 
නිසා ඒ සම්බන්ධ්ශයන් අවධ්ානය ශයොමු කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි දරීනවා දුම්රිය ස්ථාන 
අසල දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව සතු වි ාල භුික භාග තිපශබන  බව.  
මම හිතන විධියට දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව සතු ශගොල්ෂ වටිනා 
ඉලම් තිපශබනවා. ශම් ශවනශකොට ඒ ඉලම්වල වටිනාකම වි ාල 
ව ශයන් වැඩි ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා ඒවා ප්රශයෝජනයට 
ගැීයම සම්බන්ධ්ශයන් පුළුල් සාකච්ාාව්ෂ පැවැ්තවිය යුතුයි. 
දුම්රිය ශසේවාව ජනතාවට ප්රවාහන පහසුකම් සපයන අතරම, 
භා්ඩල ප්රවාහනයට්ත ශයොදා ගන්නවා.  මම හිතන විධියට දැන් 
යම්තා්ෂ දුරකට ශතල් ප්රවාහනය සඳහා්ත ශයොදා ගන්නවා. එම 
කටයුතු තව්ත වැඩිදියුණු කරන්න ශම් දුම්රිය ශසේවය පාවිචිචි 
කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම වැදග්ත.  

උදාහර ය්ෂ ව ශයන් කුරු ෑගල දුම්රිය ස්ථානය 
ග්තශතෝත, ඒ අසලින්ම තමයි අධිශේගී මාර්ගශේ පිවිසුම 
තිපශබන්ශන්. කුරු ෑගල දුම්රිය ස්ථානය අසල දුම්රිය 
ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත අ්ෂකර ග නාවක ඉලම්ෂ තිපශබනවා. 
එම ඉලම නගරය මැද  ඉතාම වටිනා තැනක පිහිටා තිපශබන්ශන්. 
අද ශලෝකයට ගැළශපන, රටට ගැළශපන, සංචාරක වයාපාරයට 
ගැළශපන ඉතාම ශහොඳ මධ්යසථ්ානය්ෂ එතැන ඟතිප කරන්න 
පුළුවන්.  විශ ේෂශයන්ම සුපිරි ශවශළඳ සංීමර් ය්ෂ හදන්න්ත 
පුළුවන්. ඒ ඉලම ප්රශයෝජනයට අරශගන එවැනි කටයුතු 
ග නාව්ෂ කරන්න පුළුවන්.  මම ශම් එක උදාහර ය්ෂ විතරයි 
රීේශේ. තව්ත ඒ වාශේ ස්ථාන ග නාව්ෂ අපි දැක තිපශබනවා.  

දුම්රිය ස්ථාන අසල තිපශබන දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත 
ඉලකලම් පාවිච්චි කරලා, දුම්රිය ශසේවාව දියුණු රීමේමට අව ය 
මුදල් පවා ශහොයන්න පුළුවන්. ශමොකද, ඒ තරම් වටිනා ස්ථානවල 
තමයි ඒවා තිපශබන්ශන්. ඒ නිසා ඒ ගැන්ත අවධ්ානය ශයොමු 
කරලා, විශ ේෂඥයන් සම්බන්ධ් කරශගන   කඩිනිකන් කටයුතු 
කළ යුතුව තිපශබනවා. ඒ වාශේම, ශලෝකශේ අශන්ෂ රටවල් ශම් 
සම්බන්ධ්ශයන් කටයුතු කර තිපශබන්ශන් ශකොශහොමද රීයලා 
ශසොයා බලා,  ඒවා්ත ආදර් යට අරශගන අශේ රශට් ශම්  ශසේවාව 
වැඩිදියුණු කරන්න අපට පුළුවන් නම්, ඒක ඉතාම වැදග්ත.   

දුම්රිය ශසේවශේ අද ශම් තිපශබන ත්ත්තවයට පසුගිය කාලශේ 
තිපුදණු සියුම ආ්ඩඩු වග රීයන්න ඕනෑ රීයා මා හිතනවා.  ඒ 
කවුරු්ත ශම් ගැන වැඩි අවධ්ානය්ෂ ශයොමු කරලා නැහැ. අශන්ෂ 
අං වලින් අපි ඉස්සරහට ආව්ත, ශම් අං ශයන් අපි ඉදිරියට ඟවි්ත 
තිපශබන ප්රමා ය ඉතා  මදි. ඒ නිසා අද දුම්රිය ශසේවාව වැඩිදියුණු 
රීමේම  අතයව ය කාර ාව්ෂ හැටියට අපි දරීනවා.  
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ගරු ිකලාන් ජයතිපලක මන්ත්රීතුමා අද  සභාව කල්තබන 

අවස්ථාශේ ශගනැවි්ත තිපශබන ශම් ශයෝජනාව ඉතා වැදග්ත. අශේ 

ගරු රාජය ඟමතිපතුමා ශමතැන සිටිනවා. ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, 

ඔබතුමාශේ අවධ්ානය ශයොමු කරලා, රජශේ අවධ්ානය ශයොමු 

කරලා ඉදිරි කාලශේ ශම් කටයුතු කරන්න අව ය සැලසුම් සකස ්

කරලා ඒවා ක්රියා්තමක කරන්න රීයා ඉල්ලා සිටිිකන්,  ශම් ශේලාව 

ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමාට ස්තුතිපවන්ත 

ශවිකන් මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සම්ප්ත අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාට විනාඩි ශදකක කාලය්ෂ  තිපශබනවා . 
 

[අ.භා. 5.20  
 

ගු ්ම්පත් අුරනකෝරල මහසතා 
(ைொண்புைிகு சம்பத் அதுசகொரல)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ිකලාන් ජයතිපලක 

මන්ත්රීතුමා ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාව්ෂ අද සභාව කල්තබන 

අවස්ථාශේ ඉදිරිප්ත කර තිපශබනවා. අශේ රශට් විශේශිකයන් හදපු 

දුම්රිය මාර්ග පේධ්තිපශයන් ඔේබට ශම් දුම්රිය ශසේවාව ශගනියන්න 

ඉලකල ලැුදශ්ඩ ගරු මහින්ද රාජප්ෂෂ මැතිපතුමාටයි. එදා 

එල්ටීටීඊ ත්රස්තවාදීන් විසින් විනා  කළ යාල්ශේවි දුම්රිය නැවත 

වතාව්ෂ යාපනයට ගමන් කශළේ, ඒ වාශේම ශබලිඅ්තත ද්ෂවා නව 

දුම්රිය මාර්ගය්ෂ ආරම්භ වුශ්ඩ ගරු මහින්ද රාජප්ෂෂ 

මැතිපතුමාශේ උ්තසාහය නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ රශට් දුම්රිය 

ශදපාර්තශම්න්තුව පිළිබඳව සහ දුම්රිය මාර්ග පේධ්තිපය පිළිබඳව 

අපි නැවත වතාව්ෂ සිතිපය යුතු කාලය එළඹ තිපශබනවා රීයා මා 

වි ්වාස කරනවා.  ප්රං ය, ජර්මනිය, ජපානය, රුසියාව, ීනනය වැනි 

දියුණු  රටවල් දුම්රිය මාර්ග පේධ්තිපය ඉතාම ශහොන්න් නල්තතු 

කරනවා. ඒ වාශේම, ඒ රටවල ජනගහනශයන් වි ාල පිරිස්ෂ 

පාවිච්චි කරන්ශන් දුම්රිය ප්රවාහන පේධ්තිපය. ඒ ශබොශහෝ රටවල 

භූගත උමං මාර්ග පේධ්තිපය්ෂ තිපශබනවා. නමු්ත අශේ රට තුළ 

එවැනි මාර්ග පේධ්තිපය්ෂ  නැහැ. අශේ දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුව 

සතුව වටිනා ඉලම් ප්රමා ය්ෂ තිපශබනවා. අපි ශම් වටිනා ඉලම් යම් 

කටයු්තතකට ශයොදා ගන්නවා නම්, ශහොඳ විශ ේෂඥ ක්ඩලායම්ෂ 

ශයොදාශගන, ඒ පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ාා කරලා  දුම්රිය 

ශදපාර්තශම්න්තුව දියුණු රීමේශම් කටයු්තත  කළ යුතුයි. හැබැයි, 

ශම්ක ශබොශහොම පරිස්සිකන් අත තැබිය යුතු වැල්ෂ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අශේ රශට් නගරවල ශහොඳම 
ස්ථානවල තමයි දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට අය්ත ශම් ඉලකලම් 
තිපශබන්ශන් රීයලා අපි දන්නවා. අශේ රට තුළ විශ ේෂ ශවශළඳ 
ආර්ිකක මධ්යස්ථාන ඟතිප කරන්න, ශීතාගාර පහසුකම් ඟතිප 
කරන්න, ශවශළඳ ශපොළට නිෂ්පාදන ශගන ඒශම්දී අව ය 
පහසුකම්  සපයන්න්ත අව ය  ශහොඳ වටපිටාව්ෂ ශම් ශයෝජනාව 
තුළ තිපශබනවා. ඒ නිසා  ශමය ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාව්ෂ 
රීයා මම හිතනවා.  ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත රීමේම ගැන අපි සතුටු 
ශවනවා.  ඒ වාශේම  අශේ රශට් දුම්රිය ශසේවාව දියුණු රීමේමට 
අපට හැරීයාව තිපශබනවා රීයා මම වි ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාශේම  ශම් ශේලාශේ අශේ 
ගරු ප්රවාහන ඟමතිපතුිකයට්ත මශේ ස්තුතිපය පුද කරනවා.  

ගරු ඟමතිපතුිකයශගන්  අපි ශප ේගලිකව ශම් ගැන ඉල්ලීම්ෂ 
කළා. ගරු ඟමතිපතුිකයනි, අුම්තගම සිට ගාල්ල ද්ෂවා දිශවන 
මන්දගාමී දුම්රිය මීට ටික දවසකට කලින් නතර කරලා තිපශබනවා.   
ශම් මන්දගාමී දුම්රිශයන් වි ාල පිරිස්ෂ -රාජය ශසේවකයන්, සිසු 

දරුවන්- ගමන් කරනවා. අුම්තගම සිට ගාල්ල ද්ෂවා උදෑසන 
ධ්ාවනය වන ශම් මන්දගාමී දුම්රිය නැවත ධ්ාවනය කරවන්න 
කටයුතු කරන්න රීයලා්ත  මම ශම් ශවලාශේ ගරු 
ඟමතිපතුිකයශගන් ඉල්ලීම්ෂ කරනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතිපයි. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු වසන්ත යාපාබ්ඩලාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

ශදකක කාලය්ෂ තිපශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.23  

 

ගු ව්්දත යාපාබණ්ඩාර මහසතා 
(ைொண்புைிகு வசந்த யொப்பொபண்டொர)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දුම්රිය රීයන්ශන් දැවැන්ත 

බර්ෂ එහා ශමහා ශගන යන යකල කඳ්ෂ. ඟ්තත ව ශයන්ම 

වාහනය්ෂ. ශම් සඳහා වි ාල ව ශයන් ඉන්ධ්න දහනය්ෂ සිදු වන 

බව මා රීයන්නට ඕනෑ.  ශම් දුම්රිය ධ්ාවනයට සිදු වන වියදම - 

cost එක  - පියවා ගැීයමට නම් ඒ හා සමාන ආදායම්ෂ අපට 

ලැශබන්න ඕනෑ.  ඉංග්රීසින්ශේ කාලශේ තමයි දුම්රිය  ප්රවාහනය 

ලංකාශේ ආරම්භ වුශ්ඩ රීයන කාර ය අපි දන්නවා. උලරට 

දුම්රිය ප්රවාහන ශසේවය පිළිබඳව  ග්තශතෝත, කඩුගන්නාශේ තමයි 

එහි ප්රධ්ාන දුම්රිය මධ්යසථ්ානය, නැ්තනම් දුම්රිය නැවතුම් ශපොළ 

බිහිශවලා තිපශබන්ශන්.  කඩුගන්නාව දුම්රිය  ශපොළ වාශේම තමයි 

මහුවවර තිපශබන දුම්රිය ශපොළ්ත. ලංකාශේ ප්රධ්ාන දුම්රිය 

ශපොළවල් ශදක්ෂ විධියට තමයි ඒවා ඉතිපහාසශේ සඳහන් 

ශවන්ශන්.  

ශම් විෂයය භාරව ඉතා ද්ෂෂ රාජය අමාතයවරශය්ෂ ඉන්නවා. 

එතුමා තමයි අශේ මහුවවර දිස්ත්රි්ෂකය නිශයෝජනය කරන  ගරු 

දිුමම් අමුණුගම රාජය ඟමතිපතුමා.  ප්රවාහනය සම්බන්ධ්ශයන් 

කටයුතු කරන්න ශම් වාශේ ද්ෂෂ රාජය අමාතයවරශයකුට 

අවස්ථාව්ෂ ලබා දීම පිළිබඳව අපි සන්ශතෝෂ වනවා.  එතුමා 

විශ ේෂශයන්ම කඩුගන්නාව දුම්රිය ශපොළ වාශේම මහුවවර දුම්රිය 

ශපොළ ශකශරහි්ත අවධ්ානය ශයොමු කරන බව මා දන්නවා. ශම් 

දුම්රිය ශපොළවල් ශදකම ඉතා ප්රබල වාණිජ වටිනාකම් තිපශබන 

ස්ථාන ශදක්ෂ. ශම් දුම්රිය ස්ථාන ශදක වාශේම, ලංකාශේ 

අශනකු්ත දුම්රිය ස්ථාන ශකශරහි්ත අවධ්ානය ශයොමු කරන්න 

අපට පුළුවන් නම්  ආර්ිකක වටිනාකම්ෂ  එකතු කරගන්න පුළුවන් 

ශවයි රීයලා මා හිතනවා. ඒක ඉතා වැදග්ත.  කඩුගන්නාශේ 

ශලෝසන් කුුමන තිපශබනවා;  දුම්රිය ශක තුකාගාරය තිපශබනවා. ඒ 

වාශේම දුම්රිය හා සම්බන්ධ් වි ාල ප්රශේ ය්ෂ එහි තිපශබනවා.  

 ඒ නිසා ශම් ස්ථානය hub එක්ෂ විධියට සලකා කටයුතු 

කශළෝත,  කඩුගන්නාව ආර්ිකක මධ්යස්ථානය්ෂ වාශේම දුම්රිය 

නගරය්ෂ බවට ප්ත කරන්න්ත පුළුවන් වනවා. මහුවවර තිපශබන 

දුම්රිය ශපොළ්ත ඒ වාශේමයි.  අපි දන්නවා,  ඒක්ත ප්රධ්ාන ආර්ිකක 

වටිනාකම්ෂ තිපශබන ප්රශේ ය්ෂ බව. නමු්ත ඒ ව ටිනාකිකන් 

ප්රශයෝජනය්ෂ  ලබා ශගන නැහැ රීයන එකයි මම රීයන්ශන්. ශම් 

ප්රශේ ය ප්රවාහන මධ්යස්ථානය්ෂ.  නමු්ත ශම් ප්රවාහන 

මධ්යස්ථානය තවම ගුඩ්ශෂඩ් බස් නැවතුම් ශපොළට්ත,  දුම්රිය 

ශපොළට්ත සම්බන්ධ්ශවලා නැහැ. ශම්වා එකට යා කරලා, ආර්ිකක 

වටිනාකම්ෂ ලබා ගැීයම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි උ්තසාහ 

කරන්න ඕනෑ.  ඒ පිළිබඳව්ත  ගරු අමාතයතුමාශේ අවධ්ානය 

ශයොමු කරවන්න මම කැමැතිපයි.  ඒ වාශේම කඩුගන්නාව, 

මහුවවර වැනි දුම්රිය ශපොළවල්, දුම්රිය නගර විධියට ජනරිය 

523 524 



පාර්ලිශම්න්තුව 

කරන්න පුළුවන් නම් එයින් ආර්ිකක වටිනාකමකු්ත උපයා ගන්න 

පුළුවන්.   ශමහි වටිනාකම උේදීපනය කර ගැීයම පිළිබඳ  

කාර ය මා ඔබතුමාශේ අවධ්ානයට ශයොමු කරවනවා. ඒ තුළින් 

ආදායම්ෂ වාශේම ැදීම ර්ෂෂා ප්රමා යකු්ත අපට ජනනය කර 

ගන්න පුළුවන් රීයන කාර ය්ත ශම් ශවලාශේ සඳහන් කරන්න 

කැමැතිපයි.  

මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට  

ස්තුතිපවන්ත ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශේුම කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක කාලය්ෂ 

තිපශබනවා. 
 

[අ.භා. 5.25  

 

ගු න ලු කුමාර් මහසතා  
(ைொண்புைிகு சவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ිකලාන් ජයතිපලක 

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිප්ත කර තිපශබන සභාව කල් තැබී ශම් 

ශයෝජනාව ඉතා වැදග්ත ශයෝජනාව්ෂ. මා වාශේම, රාජය අමාතය 

ගරු දිුමම් අමුණුගම මැතිපතුමා්ත මහුවවර දිස්ත්රි්ෂක ය නිශයෝජනය 

කරනවා. ඒ නිසා එතුමාශේ අමාතයාං යට අදාළ කරු ්ෂ 

සම්බන්ධ්ශයන් ශම් කල් තැබීශම් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත රීමේම  

වැදග්ත.  ශ්රී ලංකාශේ තිපශබන ශසේවාවලින්  ඉතා පැැදණි ශසේවාව්ෂ 

හැටියට දුම්රිය ශසේවාව හුවන්වන්න පුළුවන්. 1858දී තමයි දුම්රිය 

ශසේවාව ආරම්භ කරලා තිපශබන්ශන්. නමු්ත ඒ ආරම්භ කරපු 

ස්ථානශේම තමයි අද වනශකොට්ත දුම්රිය ශසේවාව තිපශබන්ශන් 

රීයන කාර ය කනගාටුදායක කාර ය්ෂ. කඩුගන්නාව ශවන්න 

පුළුවන්, මහුවවර ශවන්න පුළුවන්, සරසවිගම ශවන්න පුළුවන්  

ශම් සෑම ප්රධ්ාන දුම්රිය ශපොළ්ෂම ඉංග්රීසි යුගශේ තමයි පටන්ශගන 

තිපශබන්ශන්.  තවම ඒ ත්ත්තවශේම තමයි ඒ දුම්රිය ශපොළවල් 

තිපශබන්ශන්. අද වනශකොට වි ාල පාඩුව්ෂ ලබන ආයතනය්ෂ 

විධියට තමයි ශම් ආයතනය තිපශබන්ශන් රීයලා මම හිතනවා. 

සාමානයශයන් ශලෝකශේ ප්රවාහන ශසේවයට අය්ත ආයතන 

රීයන්ශන්, වි ාල ලාභ උපයන ආයතන. එවැනි ආයතන තමයි 

සංවර්ධ්නය වන රටවල්වල අපි දරීන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම 

සංවර්ධිත රටවල්වල දුම්රිය ශසේවය්ත සංවර්ධ්නය වී තිපශබනවා 

රීයන කාර ය අපට ඉතා ශල්සිශයන් හුවනා ගන්න පුළුවන්. එම 

රටවල ශපො ශළොව මත වාශේම ශපොශළොව යට්ත -උමං මාර්ග- 

දුම්රිය ධ්ාවනය කරවන්න පුළුවන්. ශම්ක තමයි විශ ේෂ්තවය.  

නමු්ත අශේ දුම්රිය තවම්ත ශපොශළොව උඩින් පම යි  ගමන් 

කරන්ශන්.  

ඒ රීයන්ශන්, උමං මාර්ගය්ෂ හදා ගන්න තරමට අශේ 

සංවර්ධ්නය තවම ඉහළට ගිහිල්ලා නැහැ. ගිය සතිපශේ  මහුවවර 

සිට සරසවි උයන ද්ෂවා පවතිපන දුම්රිය මාර්ගශේ සංවර්ධ්න 

කටයු්තතකට්ත රාජය ඟමතිපතුමා සම්බන්ධ් වු ා. මහුවවර 

නගරය තුළ වි ාල රථවාහන තදබදය්ෂ තිපශබනවා. මහුවවර 

නගරය හා ඒ අවට සම්බන්ධ් කර ශගන උමං මාර්ගය්ෂ ඔස්ශසේ 

electric train එක්ෂ ගමන් කරන්න පුළුවන් දුම්රිය ශසේවාව්ෂ 

ආරම්භ කශළෝත, ඒක අ්තදැීමම්ෂ ශවනවා පම ්ෂ ශනොශවයි, 

රශට් සංවර්ධ්නයට පාවිච්චි කරන්න්ත පුළුවන්. නවීන 

තා්ෂෂ ය්ත එ්ෂක ශම් දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු රීමේමට 

ඔබතුමාට අවස්ථාව්ෂ ලැශේවා රීයා මම ප්රාර්ථනා කරනවා.  

අශේ  දුම්රිය  ගමන රීයන්ශන්, මගීන්ශේ ගමශන් අවසානය 

ද්ෂවා යන්න බැරි ශදය්ෂ. අශන්ෂ ප්රවාහන මාර්ග සමල සම්බන්ධ් 

ශවලා තමයි ගමන අවසාන කර ගන්න ඕනෑ. දුම්රිය ශසේවාව 

ප්රචලිත ශනොවීමට එක ශහේතුව්ෂ තමයි, අශන්ෂ ප්රවාහන මාර්ග 

සමල සම්බන්ධ් ශනොවීම. එවැනි සම්බන්ධ්ය්ෂ ඟතිප රීමේම, භා්ඩල 

ප්රවාහනයට අව ය අනිකු්ත පහසුකම් එකතු රීමේම, මගී 

ප්රවාහනශේදී පහසුකම් වැඩිදියුණු රීමේම වැනි කාර ා දුම්රිය 

ශසේවයට ඟතුළ්ත කශළෝත, දුම්රිය ශසේවාව්ත ප්රචලිත කරන්න 

පුළුවන්. ඒ වාශේම ශම් ශයෝජනාශේ තිපශබන නවීකර ය - ඒ 

නවීන supermarkets ශවන්න පුළුවන්-  නවීන ක්රම දුම්රිය 

ශසේවයට ඟතුළ්ත කර ගැීයශමන් අශේ රශට් සංවර්ධ්නයට ශලොකු 

පිටුවහල්ෂ ලබා ගැීයශම් අවස්ථාව තිපශබනවා.   

එ්ෂදහස් අටසිය ග න්වල පටන් ග්තත ශම් ශසේවය තව 

ශවනතුරුම දියුණුව්ෂ නැතිපව එතැනම නැවතිපලා තිපශබනවා.  රශට් 

සංවර්ධ්නයට ශම්ශකන් දායක්තවය්ෂ ලබා ගන්න බැරි ශවලා 

තිපශබනවා. ගරු රාජය ඟමතිපතුමනි, ශම් දුම්රිය ශසේවශේ  

ශසේවකයන් 14,000ක පම  ප්රමා ය්ෂ ඉන්නවා. ඒ 

ශසේවකයන්ට  පුරුණුව්ෂ ලබා දීලා දලදායීතාව අපි වැඩිදියුණු කර 

ගන්න ඕනෑ.  

දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට අයිතිප ඉලකලම් අනව ය ශලස 

ුද්ෂතිප වින්න වි ාල ප්රමා ය්ෂ ශම් රශට් ඉන්නවා. ීයතිපය 

ක්රියා්තමක කරලා ඒ ඉලම් ආපසු ලබා ගන්න ඕනෑ. ඒවා රශට් 

සංවර්ධ්නයට පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.  ඒ කාර්යයන් කශළෝත  

දුම්රිය ශසේවාශවන් වන අලාභය අඩු කර ශගන ඔබතුමන්ශේ කාල 

පරිච්ශේදශේදී ශම් ශසේවාව වැඩිදියුණු කර ගන්න පුළුවන් ශවයි. 

මහුවවර දිස්ත්රි්ෂකය තුළ තිපශබන දුම්රිය ශපොළවල් සංවර්ධ්නය 

රීමේමට -වැඩි දියුණු රීමේමට- ඔබතුමා ද්ෂවන උනන්දුව ගැන 

නැවත වර්ෂ මම ස්තුතිපවන්ත ශවනවා. මහුවවර ඉඳලා උලරට 

ද්ෂවා දිගටම තිපශබන දුම්රිය මාර්ගය ග්තශතෝත, සමහර 

තැන්වලට, විශ ේෂශයන් සමහර වතුවලට - estatesවලට - ගමන් 

කරන්න තිපශබන එකම ප්රවාහන මාධ්ය දුම්රියයි. නමු්ත, ඒ දුම්රිය 

ශසේවාව  කලට ශවලාවට ලැශබන්ශන් නැහැ. ඒ දුම්රිය මාර්ගවල 

නිතරම ප්ර ්න තිපශබනවා. ඒ සඳහා විශ ේෂ අවධ්ානය්ෂ ඔබතුමා 

ශයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒක tourism එ්ෂක ආදායම් ලබා ගන්න 

පුළුවන් ඉතාම වැදග්ත මාර්ගය්ෂ රීයලා ඔබතුමා්ත දන්නවා. ඒ 

සඳහා විශ ේෂ අවධ්ානය්ෂ ශයොමු කරන්න රීයා මා ඉල්ලනවා.  

ස්තුතිපයි. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු (වවදය) උපුල් ගලේප්තතිප මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

2ක කාලය්ෂ නියිකතව තිපශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.31  

 

ගු මමවාය  ඳපුල් ගල් පත්ින මහසතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) உபுல் கலப்பத்தி)  

(The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi)  

ශබොශහොම ස්තුතිපයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

1858දී දුම්රිය ශසේවය ශම් රශට් සථ්ාපනය රීමේම්ත සමලම අද 

ශවනශකොට ලංකාශේ මගී ප්රවාහනශයන් සියයට 6ක ප්රමා ය්ෂ 

දුම්රිශයන් සිේධ් ශවනවා. නමු්ත, දුම්රිශයන් භා්ඩල ප්රවාහනය 

තිපශබන්ශන් අතිප යින්ම කනගාටුදායක ත්ත්තවයක. 1936 

ශවනශකොට දුම්රිශයන් භා්ඩල ප්රවාහනය රීමේම සියයට 57්ෂව 

පැවතිපයා. අද ශවනශකොට එය සියයට 7.7්ෂ ව ශයන් තිපශබන්ශන්. 
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ඒ අුවව , ධ්නස්කන්ධ්ය්ෂ උපයා ගන්න පුළුවන් මාර්ගය්ෂ අපි 

නැතිප කර ශගන තිපශබනවා. හැම ආ්ඩඩුව්ෂම ශම්කට වගරීයන්න 

ඕනෑ රීයා මම හිතනවා. දුම්රිය ශසේවශේ සමස්ත ආදායිකන් 

සියයට 9්ෂ විතර තමයි භා්ඩල ප්රවාහනශයන් උපයන්ශන්. 

පළමුවැනි පන්තිපය, ශදවැනි පන්තිපය, තුන්වැනි පන්තිපය ව ශයන් 

භා්ඩල ප්රවාහනය ශවන ශවනම තිපශබනවා. 

නමු්ත, පළමුවැනි සහ ශදවැනි පන්තිපවල භා්ඩල ප්රවාහනය 

සම්පූර් ශයන්ම වාශේ නතරශවලා තිපශබන්ශන්. රජශේ ගිණුම් 

පිළිබඳ කාරක සභාශේදී - COPAහීදී - දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුශේ 

නිලධ්ාරින් ශගන්වා කළ ප්ර ්න රීමේම්වලදී තමයි අපට දැනගන්න 

ලැුදශ්ඩ, ශම් තරම් අභාගයසම්පන්න ත්ත්තවය්ෂ, ඉර ම්ෂ 

වර්තමානය වන විට දුම්රිය ශසේවයට උරුම ශවලා තිපශබන බව. 

රජය්ෂ විධියට අපි ශම් පිළිබඳව අුමතිපන් හිතලා දුම්රිය ශසේවාව 

තවදුරට්ත භා්ඩල ප්රවාහනයට දායක කරගත යුතු ශවනවා. 

ශමොකද, පරිසරයට දුම් එකතු වීශමන්, traffic වැඩි වීශමන් -

නගරවල මාර්ග තදබදය වැඩි වීශමන්- මානසික ආතතිපය්ත වැඩි 

ශවනවා.  ප්රවාහන මාධ්යය්ෂ විධියට දුම්රිය වැඩිපුර ශයොදා 

ග්තශතෝත, නගරශේ තිපශබන තදබදය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. මම 

ඒ ශයෝජනාව්ත කරනවා. 

දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට තමයි ලංකාශේ තිපශබන වටිනාම 

ඉලම් ටික අයිතිපව තිපශබන්ශන්. අශේ සංචාරක කර්මාන්තයට එම 

ඉලම් ටික්ත ප්රශයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. එශහම කරන්න රීයලා 

මම ඒ ශයෝජනාව්ත කරනවා. ඒ වාශේම සභාව කල් තබන 

අවස්ථාශේ ශමම ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත රීමේම පිළිබඳව ගරු ිකලාන් 

ජයතිපලක මන්ත්රීතුමාට විශ ේෂශයන් ස්තුතිපවන්ත ශවනවා.   

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ගාිකණී වශල්ශබොල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි ශදකක 

කාලය්ෂ තිපශබනවා. 

 

[අ.භා. 5.33  

 

ගු ගාක ණී වනල්නබොඩ මහසතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி வசலதபொட)  

(The Hon. Gamini Waleboda)  

ශබොශහොම ස්තුතිපයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ඟ්තතටම දුම්රිශයන් භා්ඩල ප්රවාහනය රීමේම, මගීන් 
ප්රවාහනය රීමේම සහ දුම්රිශේ තිපශබන  න සම්ප්ත උපශයෝජනය 
පිළිබඳව කථා කරන ශම් අවස්ථාශේ, එහි වැදග්තකම පිළිබඳව 
අශේ වැදග්ත ශයෝජනා වැදග්ත ආකාරයට ශම් සභාශේ 
සාකච්ාාවට බුවන් වු ා. එම නිසා, ඒ ශයෝජනාව ශගනා 
මන්ත්රීතුමාට මා ස්තුතිපවන්ත ශවනවා.  

ගරු රාජය ඟමතිපතුමා ශම් සභාශේ ැද  සිටින අවස්ථාශේ, ඒ 
වාශේම ර්තනපුර දිස්ත්රි්ෂකය නිශයෝජනය කරන ප්රවාහන 
ඟමතිපවරිය්ෂ සිටින අවස්ථාවක කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය 
පිළිබඳ ශයෝජනාව්ෂ මම ශම් සභාවට ශේන්න කැමැතිපයි. ගරු 
රාජය ඟමතිපතුමනි, කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගය ඕපනායක ඉඳලා 
ශකොළඹ ද්ෂවා තිපුද ා. පසුගිය කාලශේ  එම දුම්රිය මාර්ගය 
විනා  ශවලා පාවිච්චිශයන් බැහැරට ගිහිල්ලා, දැන් ඒ දුම්රිය 
ධ්ාවනය ශවන්ශන් ශකොළඹ සිට අවිස්සාශේල්ලට විතරයි. පසුගිය 
කාලශේ කැලණිවැලි දුම්රිය අවිස්සාශේල්ල සිට ර්තනපුර ද්ෂවා 
ධ්ාවනය රීමේම සම්බන්ධ්ව අධ්යයන ග නාව්ෂ සිේධ් කරලා 
ශයෝජනාව්ෂ පිළිශයල කරලා තිපශබනවා.  කයතා අධ්යයනයරීන් 
ශපීය ගිහිල්ලා තිපශබනවා, අවිස්සාශේල්ල සිට ගැටහැ්තත ද්ෂවා 
මාර්ග ශකොටස ඉතාම අඩු පිරිවැයරීන් සහ ඉතා කඩිනිකන් 
සකස්ශකොට දුම්රිය ධ්ාවනය සදහා ශයෝ ගන්න පුළුවන් බව. එම 

නිසා, මා ශම් සභාවට සහ ඔබතුමාට ශයෝජනා කරනවා, ඉතා 
කඩිනිකන් එම ශකොටස ඉදි කරලා දුම්රිය ධ්ාවනය කළ හැරී 
ත්ත්තවයට ප්ත කරන්න අව ය කටයුතු කරන්න රීයලා. ඒ 
වාශේම ගැටහැ්තශ්ත සිට ඟහැලියශගොල ද්ෂවා්ත, ඟහැලියශගොල 
සිට කුරුවිට ද්ෂවා්ත වූ ශකොටස් පියවර ශදකරීන් ශගොලනැඟීම 
සුදුසු බව මම ශම් සභාවට ශයෝජනා කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, ඒ සඳහා අව ය උපරිම සහශයෝගය සහ පහසුකම් 
සපයන්න අපි ූ දානිකන් සිටින බව්ත ප්රකා  කරිකන්, මට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිපවන්ත 

ශවිකන් මශේ කථාශේ ඉතිපරි ශකොටස මම ්භාගත* කරනවා. 
ස්තුතිපයි. 

 

ගු මූලා්නාපවඪ ම්දත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දිුමම් අමුණුගම රාජය අමාතයතුමා. 
 

[අ.භා. 5.35  
 

ගු දිලුම් අමුණුගම මහසතා මවාහසන නියාමනය, බ ප් රව 

ප්රවාහසන න  ්වා හසා දුම්සේය මැදිසේ හසා නමෝ ර් රව කර්මා්දත 

රාජය අමාතය ්හස ප්රජා නපොලි ප් න  ්වා රාජය අමාතයුරමා  
(ைொண்புைிகு திளும் அமுணுகை - வொகன ஒழுங்குறுத்துமக, 

சபருந்துப் சபொக்குவரத்துச் சசமவகள் ைற்றும் புமகயிரதப் 

தபட்டிகள் ைற்றும் சைொட்டொர் வொகன மகத்ததொழில் 

இரொஜொங்க அமைச்சரும் சமூகப் தபொலிஸ் சசமவகள் 

இரொஜொங்க அமைச்சரும்)  

(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)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශයෝජනාව ඉදිරිප්ත රීමේම 

ගැන විශ ේෂශයන්ම ගරු ිකලාන් ජයතිපලක මන්ත්රීතුමාට මශේ 

ස්තුතිපය පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම ශම් සම්බන්ධ්ශයන් අදහස් 

දැ්ෂවූ සියුම  මන්ත්රීතුමන්ලාට්ත ගරු ගාිකණී වශල්ශබොල මැතිපතුමා 

කළ ශයෝජනාවට්ත ස්තුතිපය පුද කරන්න ඕනෑ. ඒ සියුම මන්ත්රීවරු 

දුම්රිය ශසේවශේ අභිවෘේධිය උශදසා තමයි අදහස් ඉදිරිප්ත කශළේ.  

වර්තමාන දුම්රිය ශසේවය ගැන අපි කථා කරලා බැුමශවෝත, 

ගරු ශේුම කුමාර් මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට සුේශදෝ සවි 

කරපු tracksවල තමයි අශේ බරුතරය්ෂ දුම්රිය තවම්ත ධ්ාවනය 

වන්ශන්. ගාල්ල දිස්ත්රි්ෂකය නිශයෝජනය කරන ගරු සම්ප්ත 

අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා රීයපු ආකාරයට, ඊට පසුව්ත යම් දුම්රිය 

මාර්ග ප්රමා ය්ෂ අශේ දුම්රිය මාර්ග පේධ්තිපයට එකතු වු ා. 

ඕමන්ත සිට යාපනය ද්ෂවා වන දුම්රිය මාර්ගය්ත, ඒ වාශේම 

ශබලිඅ්තශතන් ආරම්භ වන දුම්රිය මාර්ගය්ත තමයි එශසේ එකතු 

වුශ්ඩ. අද අපට තිපශබන ප්රධ්ානම ගැටුමව තමයි, තිපශබන දුම්රිය 

මාර්ග පර  වීම. එම නිසා ඉතාම අඩු ශේගයරීන් තමයි දුම්රිය 

ධ්ාවනය සිේධ් වන්ශන්. ඔබතුමන්ලා දුම්රිශේ යනශකොට දරීනවා 

ඟතිප, පැයට රීශලෝමීටර 40යි, 50යි, 60යි රීයලා හැම තැනම 

ශේග සීමා සඳහන් කර තිපශබන බව.  දුම්රිය ධ්ාවනය කරන ශේගය 

අඩු වීම නිසා, දුම්රිය ක්රමක්රමශයන් ජනරිය ශනොවන ප්රවාහන 

මාධ්යය්ෂ බවට ප්ත ශවිකන් තිපශබනවා. එම නිසා  දුම්රිය ශසේවශේ 

දියුණුවට අශේ රජශේ ප්රතිපප්තතිප අශේ නව ඟමතිපතුිකය්ත සමල 

එකතුව අපි ක්රියා්තමක කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ සමහර රජයන් ඟතුළුව 

ශනොශයකු්ත රජයන් බලන්ශන් ලාභයයි, පාඩුවයි විතරයි. ඊට 

පස්ශසේ පාඩුයි රීයලා තීන්දු කරලා අ්තහැර දමනවා. නමු්ත අපි 
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————————— 
*  පු්පතකාලනේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

එවැනි ප්රතිපප්තතිපයක නැහැ. අපි මුදල් ඟමතිපතුමා සමල්ත ශම් ගැන 

කථා කරලා තිපශබනවා. ගරු සම්ප්ත අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමා රීේවා 

වාශේ, ශබොශහෝ රටවල ලාභ ලබන රජශේ ප්රවාහන ආයතන 

තිපුද ්ත, තව්ත ශබොශහොමය්ෂ රටවල රාජය ප්රවාහන ශසේවය ලාභ 

ලබන්ශන් නැහැ. 

උදාහර ය්ෂ විධියට අශේ ශ්රී ලන්කන් ගුවන් ශසේවය 
ග්තශතෝත, රුපියල් බිලියන් ග නරීන් පාඩු ලබන ආයතනය්ෂ 
විධියට රටට වි ාල බර්ෂ බවට ප්ත ශවලා තිපශබනවා.  ඒ්ත අපි ඒ 
සමාගම පව්තවා ශගන යනවා.   

ඔබතුමා රීේවා වාශේ, අපට එක දුම්රිය ශසේවයයි තිපශයන්ශන්. 
ඒ දුම්රිය ශසේවශේ තමයි භා්ඩල ප්රවාහනය කශළේ. ඒ දුම්රිය 
ශසේවශේ තමයි  මඟීන් වි ාල ව ශයන් -නාගරික ප්රශේ ය්ෂ වන 
ශකොළඹ ග්තශතෝත- ප්රවාහනය කරන්ශන්. ඒ වාශේම සහනදායී 
ිකලකට, බස් එකට්ත වලා අඩු මුදලකට තමයි මගීන් ප්රවාහනය 
කරන්ශන්. මගීන්ට ප්රවාහනය සපයන එක රජශේ වග ීමම්ෂ. ඒ 
නිසා  ඒක ලාභ ද, පාඩු ද රීයලා බලන්න බැහැ. අපි SLTB එක 
ග්තශතෝත, පසුගිය කාලශේ තනිකරම  පාඩුවට තමයි දිේශේ. 
ඒශකන්   ශරෝගීන් ශගන ගියා. යුද හමුදා ශසොල්දාදුවන් ශගන ගියා. 
ශස ය කාර්ය ම්ඩලල ප්රවාහනය කළා. අපට ශස ය 
අමාතයාං ශයන් අහන්න බැහැ, අපට  ඒවාට සල්ලි    ශගවනවා ද  
රීයලා. ඒ රජශේ වගීමම. ඒ නිසා  ගරු  ඟමතිපතුිකය්ත, ගරු මුදල් 
ඟමතිපතුමා්ත, අතිපගරු ජනාධිපතිපතුමා්ත දරන ස්ථාවර අුවව ශම් 
්ෂශෂේත්රය ලාභ ද, පාඩු ද රීයලා අපි බලන්ශන් නැහැ. අපි  ශම් 
්ෂශෂේත්රශේ දියුණුව, අභිවෘේධිය පතා අනිවාර්යශයන්ම  කටයුතු 
කරනවා.  

ගරු ශේුම කුමාර් මන්ත්රීතුමා රීයපු ආකාරයට ප්රධ්ාන 
ශවනස්කම් ශදක්ෂ කරන්න ඕනෑ.  අද අපි මගීන් ප්රවාහනය 
කරන්ශන් බරපතල බර්ෂ අදින්න design කරපු එංජින්වලින් සහ 
දුම්රිය මාර්ගශයන්. ඒවා තිපශබශන ් න් බර අදින්න. එතශකොට 
ඒවාශේ ඩීසල් වියදම වැඩියි. හැබැයි, අපි ඒවායින් ශගනියන්ශන් 
මගීන්. එතශකොට,   මගීන් ශගනියන දුම්රියක ශනොශවයි, අපි බඩු 
ශගනියන දුම්රියක තමයි මගීන් ශගනියන්ශන්. ඒ නිසා  වි ාල 
ශලස වියදම වැඩි ශවලා තිපශබනවා. ඒ නිසා අපි light rail රීයන 
සංකල්පයට යන්න අව යයි. ඊට වලා බර අඩු  මගීන් ධ්ාවනය වන 
දුම්රිය දැන් තිපශබනවා. ඒවා  විදුලිශයන්  ක්රියා කරනවා රීේව්ත,  
ශජනශර්ටර් එශකන් තමයි ඒ විදුලිය සපයන්ශන්. ඒ වාශේ 
සැහැල්ුම දුම්රිය ගැන අපි අවධ්ානය ශයොමු කරලා ඉදිරිශේදී යම් 
ශවනස්කම් කරනවා. ශකශසේ ශවත්ත අපි බරපතළ තීන්දුව්ෂ 
අරශගන තිපශබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශේ 
අභාවයට ගිහිල්ලා තිපශබන tracks සියල්ල අුම්ත වැඩියා කරන්න 
ශමවර අය වැශයන් මුදල්ෂ ශවන් කරලා තිපශබනවා. ගරු මුදල් 
ඟමතිපතුමා රීයපු ආකාරයට අශේ අමාතයාං යට  නිදහස දීලා 
තිපශබනවා ඒ ශවන් කරලා තිපශබන  මුදලට ශමොකද කරන්ශන් 
රීයලා තීන්දු කරන්න. ඒ නිසා ප්රවාහන අමාතයාං ශේ ගරු 
ඟමතිපතුිකය්ත එ්ෂක අපි ප්රධ්ාන ව ශයන් ග්තත තීන්දුව්ෂ තමයි, 
අශේ දුම්රිය මාර්ග අුම්තවැඩියා කරන්න වැඩි මුදල්ෂ 
ශයොදවන්න්ත, දුම්රිය ශපොළවල්වල පහසුකම් වැඩි කරන්න 
ශයොදවන්න්ත කටයුතු රීමේම.  

අශේ මන්ත්රීතුමන්ලා  රීයපු විධියට වි ාල වටිනාකම්වලින් 
යු්ෂත වි ාල ඉලම් ප්රමා ය්ෂ දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට 
තිපශබනවා. ශම් ඉලම් සමහර අය ශප ේගලිකව ුද්ෂතිප වින්නවා. 
නමු්ත, ශම් වන විට්ත අපි ඒ ගැන වෘ්තතීය සිකතිප සමල සාකච්ාා 
කරලා තිපශබනවා.  ශප ේගලික අං ශේ සහශයෝගය ඟතිපව ඒවා 
වැඩි දියුණු කරන්න සියුමශදනාශේ එකලතාව තිපශබනවා.   

අශේ අරමු   ශම්කයි. කාලය ගතවන නිසා ඉතා ශකටිශයන් 

රීයන්නම්. දුම්රිය ධ්ාවනශයන් විතර්ෂ දුම්රිය ශදපාර්තශම්න්තුවට 

තවදුරට්ත ලාභ ලබන්න බැහැ. SLTB එක්ත එශහමයි. බස් රථ 

ධ්ාවනශයන් විතර්ෂ   තවදුරට්ත ඒ කටයු්තත කරන්න බැහැ. ඒ 

නිසා විකල්ප වයාපාරවලට යන්න ඕනෑ.  උදාහර ය්ෂ විධියට 

රීයනවා නම්, අපි හැම ඩිශපෝවකටම petrol shed එක්ෂ අුවමත 

කරලා තිපශබනවා, එළිශේ වාහනවලට්ත ශතල් ගහන්න පුළුවන් 

විධියට. ඒ වාශේම අපි ශප ේගලික අං ය එ්ෂක්ත සාකච්ාා 

කරලා, ගරු මුදල් ඟමතිපතුමා එ්ෂක්ත සාකච්ාා කරලා දුම්රිය 

ශදපාර්තශම්න්තුව ගැන්ත තීන්දුව්ෂ ගන්නවා.  ඉන්පසුව අපි ඉලම් 

සහ ඒ හා සම්බන්ධ් ශනොශයකු්ත ශේවල් සම්බන්ධ්ශයන් 

ශප ේගලික අං ය්ත එ්ෂක ඒකාබේධ් ශවලා joint venture 

එකකට යන්න සාකච්ාා කරනවා.  ඒ අුවව අපි පාඩුවට දුම්රිය 

දිේව්ත, operation cost එක වැඩි වු ්ත, operation cost එක loss 

එක්ෂ වු ්ත කම්ෂ නැහැ,  overall revenue එක අපට ලාභය්ෂ 

බවට ප්ත කරන්න පුළුවන් රීයන තීන්දුවට අපි සියුමශදනා 

ඟවිල්ලා තිපශබනවා. ඒ  ප්රතිපප්තතිපමය තීන්දුව අපි අරශගන 

තිපශබනවා. යම් ප්රමා යක මුදල්ෂ අශේ අමාතයාං යට ශවන්  

කරලා තිපශබනවා. අපි ශම් මුදල ප්රමා ව්ත රීයලා රීයන්ශන් 

නැහැ.  ශමොනවා වු ්ත ශම අමාරු ත්ත්තවය  යටශ්ත වු ්ත 

ශවන් කරලා තිපශබන ශම් මුදල ගැන අපි සතුටු ශවනවා.  

අපි  ගිය සතිපශේ ුවවර සරසවි උයන දිවි්තව දුම්රිය මාර්ගශේ 

වැල පටන් ග්තතා. ශකෝච්චි වාර 68යි අපිට ුවවරට service 

කරන්න පුළුවන් වුශ්ඩ ශමච්චර කල්. දැන් අපට ඒ ේවි්තව දුම්රිය 

මාර්ගය ආවාම වාර 120්ෂ ක්රියා්තමක කරන්න පුළුවන්.   ඒකට 

අපි අවතීර්  ශවලා තිපශබනවා.   අශේ රජය තීන්දුව්ෂ අරශගන 

තිපශබනවා, තවදුරට්ත දුම්රිය අභාවයට යන්න ශනොදී ශම් 

ශසේවාශවන් වැඩිපුර ප්රශයෝජනය ගන්න.  

ලංකා නිජ ශතල් ීයතිපගත සංස්ථාව බවුසර්ලින් ශතල් 

ප්රවාහනය අඩු කරලා දුම්රිශයන් ප්රවාහනය රීමේම වැඩි කරලා 

තිපශබනවා. අපිට පාශර් යන්න බැරි ප්ර ්නය්ෂ තිපුද ා වැලි ශලොරි 

හැම පාරකම ගිය නිසා. ගරු ගාිකණී ශලොකුශේ ඟමතිපතුමා 

ප්රවාහන අමාතයවරයා ශලස සිටිය දී  දුම්රිය මඟින් වැලි ප්රවාහනය 

රීමේම ආරම්භ කළා. ප්රීමා සමාගශම් පිටි ප්රවාහනය සඳහා අපි 

දුම්රිය්ෂම සපයා තිපශබනවා. සිශමන්තිප ප්රවාහනය සඳහා්ත 

දුම්රිය්ෂ ලබා ශදන්න ශම් ශවනශකොට සාකච්ාා කරිකන් යනවා. 

ඒ සමාගම් ඒකට මුදල් ශගවනවා, නිකම් ශනොශවයි. දුම්රිශයන් 

භා්ඩල ප්රවාහනය්ත අපි ශකොටස් ව ශයන් දිරිම්ත කරනවා.  

ගරු ිකලාන් ජයතිපලක මන්ත්රීතුමාට්ත, ශම් සම්බන්ධ්ව අදහස් දැ්ෂ 

වූ සියුම මන්ත්රීවරුන්ට්ත මශේ ස්තුතිපය පුද කරනවා,  ධ්නා්තමකව 

අදහස් ඉදිරිප්ත කරලා අප දිරිම්ත රීමේම  ගැන.  

 

ශබොශහොම ස්තුතිපයි.  

  
එකල්නී න ලාව අ.භා. 5.30 පසු කර ිනබුනණ්ද මූලා්නාපවඪ 

ගු ම්දත්රීුරමා විරි්ද ප්රශ්පනය නනොවිම්ා පාර්ලිනම්්දුරව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිනම්්දුරව ඊ  අනුකූලව, අ.භා. 5.40  2021 නනොවැම්බර් 
20 වන දින ්භා ්ම්මිනය අනුව, 2021 නනොවැම්බර් 26 වන රිකුරාාා 
පූ.භා. 9.30 වන නතක් කල් ගිනේය. 

 

அப்தபொழுது சநரம் பி.ப. 5.30 ைணிக்குப் பிந்திவிட்டமையொல் 

ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினொ 

விடுக்கொைசலசய பொரொளுைன்றத்மத ஒத்திமவத்தொர். 

இதன்படி, பி.ப. 5.40க்கு, பொரொளுைன்றம் அதனது 2021 நவம்பர் 

20ஆந் சததிய தீர்ைொனத்திற்கிணங்க, 2021 நவம்பர் 26, 

தவள்ளிக்கிழமை  மு.ப. 9.30  ைணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING 
MEMBER adjourned Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 5.40 p.m. until 9.30 
a.m. on Friday, 26th November, 2021, pursuant to the 
Resolution of Parliament of 20th November, 2021.   
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[ගරු දිුමම් අමුණුගම මහතා  



 

 

 

 

්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුර ය සඳහා ස්වීමය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් ද්ෂවුව රිසි මන්ත්රීන් ිකන් පිටපත්ෂ ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශදසතිපය්ෂ ශනොඉ්ෂමවා  

හසැ්ද්ාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර්තා  

නකොළඹ 5, නපොල්නහස ්දනගොඩ, කිුළපන පාර, අංක 163 ාරන ්පවානනයනී ිළනීටි 

රජනේ ප්රවතත්ින නාපාර්තනම්්දුරන  ිළනීටි රජනේ ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්නය්ද  

ක ල දී ගත හසැක. 
 

නමම හසැ්ද්ාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk නවේ අඩවිනය්ද  

බාගත හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்சஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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