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පූ.වා. 9.30  පාර්ලිතේ්දතුව රැ ප් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු මහි්දා යාපා අතේවර්ධාන මහස ා] 

මූලා්නාරූඪ විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மைிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அரபவர்தன] 

தகலகம வகித்தார்கள். 
 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ විශ ේෂ ප්රකා ය. 

 

 

ගරු ජනාධිපිනතුමාතේ විත ේෂ ප්රකා ය 
மாண்புமிகு சனாதிபதியினது விரசட கூற்று 

SPECIAL STATEMENT BY HONOURABLE 
PRESIDENT 

 
ගරු සනිල් වික්රමිංාංහස මහස ා ජජනාධිපිනතුමා  රසක්ෂක 

අමා  ්හස ුදාල්  රර්ිකක ප්ථා උකස  ්හස ජාිනක 

ප්රිනප්තින අමා තුමා   
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ - சனாதிபதியும் பாதுகாப்பு 

அகமச்சரும் நிதி, தபாருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் ரதசியக் 

தகாள்கககள் அகமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - President, Minister of 
Defence and Minister of Finance, Economic Stabilization 
and National Policies) 

ගරු කථානායකතුමනි, පසුගිය සති කිහිපය තුළ 

එංගලන්තශේත්, ජපානශේත් කළ සංචාරවලදී ශලෝක රාජය 

නායක නායිකාවන් ගණනාවක් සමඟ අෙහස ් හුවමාරු කර 

ගැනීමට මම අවස්ථාව සලසා ගත්තා. පිලිපීනශේදී ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකුවට අයත් රටවල මුෙල් අමාතයවරු හමුශවන්නත් 

අවකා ය ලැබුණා. අප මුහුණ ශෙන උග්ර ආර්ිකක අර්බුෙශයන් 

ශගොඩ ඒම සඳහා ශම් හමුවීම් සහ අෙහස් හුවමාරු කර ගැනීම් ඉතා 

වැෙගත්.  

අෙ අශේ රශේ ආර්ිකකය හා මූලය තත්ත්වය පවතින්ශන් 

සාමානය මේටමක ශනොශවයි. නමුත්, සමහර ශශ පාලන පක්ෂ හා 

කණ්ඩායම් තවමත් කටයුතු කරන්ශන් සාමානය තත්ත්වයක රට 

ඇති බව සිතාශගනයි. ඔවුන් අෙහස් ෙක්වන්ශන්, විශේචන 

කරන්ශන්, සාමානය තත්ත්වශේ රට පවතින බව සිතාශගනයි. ශම් 

අය විසඳුම් ශයෝජනා කරන්ශන්ත් එශහම සිතාශගනයි. ඉන්ධන 

ශපෝලිම් ඉවර වුණු පළියට අපට එශහම හිතන්න බැහැ. 

මෑත ඉතිහාසශේ අශේ රට මුහුණ දුන් බරපතළම ආර්ිකක 

අර්බුෙයටයි අපි ශම් මුහුණ ශෙන්ශන්. ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒශම් 

සැලැස්ම ගැන මම අවසථ්ා ගණනාවකදී කරුණු පැහැදිලි කළා. 

 ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල සමඟ මාණ්ඩලික මේටශම් 

එකඟතාවකට පැමිණීම. 

 ජපානය, ඉන්දියාව සහ චීනය ආදී අපට ණය ලබා දුන් රටවල් 

සමඟත්, ශපෞශගලික ණය හිමියන් සමඟත්, ණය ප්රතිවයුහගත 

කිරීම පිළිබඳව ශපොදු එකඟතාවකට එළැඹීම. 

 ඉන් පසු ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල් සහතිකය ලබාශගන, 

මූලය අරමුෙශලන් සහ ශවනත් රටවලින් ණය ආධාර 

ලබාශගන ආර්ිකකය ස්ථාවර කිරීම. 

 ආර්ිකකය ස්ථාවර මේටමකට ශගන ඒශමන් පසු, සංවර්ධිත 

ආර්ිකකයක් ෙක්වා ශපොදු සැලැස්මක් ඔස්ශසේ රට ඔසවා 

තැබීමට කටයුතු කිරීම. 

අප ශමන්න ශම් කරුණු හතර ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා 

ශවශහසිය යුතු බව මම මුල සිටම ශපන්වා දුන්නා. ශමොකෙ, 

පළමුවැනි පියවශර් සාර්ථකත්වය අනුව තමයි, ශෙවැනි පියවරට 

යන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. ශෙවැනි පියවර සාර්ථක කර ගත්තාම 

තමයි, තුන්වැනි පියවරට යන්න පුළුවන් ශවන්ශන්. තුන්වැනි 

පියවර සාර්ථක කරශගන හතරවැනි පියවරට යන්න පුළුවන්. මම 

අගමැති ධුරයට පත් වීමට කලින් ඒ කරුණු ශපන්වා දුන්නා. 

අගමැති ධුරයට පත්වීශමන් පසුවත් යළි ඒ බව අවධාරණය කළා. 

ජනාධිපති ධුරයට පත්වීශමන් පසුව පාර්ලිශම්න්තුව හමුශේ 

ප්රතිපත්ති ප්රකා ය ඉදිිපපත් කළ අවස්ථාශේදීත් මම ශම් බව 

ශපන්වා දුන්නා.  

ෙැන් අපි පළමුවැනි පියවර සාර්ථක කරශගන තිශබනවා. 

ශෙවැනි පියවර සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අව ය පෙනම සකස් 

කරශගන යනවා. ශමවැනි පසුබිමකදී තමයි ශලෝක රාජය නායක 

නායිකාවන් සමඟ අෙහස් හුවමාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් අප 

උො කරගත්ශත්. ඒ වාශේම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුශේ 

සාමාජික රටවල් 68කට සම්බන්ධ මුෙල් ඇමතිවරුන් මැනිලා 

නුවරදී හමුවීශම් අවකා ය අපිට හිමි වුණා. ශම් අවස්ථාවලදී 

සිංගේපූරු අගමැති ලී ශෂන් ශලෝන් මහතා සමඟ සාකච්ඡා 

කරන්නත් මට අවස්ථාව ලැබුණා. සිංගේපූරුව සමඟ අප අත්සන් 

කර ඇති නිෙහස් ශව ශ ළඳ ගිවිසුම පසුගිය කාලශේ නිසියාකාරව 

ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. ශම් ගිවිසුම යළි පණ ගන්වන්නට අපට 

හැකි වුශණොත්, ශම් අවස්ථාශේ රටට ලැශබන වාසිය අතිවි ාලයි. 

ඒ වාශේම අේනිදිග ආසියාව සමඟ  අශේ ආර්ිකක සම්බන්ධතා තව 

තවත්  ක්තිමත් කරන්නත් ශම් ගිවිසුම ශහේතු ශවනවා. ශම් ගිවිසුම 

ක්රියාත්මක කරලීම ඔස්ශසේ රී ලංකාව සමඟ ස්ථාවර ආර්ිකක 

ප්රශේ යක් ලබා ගැනීමට හැකියාව උොවන බවට සිංගේපූරු 

අගමැතිතුමා වි ්වාසය පළ කළා. 

ජපාන ජාතයන්තර සහශයෝගිතා ආයතනශේ සහ ජපාන 

ජාතයන්තර සහශයෝගිතා බැංකුශේ නිශයෝජිතයන් සමඟත් මම 

සාකච්ඡා පැවැත්වූවා. රී ලංකාශේ ආශයෝජන පුළුල් කරලීම 

උශෙසා ශම් ආයතන ශෙශක්ම සහශයෝගය ලබා ශෙන බව ඒ 

නිශයෝජිතයන් ප්රකා  කළා. ජපාන අගමැති ුමමිශයෝ කිිඩඩා මහතා 

සමඟ මම සාකච්ඡා කළා. අශේ රටවල් ශෙකට බලපාන වැෙගත් 

කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව අප එම සාකච්ඡාශේදී අවධානය 

ශයොමු කළා. ඊට අමතරව, ජපාන විශශ  ඇමතිතුමා සමඟත්, මුෙල් 

ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා පැවැත්වූවා.  

ණය ප්රතිවයුහගත කිරීශම් වැඩ කටයුත්ශත්දී මැදිහත්කරුවකු 

ශලස ප්රමු  කාර්ය ාාරයක් ඉු  කරලීම සඳහා ජපානය එකඟවීම 

සුබ ලකුණක්. ණය ලබා දුන් රටවල් සමඟ පවත්වන සමුළුශේ 

සමසාාපති ධුරය ාාර ගැනීමටත් ජපානය එකඟ වුණා. පසුගිය 

කාලය පුරා සිදුවූ යම් යම් සිදුවීම් නිසා ජපානශේ ශහොඳ හිත පළුදු 

ශවලා තිබුශණ්. ජපානය සමඟ යළි  ක්තිමත් සබඳතා ශගොඩ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

නංවාලීමට අපි පසුගිය මාස කිහිපය පුරා ශවශහසුණා. ෙැන් අපට 

ජපානශයන් ශකොළ එළියක් ෙැල්වී තිශබනවා. ජපානය සමඟ ශපර 

පැවැති  ක්තිමත් මිත්රත්වය යළි සම්පූර්ණශයන්ම ඇති කර 

ගැනීමට අපි දිගින් දිගටම ශවශහස වී ක්රියා කරනවා. 

ශම් වන විට අප චීනය සමඟත් මූලික සාකච්ඡා ආරම්ා 

කරලායි තිශබන්ශන්. චීන ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂ සම්ශම්ලනශයන් 

පසු අප නැවතත් චීනය සමඟ සාකච්ඡා ආරම්ා කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ණය ප්රතිවයුහගත කිරීම සම්බන්ධශයන් 

චීනය සමඟ සාකච්ඡා කරන්නෙ ජපානය මැදිහත් වන බව ප්රකා  

කර තිබීම යහපත් ශෙයක්. අතීතශේ සිටම චීනය අශේ රටට සහාය 

ලබා දුන්නා. ශම් අසීරු අවස්ථාශේදීත්, ඔවුන් අපට සහාය ලබා 

දීමට කටයුතු කරන බව අපට වි ්වාසයි. 

ඉන්දියාව සමඟත් අප සාකච්ඡා පවත්වමිනුයි ඉන්ශන්. 

ජපානශේදී ශමෝදි අගමැතිතුමා ශකටි ශවලාවකට හමු වූ 

අවස්ථාශේදී මම අශේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරන්න දිල්ලියට එන බව එතුමාට ෙැනුම් දුන්නා. 

ශමෝදි අගමැතිතුමාශේ සහශයෝගය අපට හැම ොමත් ලැබුණා. 

පසු ගිය අර්බුෙකාරී කාල වකවානුශේදී ඉන්දියාව අපට වි ාල 

සහශයෝගයක් ලබා දුන්නා. මම අවස්ථා ගණනකදී ඔවුන්ට ඒ 

පිළිබඳව කෘතශේදීත්වය පළ කර තිශබනවා. රී ලංකාව යළි නැ  

සිටීශම් ක්රියාවලියට ඉන්දියාශේ සහශයෝගය ඉදිිපයටත් ලැශබනවා. 

ෙැනටමත් ඉන්දියාව ඒ සම්බන්ධශයන් යහපත් ප්රතිචාර ෙක්වා 

තිශබනවා. 

එංගලන්තශේදීත්, ජපානශේදීත්, පිලිපීනශේදීත් අශේ රටට 

වැෙගත් වන රාජය නායකයන්, ජාතයන්තර සංවිධානවල 

නිශයෝජිතයන් ශමන්ම මුෙල් ඇමතිවරු මුණගැසීම හරහා අශේ 

රටට උපිපම ප්රශයෝජන ලබා ගැනීමට මම ශවශහසුණා. ඒ සා 

වි ාල පිිපසක් සමඟ ශවන් ශවන්ව අෙහස් හුවමාරු කර ගැනීමට 

කාලය, මුෙල් සහ ශ්රමය ශනොසෑශහන ශසේ වැය කරන්න සිදු 

ශවනවා. නමුත් ශම් අවස්ථාශේ ඒ සියලුශෙනා එකම තැනකදී 

සීමිත කාල පරාසයක් තුළ හමුවීමට ලැබීම අපට ලැබුණු දුර්ලා 

අවස්ථාවක්. ආර්ිකක අර්බුෙශයන් ශගොඩ ඒම උශෙසා අප 

අනුගමනය කරන පිළිශවත් හා සැලසුම් ගැන මම ඒ අයට පැහැදිලි 

කළා; අවශබෝධයක් ලබා දුන්නා. අශේ රටට යළි නැ  සිටීමට 

සහාය ලබා දීමටත් ඒ ශබොශහෝශෙශනක් කැමති වුණා. ආර්ිකක 

සහන ලබාදීම සහ ණය ප්රතිවයුහගත කිරීශම් කටයුත්ශත්දී මුෙල් 

ඇමතිවරුන්ට වි ාල බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මුෙල් 

ඇමතිවරු ගණනාවක් එක වහලක් යටදී හමු වී සාකච්ඡා කිරීමට 

ලැබීම අපට ඉතාම  වාසිොයක තත්ත්වයක් වුණා. ෙැන් අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන් ජපානය, ඉන්දියාව සහ චීනය ප්රධාන, 

අපට ණය ආධාර ලබා ශෙන රටවල් සමඟ හැකි ඉක්මනින් ශපොදු 

එකඟතාවකට එළැඹීමයි. ණය ලබා දී ඇති අශනකුත් රටවල් 

නිශයෝජනය කරන තානාපතිවරු සමඟ අප ශම් වන විටත් 

සාකච්ඡා පවත්වා තිශබනවා.  

ශම් සියලුශෙනා සමඟ බහුපාර් ්වීය ශපොදු එකඟතාවකට 

පැමිණීම අශේ අශේක්ෂාවයි. අපට ණය ලබා දුන් රටවල් සමඟ 

එකඟත්වයකට පැමිණීශමන් පසු, "ලන්ඩන් ක්ලබ්" වැනි 

ශපෞශගලික ණය හිමියන් සමඟත් අප සාකච්ඡා පවත්වනවා. ණය 

ප්රතිවයුහගත කිරීම සම්බන්ධව ඔවුන් සමඟත් එකඟත්වයකට 

එළැඹීමට අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා. ණය ලබා දුන් රටවල් හා 

ශපෞශගලික ණය හිමියන් සමඟ එකඟත්වයකට පැමිණීශමන් 

අනතුරුව අපට අයිඑම්එෆ් සහතිකය ලබා ගන්න පුළුවන්. 

ෙැනටමත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අපට ඇශමිපකානු 

ශඩොලර් මිලියන 500ක ණය ආධාරයක් ලබා දීමට කැමැත්ත පළ 

කර තිශබනවා. අයිඑම්එෆ ්සහතිකය ලබා ගැනීශමන් පසු ශලෝක 

බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇතුළු ආයතනවලින් 

අතරමැදි මූලය පහසුකම් - bridging finance - ලබා ගැනීමට අපට 

පුළුවන් වනවා. ඒ මඟින්  ශඩොලර් බිලියනයක්, ශෙකක් අතර 

මුෙලක් ලබා ගන්න අපි බලාශපොශරොත්තු වනවා.  

ණය පහසුකම් ලබා ශෙන ශවනත් රටවල් සමඟ සාකච්ඡා 

ශකොට ශවිපාර් ්වික ණය ලබා ගැනීශම් අවස්ථාව ඒ හා සමඟම 

උො ශවනවා. ඒ මුෙල් ලබා ගන්න ගමන් අනික් රටවල් එක්ක 

සාකච්ඡා කළත්, ඒ මුෙල් ලැශබන ශකොට ඊට වඩා කාලයක් 

යනවා. 

අෙ අප පත්වී සිටින ආර්ිකක අසරණාාවය නිසා ශලෝක බැංකුව 

ශහෝ ශවනත් ණය ශෙන ආයතන ශවතින් ශවශළඳ  ශපොළ අගය මත 

ණය ගැනීමට තරම්  ක්තියක් අපට නැහැ. ඒ නිසා ජාතයන්තර 

සංවර්ධන සමුළුව සමඟ එක්වී සහනොයී මූලය සහාය ලබා 

ගැනීශම් අවකා ය උො කර ශෙන ශමන් අප ඉල්ලීමක් කළා. We 
cannot get money from the IBRD, of which we are 
members. So, now, we are also applying to the 
International Development Association, from which we 
graduated earlier for concessional financing. ඊජිේතුව, 

ඉන්දුනීසියාව සහ පිලිපීනය වැනි රටවල් 12ක් ශමවැනි ආර්ිකක 

අර්බුෙ ඇති වූ අවස්ථාවලදී අතරමැදි සහන සම්බන්ධශයන් ඉල්ලීම් 

කර තිශබනවා. එවැනි ආකාරයකට සහනොයී ණය ලබා ගැනීශම් 

අවස්ථාව අප උොකර ගැනීම වර්තමානයට වි ාල සහනයක්.  

සංචාරක ක්ශෂේත්රය ඉක්මන් ප්රතිලල ලබා ගත හැකි එක් 

මාර්ගයක්. විවිධ උපාය මාර්ග ඔස්ශසේ සංචාරක වයාපාරය යළි 

පිබිෙවීමට අප ශවශහශසනවා. ශම් ඔස්ශසේ රටට ලැශබන විශශ  

විනිමය ඉහළ නංවා ගැනීම අශේ අරමුණයි.  

 ශපෞශගලික අං ශේ මුෙල් සංචිත ඉහළ නැංවීමත්, විශශ  

ආොයම් වැඩි කිරීමත් අශේ අරමුණක්. ශම් වැඩ සැලසුම ඔස්ශසේ 

ලබන වසශර් අග ශවශදී කිසියම් ස්ථාවරත්වයක් ඇති කර 

ගැනීමටත්, රුපියල  ක්තිමත් කර ගැනීමටත් අපට හැකි ශවනවා.  

මා හිතන හැටියට ලබන වසශර් අග ාාගශේ ශනොශවයි, මැෙ 

ාාගශේ සිටම අපට ශමහි ප්රතිලල ශපන්වන්න පුළුවන් ශවනවා. ඒ 

ගැන ෙැනට විශ ේෂ ප්රකා යක් කරන්න අකැමැතියි. 

කඩා වැු ණු ආර්ිකකය යළි ඔසවා තැබීශම් වෑයශම්දී 

වර්තමානශේ අප මුහුණ ශෙන අභිශයෝග කිහිපයක් පිළිබඳවත් මම 

ඔබතුමන්ලාශේ අවධානය ශයොමු කරවන්න කැමැතියි. ශම් ගැනත් 

මම විටින්-විට ඔබතුමන්ලාට කරුණු ශපන්වා දී තිශබනවා. නමුත් 

නැවත-නැවත එය සිහිපත් කළ යුතු ශවන්ශන්, අෙ අප වැටී ඇති 

තත්ත්වය පිළිබඳව සැබෑ පින්තූරය වටහා ගැනීමට එමඟින් 

හැකිවන නිසායි. 

පසුගිය වකාවනුශේ අනුගමනය ශකරුණු ආර්ිකක ප්රතිපත්ති 

ශහේතුශවන් සහ ඊටම ඈඳී උොවුණු ශගෝලීය අර්බුෙ ශහේතුශවන් 

අශේ රශේ ආර්ිකකය සම්පූර්ණශයන්ම කඩා වැු ණා. පසුගිය 

අවුරුදු ශෙක තුළ විචාරයකින් ශතොරව මුෙල් අච්චු ගැසුවා. 2015 

ආණ්ඩු සමශේ අච්චු ගැසූ මුෙල් ප්රමාණය ශමන් ෙහතුන් ුණණයක් 

පමණ පසුගිය අවුරුදු ශෙක තුළ අච්චු ගසා තිශබනවා. ඊට සිපලන 

ශලස නිෂ්පාෙනය වැඩි වුශණ් නැහැ. ශමය උශධමනය සියයට 

සියය ෙක්වා ඉහළ නැංශවන තත්ත්වයක්. නමුත් පසුගිය මාස 

ශෙක, තුන තුළ අප ගත් යම් යම් ක්රියාමාර්ග නිසා ශම් සැේතැම්බර් 

මාසශේ උශධමනය සියයට 69.8ක රඳවා ගන්න අපට පුළුවන් 

වුණා. 
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අතුරු අය වැය ශයෝජනා මඟින් ශපන්වා දුන් පිපදි, අපි රැඩිකල් 

ආර්ිකක ප්රතිසංස්කරණ ගණනාවක් සිදු කළ යුතුයි. ඒ යටශත් රටට 

බරක් වී ඇති රාජය වයවසාය ප්රතිවයුහගත කිරීශම් කාර්යයට අප 

ෙැන් මුල පුරා තිශබනවා. ෙ ක ගණනාවක් තිස්ශසේ ශම් 

ආයතනවල පාඩුව ඍජුව සහ වක්රව ෙැරුශේ මහ ජනතාව. රාජය 

සම්පත් කියන ශල්බලයට මුවා වී ශම් ආයතනවල පාඩුව ජනතාව 

පිට පැශටේවා. 2022 අවුරුශශශ ශෙවැනි කාර්තුව අවසන් ශවශදී 

රාජය ආයතන ීපපයක් ලබා ඇති පාඩුශේ එකතුව මම සඳහන් 

කරන්නම්. ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාශේ පාඩුව රුපියල් 

බිලියන 1,057යි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ පාඩුව රුපියල් 

බිලියන 261යි. රීලන්කන් ුණවන් සමාගශම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 

799යි. මම හිතන විධියට ශම් අවුරුශෙ අවසාන වන ශකොට පාඩුව 

බිලියන 4,000ක් විතර ශවයි. ශම් බර තවදුරටත් ජනතාව පිට 

පටවන්න බැහැ. ඒ නිසා ශම් ආයතන ප්රතිවයුහගත කර, රටට බරක් 

ශනොවන තත්ත්වයට අප ශගන එනවා.  

ශපොශහොර සම්බන්ධශයන් අනුගමනය ශක රුණු අදූරෙර්ශී ක්රියා 

පිළිශවත් නිසා කෘිඩකර්මය සහ ආහාර නිෂ්පාෙනය කඩා වැු ණා. 

ෙැන් ආහාර උශධමනය සියයට 95කට කිේු යි. ශම්ක තමයි 

ඇත්ත. ශමවැනි උශධමනයක් ශලෝක යුශධ කාල යකදීවත්  අශේ 

රශේ තිබුශණ් නැහැ. ශම්ක ඉතා ායානක තත්ත්වයක්. ආහාර 

නිෂ්පාෙනය කඩා වැටීශම් ප්රතිලලයක් හැටියට ශශශීය ශවශළඳ 

ශපොශළේ බඩු මිල ඉහළ යනවා. උශධමනය ඉහළ යෑම පාලනය 

කිරීම සඳහා අව ය පියවර අප පසුගිය මාස ීපපය තුළ ක්රියාත්මක 

කළා. ශම්වා ෙවශසන් ශෙශකන්, එක රැශයන් විසඳන්න පුළුවන් 

ගැටලු ශනොශවයි. අප අනුගමනය කළ කඩිනම් පියවර නිසා 

පසුගිය යල කන්නශේ අස්වැන්න අශේක්ිඩත ප්රමාණයට වඩා ඉහළ 

නංවා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඉදිිප මහ කන්නශේ කරෙරයකින් 

ශතොරව වගා කටයුතු කරන්න අව ය ශපොශහොර සහ බීජ ලබා 

ශෙන්න සියල්ල සූොනම්. 

ස්වාාාවික විපතකින් ශතොරව මහ කන්නශේ වී අස්වනු ලබා 

ගන්න අපට පුළුවන් වුශණොත්, ආහාර මිල ඉහළ යෑමට යම්කිසි 

විසඳුමක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්. ඒ වාශේම ආර්ිකක 

ස්ථාවරත්වය ඇති කර ගැනීශම් පෙනම එමඟින් ඇති කර ගන්න 

පුළුවන්. කෘිඩ කාර්මික කටයුතු සඳහා පූර්ණ අවධානය ශයොමු 

කරන අතරම, කඩිනම් ආහාර නිෂ්පාෙන වැඩ පිළිශවළක් අප දියත් 

කර තිශබනවා. රශේ සමහර ශකොටස් ආහාර හිඟයකින්  පීඩා විඳින 

බව අප ෙන්නවා. ගම් මේටමින් ඒ පුශගල ශකොටස් හඳුනා ගැනීමට 

වැඩ පිළිශවළක් ෙැන් ක්රියාත්මකයි. ශම් හඳුනා ගැනීම් ඔස්ශසේ 

ආහාර සුරක්ිඩතතාව සහතික කිරීමට අප බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා.  

මුෙල් සැපයුම සීමා කිරීශම් තාවකාලික ප්රයත්නයක් ශලස 

ශපොලී අනුපාතික ඉහළ ෙැමීමට මහ බැංකුව තීරණය කළා. ශම්ක 

බැලූ බැල්මට තනි තනි පුශගලයන්ට වාසියක් විධියට ශපනුණත්, 

සමස්තයක් ශලස එයින් සිදුවන්ශන් අවාසියක්. ශම් නිසා ආර්ිකක 

වර්ධන ශේගය අඩුවී ශශශීය ණය ගැනීම් සීමා ශවනවා. එහි 

ප්රතිලලය ශවන්ශන් ආර්ිකකය හැකිී,, ශපෞශගලික අං ය 

පසුබෑමකට ලක් වීමයි. ෙැනට සිදු කර ඇති පුශරෝකථන අනුව, ශම් 

අවුරුශශශ සියයට 7ත්, 8ත් ප්රමාණයකින් ආර්ිකකය හැකිී,මට 

ලක්විය හැකියි. එක පැත්තකින්, ආර්ිකකය හැකිශළනවා. අශනක් 

පැත්ශතන්, උශධමනය වැඩි ශවනවා. ඒ නිසා ශම් තත්ත්වය 

වළක්වාලීමට අප පියවර කිහිපයක් ගැනීමට බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. ඒවා ශමශසේයි. 
 

1. මූලික පාිපශාෝගික ාාණ්ඩ සඳහා උපිපම මිල සීමාවන් 
නියම කිරීම. 

2. ශශශීය නිෂප්ාෙන සඳහා ඇති බාධක ඉවත් කිරීම ඔසශ්සේ 
නිෂප්ාෙනය හා ලලොයිතාව වැඩි කිරීම. 

3. විශශ  විනිමය ගලා ඒම ඉහළ නැංවීම උශෙසා විශශ  
විනිමය ශරුණලාසි යම් ප්රමාණයකින් ලිහිල් කිරීම. 

4. අතයව ය ශනොවන ආනයන වළක්වාලන සීමා පැනවීම. 

5. වඩාත් යහපත් විවෘත ශවළඳ ශපොළ ක්රමශේෙයක් 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

6. තැන්පත් සඳහා ශපොලී සීමාවන් පැනවීම ඔසශ්සේ ශපොලී 
අනුපාත සීමිත මේටමක රඳවා ගැනීම. 

 
ආර්ිකකය යළි නඟා සිු වීශම් ගමන අප ඉදිිපයට යා යුත්ශත් 

පියවශරන් පියවරයි. ශම් ගැටලු කිසිවකට කඩිනම් විසඳුම් නැහැ. 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුශවන් ලැශබන මුෙල් ශයොෙවා මහ 

බැංකුශේ  විශශ  සංචිතය යළි  ක්තිමත් කිරීමට අප ක්රියා 

කරනවා. රාජය වයවසායන් මඟින් රටට ඇති කරන බර අඩු කිරීම 

මඟින් ශම් සංචිතය තවත් ඇශමිපකානු ශඩොලර් බිලියන ශෙකකින් 

ශහෝ තුනකින් තර කිරීමට අපට හැකි ශවනවා. That is the only 
short-term way by which we can find a few billion dollars 
for our reserves.  

 එක්ස්ප්රස් පර්ල් ශනෞකාශවන් අපට ලැශබන වන්දි මුෙල ෙ එම 

සංචිතශේම රැඳවීමට අප තීරණය කර තිශබනවා. මීට සමාන්තරව 

අශේ ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරලීම සඳහා අතරමැදි ණය 

පහසුකම්වලින්, සංචාරක වයාපාරශයන්, පුශගලික වයාපාරවලින් 

උපයන මුෙල් ශයොො ගන්නවා. අපනයන ආොයම් ඉහළ නංවනවා.  

ශමවැනි යහපත් ආර්ිකක පිළිශවතක් ඔස්ශසේ විශශ  

ශ්රමිකයන්ශේ වි ්වාසය යළි දිනා ගැනීමට අපට හැකිශවනවා. 

ඔවුන් නැවතත් ශපර පිපදිම විශශ  විනිමය ලංකාවට එවන්ශන් 

එවැනි වි ්වාසයක් මතයි. ශම් සියල්ශල් අවසන් ප්රතිලලය වන්ශන් 

ජාතයන්තර වි ්වාසය යළි දිනාගැනීමට අපට හැකිවීමයි. අශේ 

රශේ බදු වයුහය සම්පූර්ණශයන්ම සමාශලෝචනය කර ශවනසකට 

ලක් කළ යුතුයි. වර්තමානශේ සමස්ත බදු ප්රමාණශයන් සියයට 

80ක් පමණ වක්ර බදු. ශම් රශේ හැම පුරවැසිශයක්ම ශනොෙැන බදු 

ශගවනවා. තමන් කිසිශසේත්ම සම්බන්ධ නැති කාර්යයන් සඳහා 

ඔවුන් බදු ශගවනවා. රශේ අන්තිම දුේපත් පුරවැසියාත් ශම් බදු 

ෙැලට හසු වී තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය ශවනස් කිරීම යුගශේ 

අව යතාවක්.  

2019 දී අප අනුගමනය කළ බදු ප්රතිපත්තිය අනුව ෙළ ශශශීය 

නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 14ක් උපයා ගත්ශත් බදු මුෙලින්. නමුත්, ඒ 

බදු ප්රතිපත්තිය ශවනස් කිරීම නිසා බදු ආොයම සියයට 8.5 ෙක්වා 

පහළට ඇෙ වැු ණා. ෙැන් අප ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල සමඟ 

සාකච්ඡා කරන්ශන් ඒ මුෙල යළිත් සියයට 14ක් ෙක්වා ඉහළ නංවා 

ගැනීමටයි. නමුත්, එතැනින් සෑහීමකට පත් ශවන්න අපට බැහැ. 

නිෙහස් අධයාපනය සහ නිෙහස් ශසෞ ය ශසේවාව යහපත් පිපදි 

පවත්වා ශගන යන්න නම් රජශේ බදු ආොයම ෙළ ශශශීය 

නිෂ්පාදිතශයන් සියයට 18 ෙක්වා ඉහළ නංවාගත යුතුයි.  මුෙල් 

උපයා ගත යුත්ශත් බදු ආොයමින්. එශසේ ශනොමැතිව නැවත මුෙල් 

අච්චු ගැසීමට ගිශයොත් අපට අනාගතයක් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, දීර්ඝ කාලීන මූලය සබඳතාවක් අපට 

ශනොතිබුණු නිසා ආොයම් අඩු වුණා. විශශ  වියෙම් හා ආොයම් 

අතර පරතරය වැඩි වුණු නිසාත්, විශශ  විනිමය සංචිතය කඩා 

වැු ණු නිසාත්, උශධමනය ශීඝ්රශයන් වැඩි වීම නිසාත්, රුපියශල් 

අගය කඩා වැටීම නිසාත්, ශපොලී අනුපාතය වැඩි වීම නිසාත් අපට 

ශමොකක්ෙ සිදු ශවලා තිශබන්ශන්? ශම් සියල්ශල්ම සම්පූර්ණ 

ප්රහාරයට ෙැන් තමයි අපට මුහුණ ශෙන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. 

ඒ නිසා අශේ ආර්ිකකයත් හැකිී, තිශබනවා. We are facing the 
full force of all those factors and as a result, our economy 
has contracted.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අපි හිතුශේ රාජය සංස්ථා හා රාජය බැංකු තුළින් ආර්ිකක 

වර්ධනය ඉදිිපයට ශගන යන්නයි. නමුත්, ඒක අසාර්ථක ශවලා 

තිශබනවා. ඒ නිසා මා ෙැනුවත් කශළේ, අපි අශේ ණය ප්රතිවයුහගත 

කරලා, IMF එශකන් මුෙල් ලබාශගන, ඒ එක්කම  ශලෝක 

බැංකුශවන්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුශවන් මුෙල් ලබාශගන, 

bridging finance පහසුකම් ලබාශෙන රටවලින් ඒ ආධාර 

ලබාශගන ආර්ිකකය ශගොඩ නැ මට කටයුතු කරන්නයි.  

ඒවා කරන්න තමයි ඊළඟ මාස කිහිපශේදී අපි පියවර ගන්ශන්. 

ඒ එක්කම අපට අශේ නිෂ්පාෙනය වැඩි කරන්න තිශබනවා. අශේ 

විශශ  විනිමය වැඩි කරන්න ඕනෑ. අශේ විශශ  විනිමය වැඩි 

වුණාම අශේ කර්මාන්ත හා ශසේවා දියුණු ශවනවා. ඒ වාශේම, අශේ 

සංස්ථාවල අලාාය අඩු කළාම, අශේ ආොයම වැඩි කළාම රජශේ 

අය වැය  ක්තිමත් ශවනවා. ඒ එක්කම මහ කන්නය සාර්ථක 

වුණාම ඒශකන් වි ාල නිෂ්පාෙන  ක්තියක් අශේ රශේ ආර්ිකකයට 

ලැශබනවා.  

ඊළඟට, සංචාරක වයාපාරය ශීඝ්රශයන් දියුණු කරලා අලුශතන් 

අපට විශශ  ආොයම ලබා ගන්න පුළුවන්, නිෂ්පාෙන වැඩි කර 

ගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම අශේ තිශබන විශශ  විනිමය සංචිතය 

වැඩි ශවන්න වැඩි ශවන්න, විශශ  රටවල ඉන්න අශේ ශ්රමිකයන් 

ඔවුන්ශේ මුෙලුත් ආපසු ලංකාවට එවනවා. ශම් වැඩසටහන එන 

අවුරුශෙ තුළ ක්රියාත්මක කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

ශම් අර්බුෙය ජය ගැනීශම් අසීරු මාවත ඔස්ශසේ ඉදිිපයට ගමන් 

කිරීශම්දී අපට පාලනය කළ ශනොහැකි ශගෝලීය ප්රවණතාවලින් 

පීඩා විඳීමට අපට සිදු ශවනවා. ඉන්ධන මිල එවැනි එක් ශෙයක්. 

යුක්ශර්න යුශධශේ බලපෑම නිසා ඉදිිප  ශෙසැම්බර් මාසය සහ 

ජනවාිප, ශපබරවාිප මාස ශවශදී ශලෝකශේ ඉන්ධන නිෂ්පාෙනය 

පහළ වැටීමක් ගැන පුශරෝකථනය කර තිශබනවා. මා හිතන 

විධියට ඊශේ OPEC සංවිධානයත් ප්රකා  කර තිශබනවා, 

තමන්ශේ නිෂ්පාෙනය අඩු කරන්න යනවා කියලා. ඒ නිසා සිදු 

ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? යුශරෝපශේ දියුණු රටවල් ශීත කාලයට ශම් 

ඉන්ධන වැඩි ව ශයන් මිලදී ගන්නවා. 

ශවශළඳ ශපොශළේ ඉන්ධනවල අඩුවක් ඇති වීම එකක්. අශනක් 

අතට, ඒ තිශබන ප්රමාණශයන් වැඩි ප්රමාණයක් යුශරෝපශේ දියුණු 

රටවල් මිලදී ගන්නවා. එතශකොට සිශධ ශවන්ශන් ලංකාව වැනි 

රටවල ඉන්ධන මිල තවත් වැඩි වීමයි. ලංකාවට විතරක් ශනොශවයි, 

ෙකුණු ආසියාශේ රටවල් ගණනාවකට ශම් අර්බුෙයට මුහුණ 

ශෙන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. Global inflation - ශගෝලීය 

උශධමනය - is going to hit all of us next year.  ඒ නිසා 
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම පාිපශාෝගිකයන්ට ෙරා ගත හැකි මේටමක 

රඳවා ගැනීමට අපි ෙැන් සිටම සැලසුම් කළ යුතුයි.  

මා ශමහිදී තවත් වැෙගත් කරුණක් අවධාරණය කරන්න 

කැමැතියි. ගරු මන්ත්රීවරුනි, ඔබ සියලු ශෙනා විවිධ ශශ පාලන 

අෙහස් ෙරන අය. නමුත්, ඔබතුමන්ලාශේ ශශ පාලන අරමුණු ඉෂ්ට 

සිශධ කර ගන්න පුළුවන් ශවන්ශන් ශම් ආර්ිකක අර්බුෙශයන් ශම් 

රට ශගොඩ ආශවොත් පමණයි.  

මා ශම් ගමන් මඟට අවතීර්ණ වුශණ් අවොනමක් අරශගනයි. 

විපක්ෂශේ ශවනත් කිසිදු ශශ පාලන පක්ෂයක් ශහෝ නායකයකු 

ශම් අවොනම ාාර ගත්ශත් නැති අවස්ථාවක රට ශවනුශවන් මම 

අවොනම ාාරශගන අනතුරුොයක ගමනක් යන්න පටන් ගත්තා. 

අපි ශහමින් ශහමින් වාශේම ස්ථාවරව ශමශතක් ඉදිිපයට ආවා. 

අශේ රශේ බහුතර ජනතාව ශම් ගමනට සහාය ෙක්වන බව අපි 

ෙන්නවා. ඔවුන්ට අව ය යහපත් ජීවිතයක්; යහපත් රටක්; යහපත් 

අනාගතයක්. හැබැයි, එශහම අව ය නැති අයත් ඉන්නවා. රට 

ෙවසින් ෙවස විනා යට පත් කරලා, අර්බුෙයට පත් කරලා 

ශශ පාලන වාසි ලබා ගන්න බලාශපොශරොත්තු වන අයත් ඉන්නවා. 

ඒ අය හැම ශශම වැරදි විධියට ෙකිනවා. ඒ සමහර කණ්ඩායම් 

ශලෝකශේ ෙ ක ගණනාවකට කලින් ක්රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ 

කළ නයායන් අෙට ගළපන්න ශවශහශසනවා. ඒ කාලශේ යම් යම් 

ශශ පාලන කණ්ඩායම් කිේශේ, "පණ අදින මිනිශසකුට වතුර 

ශපොෙක් දීලා ජීවිතය ශබ්රා ගන්න එපා. හාමශත් මැරුණාට පස්ශසේ 

මිනිය කර තියා ශගන රට වශේ යන්න" කියලායි. ශම් නයාය 

අෙටත් ආශශ  කරන්න සමහර කණ්ඩායම් ශවශහශසනවා.  

පණ අදින ආර්ිකකයට හුස්ම පිඹින්න සහශයෝගය ශනොදී, 

ආර්ිකකය අවසන් හුස්ම ශහළන ශතක් බලා ඉන්නවා. ඔවුන් 

හිතන්ශන් ආර්ිකකය කඩා වැටී ජනතාව හාමශත් මිය යන 

තත්ත්වයට පත් වුශණොත්, මළ කඳන් මතින් බලය ලබා ගැනීමට 

හැකි වන බවයි. ඉතිහාසය පුරා ශලෝකශේ ශකොශහේවත් එශහම 

බලාශපොශරොත්තු  ඉු  ශවලා නැති බව විතරක් මම ශම් අවස්ථාශේ 

ශපන්වා ශෙන්න කැමැතියි. ඒ විධියට බලය ලබා ගත්තත්, ඒ බලය 

ශකළවර වන්ශන් ඊටත් වඩා අවාසනාවන්ත විධියටයි. එශහම 

අෙහස් ෙරන අයටත් මා කියන්ශන් තමන්ශේ හෘෙය සාක්ිඩශයන් 

විමසා බලන්න කියලායි.  

ෙැන් ශතල් ශපෝලිම්වල, ගෑස ්ශපෝලිම්වල ෙවස ්ගණන් ඉන්න 

ඕනෑ නැහැ; පැය ෙහය, ශෙොළහ ලයිේ කැශපන්ශන් නැහැ; පාසල්, 

වි ්වවිෙයාල විවෘතයි. රට යළි යථා තත්ත්වයට පත් ශවමින් 

පවතින බව හැම ක්ශෂේත්රයකම අයට ෙැශනමින් තිශබනවා. යළිත් 

තම තමන්ශේ ජීවිත සාමානය තත්ත්වයට ශගන ඒමට ශම් රශේ 

ජනතාවට ෙැඩි අව යතාවක් තිශබනවා. ඒ අව යතාව කදිමට 

පිළිබිඹු වූ අවස්ථාවක් ශලස ඉතා සාර්ථක ශලස අවසන් වූ 

ශකොළඹ ජාතයන්තර ශපොත් ප්රෙර් නය උොහරණ ශලස ෙක්වන්න 

පුළුවන්.   

ගරු කථානායකතුමනි, තව අඩු පාඩු ගණනාවක් තිශබනවා; 

දුර්වලතා තිශබනවා. අප ඒවා සකස් කරගත යුතුයි, නිවැරැදි 

කරගත යුතුයි. එශසේ කර ශම් ගමන් මඟ වඩාත්  ක්තිමත් සහ 

ශේගවත් කරගන්න පුළුවන් වන්ශන් ඔබ හැම ශෙනාශේම සහාය 

ශම් සඳහා ලැබුශණොත් විතරයි. ඒ නිසා මම නැවතත් ඔශබන් 

ඉල්ලා සිටින්ශන්, පැරැණි ශකෝන්තර අමතක කර ශම් ගමනට එක් 

වන ශලසයි. විශේචනය කිරීම පහසුයි, වැරැදි ෙැීපමත් පහසුයි, 

විශරෝධය පෑමත් පහසුයි. හැබැයි, විසඳුම් ශසවීම අසීරුයි.  

ශම් ආර්ිකක අර්බුෙශයන් රට යළි ඔසවා තැබීම උශෙසා මා 

අනුගමනය කරන්ශන් බුදුන් වහන්ශසේ ශපන්වා දුන් ක්රමශේෙයයි.   

වැටී තිබුණු රටක් යළි ශගොඩ නැංවීශම්දී මහා විජිත රජු 

අනුගමනය කළ කරුණු "කූටෙන්ත සූත්රය" මඟින් බුදුන් වහන්ශසේ 

ශපන්වා දී තිශබනවා. යථා උපශෙස් පිළිගැනීම, ගැටලුශේ යථා 

ස්වරූපය අවශබෝධ කරගැනීම, ගැටලුව සමස්තයක් ශලස ශගන 

සැලැස්මක් අනුව විසඳුම් ශසවීම සහ එම සැලැස්ම වි ව්ාසශයන් 

යුතුව සම්පූර්ණශයන් ක්රියාත්මක කරලීම ඒ කරුණුයි. අප 

අනුගමනය කරන්ශන් ශමන්න ශම් ක්රියාවලියයි.  ඉතින් ශම් 

ක්රියාවලියට ඔශබ් උපිපම ොයකත්වය ලබා ශෙන ශලස මම ඔබ 

සැමට ආරාධනා කරනවා. රට ශවනුශවන් එකට එක් වී අපි ශම් 

අභිශයෝගයට මුහුණ ශෙමු. ඒ නිසා, පාර්ලිශම්න්තුශේ ජාතික 

සාාව, ළඟදීම ස්ථාපිත කරන "ජන සාාව", පාර්ලිශම්න්තු ආංශික 

කමිු  ආදිය ඔස්ශසේ රට ශගොඩ නඟන ශපොදු වැඩ පිළිශවළකට එක් 

වන ශමන් මම නැවතත් ඔබ සැමශගන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ස්තුතියි.  
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ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
 

නැඟී ිංටිතේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙැනගන්න කැමැතියි, ගරු 

ජනාධිපතිතුමා විසින් ඉදිිපපත් කරන ලෙ ශම් කාරණා 

සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න අපට විවාෙයක් ලබා ශෙනවාෙ 

කියලා. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනස්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, - 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Sumanthiran? 
 

ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනස්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, in the spirit of the Constitutional provision that the 
President is answerable to Parliament, may I ask the 
President for just two clarifications on the Statement that 
was made. 

Firstly, Mr. President, the IMF issued a statement at 
the time the Staff-level Agreement was being reached, 
highlighting a factor, which they called “corruption 
susceptibilities”, as a challenge. - [Interruption.]  Yes, the 
President is being disturbed by  others while I am asking 
this question. What is the Government’s plan to address 
corruption within Government in order to overcome that? 
That is the first clarification I seek.  

Secondly, Mr. President, while you were Prime 
Minister, I sought a clarification with regard to that Staff-
level Agreement and in this House, you gave an 
undertaking that the House will be kept informed at every 
stage of those negotiations. So far, we have not been 
informed of what that Staff-level Agreement contains. 
Will you direct that it be placed before the House? 

Thank you. 
 

ගරු සනිල් වික්රමිංාංහස මහස ා 
(மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)  
As far as the IMF clauses in regard to corruption are 

concerned, the Minister of Justice, Prison Affairs and 
Constitutional Reforms is to bring in a new corruption 
law, which will include the UN provisions that have been 
referred to in the Staff-level Agreement. You all also have 
the opportunity of discussing it in Parliament or before 

Parliament. There is no problem, we will make it 
available. 

The Staff-level Agreement is subject to ratification by 
the IMF Board and unlike on earlier instances, we still 
have to go and meet the main creditors. So, we do not 
know whether there will be any other condition imposed. 
As a result, we cannot release the Staff-level Agreement 
this time until the Board clarifies it. But, I am arranging 
in the next two or three weeks for the the Cabinet to have 
a session and together with that, for the Leaders of the 
Opposition Parties to get a briefing on it. I am trying to 
speak to Lazard to see whether it is possible for them to 
give the briefing because it would be even better than our 
officials giving you that briefing.         

 

ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනස්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you. 
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, මට ගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් 
කාරණයක් ෙැනගන්න අව යයි. ඒ සඳහා අවස්ථාව ශෙන්න. 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ශම් වැඩසටහන යටශත් විශ ේෂශයන්ම 
කෘිඩ කර්මාන්තයට මුල් තැන ශෙනවා කියලා ඔබතුමා කිේවා. ගරු 
ජනාධිපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට එක කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. 
අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කශේ - [බාධා කිරීමක්  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ශවනුශවන් විවාෙයක් ලබා ශෙනවා කියලා 

තමයි ගරු සාානායකතුමා කිේශේ.  
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශගන් මට එක 

කාරණාවක් විතරක් පැහැදිලි කර ගන්න අවස්ථාව ශෙන්න. ගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, ශම් වන විට - 
 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා ජඅධාාපන 

අමා  ්හස පාර්ලිතේ්දතුත  ්වානායකතුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த - கல்வி 

அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும்) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha -Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අෙ දින 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී කරන ලෙ විශ ේෂ ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් 

සාාශේ එකඟතාව ඇතිව විවාෙයක් ලබා ශෙන්න අපි සූොනම්.  
 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශයෝජනා කරන්ශන් එම විවාෙය 

අෙම ගන්න කියලා ෙ? 
 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ඒක අපට සාකච්ඡා කරලා කරන්න පුළුවන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි 
ශකරුශේ නැහැ. මම අහන්ශන් ශම් විවාෙය අෙම පවත්වනවා ෙ 
කියලායි.  

 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
අෙ පුළුවන්. 
 
 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශහම නම් අපි සූොනම්; Hon. Speaker, we are ready. 
 
 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා 
ඉතාම කාශලෝචිත විධියට, එතුමන්ලා අෙ ශම් විවාෙයට සූොනම් 
බව කිේවා. අපි ඒකට එකඟයි.   

 
 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි, එතශකොට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ විවාෙය අෙ 

පැවැත්ශවන්ශන් නැශෙ? 
 

 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

අපිට ශම් විවාෙයට ගතශවන කාල ශේලාව අනුව ඒක තීන්දු 

කරන්න පුළුවන්. 
 
 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම අහන්ශන් සරල ප්ර ්නයක්. 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 
පිළිබඳ විවාෙය අෙ පැවැත්ශවනවාෙ, නැශෙ? මම අහන්ශන් 
එච්චරයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමැතිතුමා පිළිතුරු ශෙනවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු දිත්දෂප ගු වර්ධාන මහස ා ජඅග්රාමා  ්හස සාජ 

පරිපාලන  ප්වත   ක යුතු  පළා්ත ්වා හසා පළා්ත පාලන 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன - பிரதம அகமச்சரும் தபாது 

நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அகமச்சரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Prime Minister and 
Minister of Public Administration, Home Affairs, Provincial 
Councils and Local Government) 

ගරු කථානායකතුමනි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට පසුබිමක් හා වර්තමානයක් 

තිශබනවා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත මාස ගණනාවක සාකච්ඡාවකින් පස්ශසේ 

පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කිරීම රජය මඟින් සිදු කළා. 2022 

වසශර් මුල් ාාගශේ දී ශම් පිළිබඳව පළමු ශයෝජනා සාකච්ඡාවට 

ලක් කරනු ලැබූවා. අෙ විපක්ෂශේ සිටින ශබොශහෝ ශෙනා ඒ 

අවස්ථාශේදී ශයෝජනා ඉදිිපපත් කළා. වර්තමාන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමා ඒ අවස්ථාශේ දී 

අමාතයවරයකු හැටියට ශනොසිටියත්, එතුමා එම ශයෝජනා ඉදිිපපත් 

කළා. ඒ අනුව එවකට සිටි ජනාධිපතිතුමාත් මාර්තු මාසශේ 

තුන්වැනි සතිශේ ඒ සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා වාරයක් පැවැත්වූවා. 

එයට සියලු සර්ව පාක්ිඩක සහාාගිත්වයක් තිබුණා. එයින්                

ආරම්ා කරපු වයවස්ථා සංශ ෝධනය අතරතුර ශපෞශගලික 

මන්ත්රීවරුන්ශේ ශයෝජනාත් පනත් ශකු ම්පතක් හැටියට 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ සංශ ෝධනයන්ට ඉදිිපපත් වී, 

ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය විසින් තීරණ ප්රකා යට පත් කළා. ඒ තීරණ 

සාාවටත්, රටටත් ෙැන ගන්න ලැබුණා.  

ෙැන් ඉදිිපපත් ශවලා තිශබන විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පිළිබඳව අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාතයතුමා විසින් මීට 

ප්රථමත් පැහැදිලි කළා. මින් පසුවත් එතුමා ඒ ගැන පැහැදිලි කරයි. 

මම කථා කරන්ශන් ඒ පසුබිම ඇතිවයි. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගන ඒම සඳහා හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් 

අමාතය මණ්ඩලය සහ අශනකුත් පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා 

පැවැත්වූවා. ඒ වාශේම වර්තමාන ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමා අග්රාමාතයතුමා හැටියට සිටියදීත් අශනකුත් පක්ෂ 

අග්රාමාතය කාර්යාලයට කැඳවා කිහිප වතාවක් සාකච්ඡා කළා. රී 

ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණ් සාාපතිතුමා හැටියට ගරු මහාචාර්ය 

ජී.එල්. පීිපස ්මැතිතුමාත්, හිටපු සාානායකතුමා හැටියට මමත් ඊට 

සහාාගි වුණා. විරුශධ පාර් ්වශේ සිටින අශනකුත් සියලුම 

පක්ෂවල නිශයෝජිතයනුත් එයට සහාාගි වුණා. වාරයක්, ශෙකක් 

ශනොශවයි කිහිප වාරයක් එය සාකච්ඡාවට ලක් කරනු ලැබුවා. 

ස්වාධීනව සිටින මන්ත්රීවරු පවා එම සාකච්ඡාවලට සහාාගි ශවලා 

තමයි ශම් ශකු ම්පත සකස් කශළේ. 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමත් සමඟම 

ශමය යළිත් වරක් අමාතය මණ්ඩලශේ සාකච්ඡාවට ලක් කරලා  

ප්රකා යට පත්ශකොට, අමාතයතුමා විසින් අොළ ගැසේ නිශේෙනය 

නිකුත් කරනු ලැබුවා. මම ශම් කාරණා ටික ශකටිශයන් 

කියන්නම්. ඒ හැම අවස්ථාවකදීම ඔබතුමන්ලා, විශ ේෂශයන් 

විපක්ෂය  ශම් කටයුත්ත ඉක්මන් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. 

එම නිසා  ගරු ඇමතිතුමා විසින් එය ප්රකා යට පත් කරලා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාවාට පස්ශසේ, ඊට විරුශධව  

ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය ශවත ශපත්සම් ඉදිිපපත් වුණා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනයකදී ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය ෙක්වන කරුණු ගරු 

කථානායකතුමා ශවත ලැබීශමන් පසු ඒවා පාර්ලිශම්න්තුව හමුවට 

ඉදිිපපත් කරනවා. ඒ අනුව තමයි ශමය විවාෙයට ලක් කරන්ශන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, ඊශේ දිනශේ ගරු විරුශධ පක්ෂශේ  

නායකතුමාත්, එතුමා සමඟ විරුශධ පාර් ්වශේ ප්රධාන 

සංවිධායකතුමාත්, ගරු රවුෆ ්හීපම් මන්ත්රීතුමාත්, ඒ වාශේම ගරු 

මශනෝ ගශන්සන් මන්ත්රීතුමාශේ නිශයෝජිත පිිපසත් සමඟ අපි 

සාකච්ඡා කළා. එම සාකච්ඡාශේදී යම් කිසි මූලික කරුණු 

කිහිපයක් පිළිබඳව ඇති කර ගත් එකඟතාව මත විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට සහශයෝගය ෙක්වන්න 

පුළුවන් බව ප්රකා  වුණා. නමුත්, එය පස ්වරුශේ ස්ිකර කරන බව 

සඳහන් කරමින් තමයි අපි සාකච්ඡාශවන් විසිර ගිශේ. 

ඒක ශම් සාාවට ෙැනුම් දීම මශේ යුතුකමක්. ඉන් අනතුරුව 

උත්තර ලංකා සාාගයට අයත් පක්ෂ නායකයන් සමඟ මම 

සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ශබොශහොම ශහොඳ ප්රතිචාරයකින් තමයි 

එම සාකච්ඡාව හමාර වුශණ්. ශවනස්කම්වලට ලක් ශවනවා නම්, 
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විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට 

සහශයෝගයක් ෙැක්විය හැකි බවත්, එකඟ වී ඇති කරුණු ගැන 

කල්තියා ෙැනගත යුතු බවත් එහිදී සාකච්ඡා වුණා. වාසුශශව 

නානායක්කාර මැතිතුමා ඇතුළු පක්ෂ නායකයන් ඒ අවස්ථාවට 

පැමිණියා. මමත්, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායක ප්රසන්න 

රණතුංග මැතිතුමාත් එම සාකච්ඡාවට සහාාගි වුණා. ඒ සාකච්ඡාව 

ශබොශහොම සුහෙව හමාර වුණා. නමුත්, මට ශම් පිළිබඳව ප්රකා  

කරන්න පුළුවන් වු ශණ්, ආණ්ඩු පක්ෂයටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් 

පමණයි. සාානායකතුමා හා ආණ්ඩු පාර් ්වශේ ප්රධාන 

සංවිධායකතුමාත් ශම් පිළිබඳව ෙන්නවා. ඒ නිසා පස්වරුශේ අපට 

ලැශබන ප්රතිචාරය පිළිබඳව අපි බලාශපොශරොත්තුශවන් සිටියා. ඒ 

අනුව විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල මැතිතුමා 

පස්වරුශේ මට හමුවුණු අවස්ථාශේදී කිේවා, විරුශධ පාර් ්වශේ 

තවත් ශශ පාලන පක්ෂ කිහිපයක් සමඟ තමන් පවත්වන ලෙ 

සාකච්ඡාව අනුව විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පතට සහශයෝගය ෙක්වන්න අමාරු බව. ඒ ගැන 

ශබොශහොම කනගාු යි. මම ඒ අවස්ථාශේත් එතුමාට කිේවා, 

"ඔබතුමන්ලා සහ අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා ශමය සම්මත 

කිරීමටයි කටයුතු කළ යුත්ශත්. එය තමයි, අපි සියලුශෙනාශේම 

පරමාර්ථය හා ප්රාර්ථනාව. එය මුදුන්පත් කිරීමට අපි කටයුතු 

කරමු" කියලා. ශම් නිසා උශශ හා ෙවල් තිබුණු තත්ත්වය ශවනස් වී 

-ශවන තත්ත්වයකට පිපවර්තනය වී- ති ශබන බව මම සාාවට සහ 

ආණ්ඩු පක්ෂයට ෙන්වා සිටියා. ඒක මශේ යුතුකමක්. ඒ අනුව 

ජනාධිපතිතුමා ශවතත් එය ෙැනුම් දුන්නා.    

ගරු ජනාධිපතිතුමා රශේ ආර්ිකක තත්ත්වය ගැන ෙැන් කළ 

ප්රකා ශේදී ඉතාම වැෙගත්, ගැඹුරු, ඒ වාශේම අප රට මුහුණ ශෙන 

අභිශයෝග හමුශේ ගන්නා වූ ක්රියාමාර්ග හා ෙැනට ඇති වී තිශබන 

ලලොයී තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. ඒ වාශේම 

විපක්ෂශේ ශශ පාලන පක්ෂ ශහෝ ආණ්ඩුශේ ශශ පාලන පක්ෂ 

කියලා හිතන්ශන් නැතිව, ශම් අභිශයෝග ජය ගැනීම උශෙසා අශේ 

රට යන ශම් ගමනට සියලුශෙනාම අත්වැල් බැඳශගන එකතු 

ශවන්න කියලා එතුමා යළිත් ආයාචනා කළා.  

ඊශේ සවස විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා ෙැනුම් දී 

තිබුශණ්, ශමයට සහශයෝගය ෙැක්වීමට අමාරු තත්ත්වයක් තිශබන 

බවයි. එය ශවනස් කර ගැනීමට තීරණය කර තිශබනවාෙ කියන 

එක සාාවට ෙන්වන්ශන් නම්, ශම් කටයුතු වඩාත් ශහොඳින් 

කරශගන යෑමට පුළුවන් තත්ත්වයකට, එනම් විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත සම්බන්ධව 

කටයුතු කරන්න ගරු අමාතයතුමාටත්, ඒ වාශේම ගරු 

සාානායකතුමාට සහ රජයට පුළුවන්කම ඇති ශවයි. ඒ නිසා වඩා 

ශහොඳයි, ශම් කාරණාව පිළිබඳව අපි එකතු ශවලා සාකච්ඡා කරලා 

පුළුවන් තරම් දුරට එකඟතාවකට පත්වී ශමය සාර්ථක කර 

ගන්නවා නම්. එම උත්සාහයට ගරු කථානායකතුමාත් මැදිහත් වී 

සාකච්ඡාවක් පවත්වන්ශන් නම් වඩා ශහොඳයි.  

 
ගරු ්ජි්ත තප්රේමාා් මහස ා ජවිරු ධා පාර් පවතේ 

නායකතුමා   
(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මමත්, විපක්ෂශේ ප්රධාන 

සංවිධායකතුමාත්, ගරු රවුෆ ් හීපම් මැතිතුමාත්, ගරු මශනෝ 
ගශන්සන් මැතිතුමාත් ගරු අග්රාමාතයතුමා හමුශවලා ශම් 
සම්බන්ධශයන් ඉතාම ශකටි සාකච්ඡාවක් කළා. ඒ සාකච්ඡාශේ 
අන්තර්ගත වූශේ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ 
අරමුණ සාක්ෂාත් ශවනවාෙ, නැශෙ කියන එකයි. සුළු                   
ශකොටසක් හැරුණුශකොට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනශයන් අප හැශමෝම බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් 
ශමොකක්ෙ? සියලුශෙනාශේම බලාශපොශරොත්තුව වන්ශන් විධායක 
ජනාධිපතිවරයාශේ බලය අඩු කරලා වඩාත් ප්රජාතන්ත්රවාදී 

සංවරණ සහ තුලන - checks and balances -  ක්රමයක් තුළ 
කටයුතු කිරීමයි. ශම් රට බංශකොශලොත් ශවන්න විශ ේෂශයන්ම 
ශහේතු වුශණ් තනි තීන්දු, ෙරෙඬු තීන්දු ගැනීමයි. ඒ නිසා 
සාකච්ඡාශවන්, සම්මුතිශයන් ඉදිිපයට යා හැකි ක්රමයක් තමයි 
රශේ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි, ශයෝජිත විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ තිශබන කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව 
සංශ ෝධන ඉදිිපපත් ශවනවාෙ, නැශෙ කියා අපට ගරු 
අග්රාමාතයතුමාශගන් ෙැනගන්න අව ය වුණා. අවලංුණ වී තිශබන 
ශවිත්ව පුරවැසිාාවය  කියන කාරණය ශම් පනත් ශකු ම්පතට 
අොළ Committee Stage එශක්දි හිටිහැටිශේම ආපසු ශගන එන්න 
කටයුතු කරනවාෙ කියන එකත්, වසර ශෙකහමාරකින් 
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න තිශබන අයිතිය වසර හතරහමාර 
කරනවාෙ කියන කාරණයත් උොහරණ ව ශයන් ෙක්වන්න 
පුළුවන්. ඒවාට ඒ ශවලාශේ අපට එතුමාශගන් සාධනීය පිළිතුරු 
ලැබුශණ් නැහැ. එනම්, ඒ ප්ර ්නවලට අපට assurance එකක් 
හම්බ වුශණ් නැහැ; වගීපශමන් යුතුව කළ ප්රකා යක් ලැබුශණ් 
නැහැ.  

ඊට අමතරව, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 
තුළ ෙැනට තිශබන අපට එකඟ විය ශනොහැකි කරුණු ශමොනවාෙ 
කියලාත් අපි සාකච්ඡා කළා. ඒක ඔබතුමාත් ෙන්නවා, ගරු 
අගමැතිතුමනි. අපි කිේවා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනශේ තිශබන ජනාධිපතිවරයාශේ බලතල පිළිබඳව 
විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයත් එක්ක සංසන්ෙනය 
කරනශකොට ඇත්ත ව ශයන්ම වැඩි ශවනසක් සිශධ ශවන්ශන් 
නැහැ කියලා. ඒ වාශේම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාව - 
Constitutional Council එක -  පත් කරන ආකාරය, එය 
ක්රියාත්මක ශවන ආකාරය පිළිබඳවත් අපට ගැටලු තිබුණා. ඒ 
නිසා අපි ඔබතුමාට කිේවා, ශවිත්ව පුරවැසිාාවය පිළිබඳව, 
පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හැරීශම් කාල වකවානුව පිළිබඳව 
Committee Stage එශක්දි පසස්ා ශෙොශරන් amendments එනවාෙ, 
නැශෙ කියන එක පිළිබඳව අපට clarification  එකක් ලබා ශෙන්න 
කියලා. ඒ වාශේම ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය හරහා විධායක ජනාධිපතිවරයාශේ බලතලවල 
සාධනීය කේපාදුවක් සිදු ශවනවාෙ, නැශෙ කියන කාරණාව 
පිළිබඳත් අපි විමසීමක් කළා.  

ගරු අග්රාමාතයතුමනි, ඊට අමතරව විපක්ෂය හැටියට ඒ 
ශමොශහොශත් සම්බන්ධ කර ගැනීමට හැකි වුණු විරුශධ පක්ෂශේ 
අශනකුත් පාර් ්ව එක්කත් ශම් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. 
ශබොශහෝශෙශනක් අශේ මතශේම හිටියා. ගරු අග්රාමාතයතුමනි, 
නමුත් ඔබතුමාශගන් සාධනීය, ප්රගතිශීලී පිළිතුරක් අශේ 
ප්ර ්නවලට ලැබුශණ් නැහැ. එම නිසා ශම් පිළිබඳව අපි අවසන් 
නිගමනයකට ප්රශේ  වුශණ් නැහැ, අෙ උශශ ශවනකම්. ඊශේ අශේ 
කළමනාකරණ කමිු ව රැස් වුණා, අෙ උශශ අශේ කණ්ඩායම් 
රැස්වීම තිබුණා. නමුත්, අපි අවසන් තීන්දුවකට ආශේ නැහැ. 
ශමොකෙ, අශේ ප්ර ්නවලට ඔබතුමාශගන් පිළිතුරු ලැබුශණ් නැහැ. 
හැබැයි, ඊශේ ෙවශසේ කළමනාකරණ කමිු ව පැවැත්ශවන 
අතරවාරශේ ගරු විජයොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා දුරකථනශයන් 
මට ආමන්ත්රණය කළා. මම ශපරළා එතුමා සමඟ කථා කළා. 
ඇත්ත ව ශයන්ම මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. අපි කථා 
කළ ප්රධාන කරුණු පිළිබඳව ප්රගතිශීලීව, ඉතා ුභාවාදීව, 
ධනාත්මකව හා ුණණාත්මකව හිතලා එතුමා එකඟතාව පළ කළා,  
ශමහි යම්කිසි සාධනීය ශවනසක් කරන්න. ඒ සම්බන්ධශයන් මම 
ශම් විවෘත සාාශේදී එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා; මශේ ශගෞරවය 
පුෙ කරනවා. Article 44 යටශත් ජනාධිපතිවරයාට තිශබන්ශන් 
අගමැතිවරයා consult කරන්න විතරයි. ඕක කරන්න යන්ශන් 
'මචං ශටෝක්' එකක් ොශගනෙ? එශහම බැහැ ශන්. "On the 

advice" ශනොශවයි ශන්, "in consultation". "අගමැතිතුමා, මට 
ශම්ක ඕනෑ" කියලා කිේව හැටිශේ, ඕනෑ තරම් ඇමතිකම් 
තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා Article 44 එශක් සාධනීය ශවනසක් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සිශධ කරන්න ගරු විජයොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා එකඟ වුණා.  
එශහම එකඟ වුණා නම්, අපි ධනාත්මක තැනකට ප්රශේ  වනවා.  

ඒ වාශේම තමයි, Constitutional Council එක constitute 

කරන ආකාරය හා එහි සංයුතිය - composition- තීන්දු කරන 

ආකාරය. ඒ කියන්ශන්, ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා  
සංශ ෝධනශේ තිබුණු ආකාරයට එය ආපස්සට යනවා නම්, 

අගමැතිවරයාට, විපක්ෂ නායකවරයාට සම්මුතිශයන්, 
සාකච්ඡාශවන් හා එකඟතාශවන් ඒ පත් කිරීම් කිරීම් පිළිබඳව 

amendment එකක් එනවා නම්, ඒකට එකඟ වනවා නම් අපට 
ධනාත්මක තැනකට යන්න තිබුණා. ගරු අග්රාමාතයතුමනි, 

කරුණාකරලා ශම් ගරු සාාශේදී ශපන්වන්න හෙන්න එපා, 

විපක්ෂය විරුශධ වූ නිසා ශම් ගැන ප්ර ්නයක් තිශබනවා කියන 
කාරණය. ඔබතුමා හෘෙය සාක්ිඩයට එකඟව හිතා බලන්න, 

ඔබතුමන්ලාශේ පාර්ලිශම්න්තු කණ්ඩායම ඇතුශළේ  ශම් පිළිබඳ 
එකඟතාවක් තිශබනවාෙ කියලා. ඔබතුමන්ලාශේ පාර්ලිශම්න්තු 

කණ්ඩායම ඇතුශළේ එකඟතාවක්, සම්මුතියක් තිශබනවාෙ, 
"ශමන්න ශමශහමයි යන්න ඕනෑ" කියලා? ඔබතුමන්ලාශේ 

පක්ෂශේ මහ ශල්කම්තුමා කරපු ප්රකා ය ඔබතුමා ෙකින්න ඇති 

ශන්. මම නැවතත් කියන්න කැමතියි, විධායක ජනාධිපති 
බලතලවල සාධනීය, ප්රගතිශීලි අඩුවීමක් සහ ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය තුළ තිබුණු වයවස්ථාොයක 
සාාශේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව. 

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් තිශබන ප්රතිපාෙන තුළ මම 

වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ගැන කථා කරනවා ශනොශවයි. ශමොකෙ, 

එතුමා තමයි ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ 

නිර්මාතෘවරයා. මම හිතන්ශන් නැහැ, එතුමා ඒ සංශ ෝධනයට 

අසාධාරණයක් කරයි කියලා. නමුත් ශම් ප්රතිපාෙන තුළ ඕනෑම 

ජනාධිපතිවරශයකු ට  පුළුවන්, Constitutional Council  එශක්  

තීන්දු තීරණ පැත්තකට ොලා, තමන් ට ඕනෑ විධියට වැඩ කරන්න. 

එශහම වැඩ කරන්න පුළුවන්ෙ, බැිපෙ කියලා මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාශගන් අහන්න ශකෝ. එතුමාශගන් අහන්න, 

එශහම වැඩ කරන්න පුළුවන්ෙ  බැිපෙ කියලා. අනිවාර්යශයන්ම 

එශහම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකට බැඳීමක් - obligation එකක් - 

නැහැ. ශම් අවස්ථාශේ මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය තවත් විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් ශවන්න බැිප බව. ඒක ශම් 

රට මුළා කරන, අන්ෙවන, ශප්රෝඩාවක් ශවන්න බැහැ. ශම්ක 

ඇන්ෙවීමක් ශවන්න බැහැ. ශම්ක නාග මාණිකය රංගනයක් 

ශවන්න බැහැ. ශම්ක සතය  ශවන්න ඕනෑ. ශම්ක යථාර්ථය, ඇත්ත 

ශවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව ඔබතුමන්ලාට කියන්න 

කැමතියි, විපක්ෂශේ සියලුශෙනා සමඟ -තනිවම ශනොශවයි- 

සාකච්ඡා කරන්න අපි සූොනම් බව. සියලුශෙනා සමඟ සාකච්ඡා 

කරලා අපි ශහොඳ, ධනාත්මක තැනකට ප්රශේ  ශවමු. එශහම 

නැතිව ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ඉදිිපපත් 

කළාට පස්ශසේ, අපි ඉල්ලපු ශශවල්වලට පිළිතුරක් ලැබුශණ් නැති 

තත්ත්වය තුළ තමයි අපට අර අසුබවාදී පණිවුඩය ලබා ශෙන්න 

සිශධ වුශණ්.  

ශම් අවස්ථාශේදී මා ශබොශහොම පැහැදිලිව ශම් කරුණ කියන්න 

කැමතියි. අපි ප්රකා  කරපු කරුණු කාරණා නිර්වයාජව, සතයවාදීව 

ක්රියාත්මක කරන බවට ඔබතුමන්ලා ශම් සාා ගර්ාය තුළ 

assurance එකක් ශෙනවා නම්, අපට පුළුවන්  ශහොඳ තැනකට 

යන්න. ඒ නිසා  ගරු අගමැතිතුමනි, -  මා ෙන්ශන් නැහැ, Group 

එශක් සාකච්ඡා ශනොශකශරන ශෙයක්ෙ තවම ඔබතුමා සාකච්ඡා 

කරන්ශන් කියලා. ඔබතුමන්ලා ඉස්ශසල්ලාම ඔබතුමන්ලාශේ 

Group එක හො ගන්න. ඔබතුමා එකක් කියනවා, රී ලංකා 

ශපොදුජන ශපරමුශණ් මහ ශල්කම් සාගර කාිපයවසම් මන්ත්රීතුමා 

තව එකක් කියනවා.  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට එතුමන්ලා විරුශධයි කියනවා. 

එශහම කරන්ශන් නැතිව හිප තත්ත්වය හො ගන්න. එතශකොට අපි 

සූොනම්, ඔබතුමාත් එක්ක ශහොඳ ධනාත්මක සාකච්ඡාවකට ප්රශේ  

ශවන්න. අපි කියන්ශන්, අපි එක්ක විතරක් ශනොශවයි, විපක්ෂශේ 

සියලු  පාර් ්ව එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අපි සූොනම් කියලායි. 

රශේ ජනතාව අන්ෙන්ශන් නැතිව,  ජනතාව රවටන්ශන් නැතිව,  

ජනතාව වශේ යවන්ශන් නැතිව යථාර්ථවාදීව විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත තුළින් 

විධායක ජනාධිපති ක්රමය තුළ සතයවාදී බල කේපාදුවක් සිශධ 

ශවනවා නම් ඒ සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරන්න අපි සූොනම්. ඒ 

වාශේම ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ                   

තිබුණු තත්ත්වය  සම්බන්ධශයන් සහ අනිකුත් provisions 

සම්බන්ධශයන් තවත් කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳව සාකච්ඡා 

කරන්න තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව ධනාත්මක පිළිතුරක් ශෙන්න. අපි 

එයට ුභාවාදීව ප්රතිචාර ෙක්වන්නම්.  

ස්තුතියි. 
 

 

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. ගරු කථානායකතුමනි, 
මශේ නම සඳහන් කළා, ගරු අග්රාමාතයතුමා.  

ගරු කථානායකතුමනි, එක එක කණ්ඩායම් තමන්ශේ 

කාමරවලට ශපෞශගලිකව ශගන්වාශගන අෙහස් විමසා ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධන කරන්න බැහැ. මා ඔබතුමාට හැම ොම 

කිේවා, 1972 ජනරජ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවත්, ශ..ආර්. 

ජයවර්ධන මහත්මයාශේ 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවත් හැදුශේ 

පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සාාවකින් කියලා. ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ශකු ම්පත හෙලා ඉදිිපපත් කරනවා. ඊට පස්ශසේ අපි 

ඔක්ශකොම වාඩිශවලා ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. එශහමයි ශම් 

කටයුත්ත ශවන්න ඕනෑ.  

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

ශගනාවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පනත් ශකු ම්පත 

ශගශනනශකොට ඔබතුමා තමයි  වැරැශෙ කශළේ. ඒ ශවලාශේ 

ඔබතුමා ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සාා අත්හිශටේවා. කිසිම 

විවාෙයක් නැතිව විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත ශගනාවා. කවුෙ ඒක හැදුශේ? ජනාධිපතිතුමාශේ නඩු 

ශවනුශවන් කථා කරපු, ජනාධිපතිතුමාශේ ආර්ිකක අපරාධ 

ශවනුශවන් කථා කරපු නීතිඥ මහත්වරු  තමයි ඒක හැදුශේ. ඒක 

හෙලා ඉක්මනින්ම පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කළා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් කිසිම සාකච්ඡාවක් තිබුශණ් නැහැ. ඒ ගැන 

සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවාෙ කියලා ආණ්ඩුව ෙන්ශන්ත් නැහැ, අපි 

ෙන්ශන්ත් නැහැ. ඒක තමයි මූලික වැරැශෙ. අගමැතිතුමාශේ 

කාර්යාලයටයි, ජනාධිපතිතුමාශේ කාර්යාලයටයි කණ්ඩායම් 

ශගන්වාශගන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා හෙන්න බැහැ. ඒකට විශ ේෂ 

කාරක සාාවක් පත් කරලා ඒ  ගැන අපි සාකච්ඡා කරමු. අශේ 

විපක්ෂ නායකතුමා කිේවා වාශේ අපි ධනාත්මක සහශයෝගයක් 

ශෙන්න සූොනම්.  

Thank you, Sir. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්ලා ශම් ප්ර ්නය ගැන සාකච්ඡා කරන්න කැමැති නම්, 

අෙ ෙහවල් 11.00ට පක්ෂ නායක  රැස්වීමක් කැඳවමු. 
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ගරු දිත්දෂප ගු වර්ධාන මහස ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි, තිශබන මතශේෙ දුර ලා, එකඟතාවකට 

පැමිණ කටයුතු කරන්න පුළුවන් බව විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් 

කළා. අපි  සඳහන් කශළේත් ඒකයි. ඒ නිසා පක්ෂවල ස්ථාවරය 

පැහැදිලි කරමින් සාකච්ඡා කරලා, ශම් කටයුත්ත ඉදිිපයට ශගන 

යමු. ශම් කටයුත්ත ඉදිිපයට ශගන යෑම ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 

මතශේෙ අඩු කරලා එකට කටයුතු කිරීම අව ය බවයි මා ප්රකා  

කශළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා ඕනෑකමින් ප්රකා  කරන්න 

ඕනෑ, ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිිපපත් කළ විශ ේෂ ප්රකා ය පිළිබඳව  

අෙ අපි විවාෙ කරමු. ඔබතුමා ශපරවරු 11ට අප කැඳවන්ශන් නම්, 

අපි ඔක්ශකෝම ඊට සහාාගිශවලා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත සම්බන්ධව ආරම්ායක් ගනිමු. 

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා 

ප්රතිසංස්කරණ ඇමතිතුමාත් ෙැන් ගරු සාාශේ ඉන්නවා.[බාධා 
කිරීමක්   Yes, the Hon. Speaker is ready to meet us at                 
11.00 a.m.  

 

ගරු ්ජි්ත තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
As far as the Constitutional amendment is concerned, 

as you suggested, we are willing to discuss. But, have a 
formal, regularized structure rather than ad hoc 
discussions, appoint a Select Committee and then, we will 
go ahead with it so that it is regularized and formal.  

Hon. Prime Minister, the second point is, I do not 
think there is any necessity to discuss it further, if you all 
are withdrawing the Twenty Second Amendment to the 
Constitution for the moment. Until there is a proper, 
comprehensive discussion among all the stakeholders, we 
are willing to go ahead with the Debate right now, if it so 
pleases. I do not think we need to waste time of 
Parliament.  

 

ගරු දිත්දෂප ගු වර්ධාන මහස ා 
(மாண்புமிகு திரனஷ் குைவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

As we have agreed on principle that we should discuss 
it, just now, the Hon. Speaker summoned a Party Leaders' 
Meeting at 11.00 o’clock. So, we will take up the issue 
there and discuss. Until then, let us start the Debate on the 
Statement of the Hon. President, which has been 
requested for and the Opposition agreed to.   
  

ගරු ලක්ෂපම්ද කිරිඇල්ල මහස ා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Nightwatchman. 

 

ගරු ජරචාර්ය  විජයාා් සාජපක්ෂ මහස ා ජඅධිකස   

බ්දධානාගාස ක යුතු හසා රණ්ඩුක්රම වව ප්ථා 

ප්රින්ාං ප්කස  අමා තුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி, சிகறச் 

சாகலகள் அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலகமப்பு மறுசீரகமப்பு 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of 
Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම ශකටිශයන් පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න මම ඔබතුමාශේ අවසරය පතනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත අවස්ථා ගණනාවකදී සියලු 

ශශ පාලන පක්ෂවල නායකතුමන්ලාට ආරාධනා කරලා දිගින් 

දිගටම සාකච්ඡා කරලා තමයි ශකු ම්පත් කශළේ. වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා අග්රාමාතයවරයා විධියට කටයුතු කරන 

අවස්ථාශේදීත් අග්රාමාතය කාර්යාලශේදී පක්ෂ නායකතුමන්ලා 

43ශෙශනක් සමඟ අපි සාකච්ඡා වට හතරක් පැවැත්වූවා. ඊට 

අමතරව ශවන් ශවන් ව ශයන් කණ්ඩායම් එක්කත් අපි සාකච්ඡා 

පැවැත්වූවා. ශම් සම්බන්ධ  යම් යම් කාරණාවලට එකඟතාවක් 

ශනොෙක්වන සුළු කණ්ඩායම් හිටියා. උොහරණයක් ගශත් තොත්, 

ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ තිබුණු, 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන වසර හතරහමාශර් කාල සීමාව ඒ 

ආකාරශයන්ම තියන්න ඕනෑ ෙ, නැත්නම් ෙැනට පවතින 

ආකාරයට වසර ශෙකහමාරකින් විසුරුවීශම් බලය තිශබනවා ෙ 

කියන කාරණය ගන්න පුළුවන්. තවත් ීපප ශෙශනක් -සුළු 

කණ්ඩායමක්- අෙහස් ප්රකා  කළා, ශවිත්ව පුරවැසියන්ට මන්ත්රී 

ධුරය තබා ගැනීශම් අයිතිය රඳවා තබා ගන්න ඕනෑ කියලා. ඒවා ඒ 

ඒ කණ්ඩායම් විසින් ඉදිිපපත් කරපු කරුණු. ෙැන් මම ඉදිිපපත් 

කශළේ, පක්ෂ නායකයන් විධියට 43ශෙශනකුශේ කණ්ඩායමක් 

රැස්ශවලා දින හතරක් සාකච්ඡා කරලා, අවසානශේ එකඟ වූ සියලු 

කරුණු විතරයි. ශම් කාරණශේදී මම පැහැදිලිව  ශම් කාරණයත් 

කියනවා. ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය විසින් ශයෝජනා කරලා තිශබනවා 

ජනමත විචාරණයකට යන්ශන් නැතිව, තුශනන් ශෙකක 

ඡන්ෙශයන් ශමය සම්මත කර ගන්නවා නම්, කළ යුතු සංශ ෝධන 

පහක්.  

ඒ සංශ ෝධන පහ අපි ශගශනනවා. ඊට අමතර ව ශයන්, ශම් 

විෂය පථශයන් පිට ශනොයන මූලික ුණණාංග ශවනස් ශනොවන 

ආකාරශේ සුළු සංශ ෝධන කිහිපයක් තිශබනවා. ඒවා ශම් වන විට 

ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ලබා දීලායි තිශබන්ශන්. ඒ අනුව තමයි ශම් 

පනත් ශකු ම්පත සම්මත කරන්න කටයුතු කරන්ශන්. ඒක 

පාක්ිඩකව ශහෝ යම් කණ්ඩායමකශේ වුවමනාවක් ඉෂ්ට කරන්න 

ශනොශවයි, ශම්ක ශකු ම්පත් කශළේ. ශම් රශේ ජනතාවශේ හෙ 

ගැස්ම පිළිබඳව ශහොඳ අවශබෝධයකින් යුතුව, ජනතාව 

ඉල්ලන්ශන් කුමක් ෙ කියලා ශහොඳට ෙන්නා නිසායි, ජාතයන්තරය 

තුළින් එන්න තිශබන වි ාල බලපෑම් අපට අඩු කර ගැනීශම් 

හැකියාව තිශබන නිසායි ශම්ක ශකු ම්පත් කශළේ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අෙ දිනශේත් ජිනීවා නුවර එක්සත් 

ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් ශකොමිසශම් ඡන්ෙ විමසීමක් 

පැවැත්ශවනවා. ඒක රටට ඉතාම අහිතකර, ායානක තත්ත්වයන් 

ඇති කරන්න පුළුවන්. අපි ඒශකන් කියන්ශන් නැහැ, විශශශීය 

රටවල බලපෑමට යටත් වන නිසා ඒකට ාශේ ශම් නීති හෙනවා 

කියලා. ශම්ක එශහම එකක් ශනොශවයි. අපි නීති හෙන්ශන් අශේ 

රශේ ජනතාවශේ අව යතා ඉු  කරන්නයි.  

ෙැනට යුශරෝපා සංගමය ශයෝජනාවක් සම්මත කරලා 

තිශබනවා, ලංකාවට ලබා ශෙන GSP සහනය නතර කරන්න ඕනෑ 

කියලා. ඡන්ෙ 500කට වැඩි බහුතරයකින් සම්මත කරපු 

ශයෝජනාවක්, ඒක. එහිදී අශේ රට ශවනුශවන් ඉතා සුළු ඡන්ෙ 

සං යාවක් ලැබුශණ්. නමුත් ඒ ශයෝජනාව ඔවුන් ක්රියාත්මක 

කරලා නැහැ. හැබැයි, ඒක ක්රියාත්මක කශළොත් අශේ රශේ 

ඇඟලුම් කර්මාන්තශේ නිරත ශවලා ඉන්න ලක්ෂ හය හතකශේ 

රැකියා අවස්ථා අහිමි ශවනවා. අශනක් පැත්ශතන්, අපි IMF එකත් 

එක්ක සාකච්ඡා කරනවා; උෙේ ඉල්ලනවා. IMF එශක් අයත් අශේ 

මුෙල් අමාතයාං යට, මහ බැංකුවට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරන ඒවා 

මාධයවල පළ කරනවා. නමුත් IMF එක, යුශරෝපා සංගමය, 

එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානය වැඩි ව ශයන් එන්ශන් අශේ මුෙල් 

අමාතයාං යටවත්, මහ බැංකුවටවත් ශනොශවයි, අධිකරණ 

අමාතයාං යට. අධිකරණ අමාතයාං යට ඇවිල්ලා තමයි ඒ අය 
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ප්ර ්න කරන්ශන්; සාකච්ඡා කරන්ශන්. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය කවො ෙ ශගශනන්ශන්, ශම් රශේ 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය ස්ථාපිත කරන්න ශමොනවා ෙ ඒශක් තිශබන පියවර 

කියලා අශපන් අහනවා. IMF එක අශපන් අහන්ශන්, කවො ෙ 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගශනන්ශන්, 

එක්සත් ජාතීන්ශේ ප්රඥේතියට අනුකූලව දූෂණ විශරෝධී පනත් 

ශකු ම්පත කවොෙ සම්මත කරන්ශන්,  ත්රස්තවාෙය වැළැක්වීශම් 

පනත ශවනුවට සාධනීය ලක්ෂණ ඇති ප්රජාතන්ත්රවාදී ලක්ෂණ 

ඇති පනත් ශකු ම්පතක් කවො ෙ ශගශනන්ශන් කියලා. 

"ෙැන් ශතල් ශපෝලිම් නැති නිසා, ගෑස් ශපෝලිම් නැති නිසා ශම් 

රශේ හැම ශෙයක්ම සුමට, සුමග විධියට සිදු ශවනවා කියලා තමයි 

සමහර අය හිතාශගන ඉන්ශන්" කියලා ගරු ජනාධිපතිතුමාත් උශශ 

පැවසුවා. හැබැයි, එක නැවක් ප්රමාෙ වුශණොත් තව ෙවස් හතරක්, 

පහක් ශපට්රල් ශපෝලිම් ඇති වුශණොත් මහජන නිශයෝජිතයන්ටත් 

බලාගන්න පුළුවන්, ශම් රශේ ජනතාවශේ ප්රතිචාරය ශමොකක් ෙ 

කියලා. මහජන නිශයෝජිතයන් ජනතාවශේ ආකල්ප, ජනතාවශේ 

හැ ම් ශත්රුම් ගන්ශන් නැතිව කටයුතු කරන්න යනවා නම් ඒ 

උෙවියට විතරක් ශනොශවයි, ශම් රශේ ජීවත් ශවන අසරණ 

ජනතාවටත් ඒශක් ප්රතිලල ුකක්ති  විඳින්න සිදු ශවනවා.  

ඒ නිසා ශමය රට ගැන හිතලා රට ශවනුශවන් ශගනාපු 

සංශ ෝධනයක් මිසක්, පක්ෂයක් ශවනුශවන්වත්, කණ්ඩායමක් 

ශවනුශවන්වත්, මන්ත්රීවරුන් ශවනුශවන්වත් ශගන ආ 

සංශ ෝධනයක් ශනොශවයි. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් 

සංශ ෝධනශේ අව යතාව මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්ශන් ශම් 

රශේ සියලු ජනතාවට යහපතක් ඉු  කිරීශම් අරමුණ ඇතිව විතරක් 

ශනොශවයි. ප්රජාතන්ත්රවාෙශේ පැවැත්ම අපට වුවමනා නම්, 

පාර්ලිශම්න්තු ක්රමය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනෑ නම්, කරුණාකර 

ඇස් ඇරලා, ශමොළය පාවිච්චි කරලා නැවතත් අර අඳුරු යුගය ගැන 

කල්පනා කර බලන්න කියා මම ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට කියනවා. 

ශමොකෙ, මන්ත්රීවරුන්ට පාරට බහින්න බැිප, මල්ල් ශගෙරක යන්න 

බැිප, මළ ශගෙරක යන්න බැිප  කාලයක්, අඳුරු යුගයක් තිබුණා. 

තමුන්නාන්ශසේලාශේ කැමැත්ත ආපසු එතැනට යන්න නම් 

තමුන්නාන්ශසේලා යන්න. හැබැයි, ඒ තත්ත්වය උො කරන්න ඒ 

අපරාධය ශම් සාාව ඇතුළත කරන්න එපාය කියා මම කාරුණිකව 

ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.   

 

ගරු ්ජි්ත තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, පැහැදිලි කර ගැනීමක්ෙ? 
 

ගරු ්ජි්ත තප්රේමාා් මහස ා  
(மாண்புமிகு சஜித் பிரரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ශවනත් මාතෘකාවක් - COPE සහ 

COPA එක - පිළිබඳව තමයි ෙැන් කථා කරන්න හෙන්ශන්. COPA 

එක පිළිබඳව රජය ශබොශහොම සාධනීය තීන්දුවකට ප්රශේ  වුණා. ඒ 

ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඒ සඳහා ොයකත්වය ලබා දුන්නු 

ආණ්ඩු පාර් ්වශේ මන්ත්රීතුමන්ලාටත් අශේ ස්තුතිය පුෙ කරන්න  

ඕනෑ. ශමොකෙ, ශහොඳ වැඩක් කළාම ඒ ශහොඳ ශෙයට ශහොඳයි 

කියන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ශම් ගරු සාාශේ 

ශපොශරොන්දු වුණු ආකාරයට වාශේම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 

අගමැතිවරයා හැටියට සිටියදී ශපොශරොන්දු වුණු ආකාරයට COPE 

එශකත් ඒ තීන්දුව එශලසම ඉෂ්ට කරන්න. මම හිතන විධියට අෙ 

දිනශේ COPE එශක් සාාපතිකමත් තීන්දු ශවනවා. COPA එශක් 

සිදු වුණු ආකාරශයන්ම එය ඉෂ්ට කරන්න කියලා මම ශම් 

අවස්ථාශේදී ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු වීසසුමන වීසිංාංහස මහස ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කථානායකතුමනි, අෙ ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා ප්රකා යක් කිරීම ඉතාම වැෙගත් ප්රජාතන්ත්රවාදී 

ලක්ෂණයක්. එතුමා සාම්ප්රොයික ශනොවන විධියට ඇවිල්ලා අප 

ෙැනුවත් වීම සඳහා ඒ ප්රකා ය කළා. ඒ පිළිබඳ දීර්ඝ විවාෙයක් 

අව ය ෙ, නැශෙ කියන කාරණාව සලකා බලන්න. ශමොකෙ, එතුමා 

පැහැදිලිව සඳහන් කළා, IMF එක සම්බන්ධව තවම එකඟතාවක් 

නැහැ. එකඟතාවක් ආවාට පස්ශසේ තමයි ඒ කාරණාව ගැන අපට 

කථා කරන්න ශවන්ශන් කියලා. හැබැයි, ඊට වඩා වැෙගත් 

ශයෝජනාවක් තමයි අෙ ඔබතුමන්ලා එකඟ ශවලා නයාය පත්රශේ 

සඳහන් කර තිශබන්ශන්. ඒක මඟ හිපන්න ශවන ශවන ශබෝල 

පාස් කරන්න ලැහැස්ති ශවන්න එපා. ගරු විජයොස රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ශවනවා, ශම් සම්බන්ධව ෙැක් වූ 

මැදිහත්වීමට. එතුමා අමාතයාං යීය උපශශ ක කාරක සාාශේදී ඒ 

පිළිබඳව දීර්ඝව සාකච්ඡා කළා, ඇහුම්කන් දුන්නා.  ගරු විජයොස 

රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කළ කාරණාව 

අශේ පාර් ්වයට කියන්න එපා, ඒක ආණ්ඩු පක්ෂයට කියන්න. 

ශම් රශේ තිශබන ප්ර ්න අපට ශත්ශරනවා. රශේ ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු ශවන එක ශෙයක් තමයි, ආර්ිකක ප්රතිසංස්කරණ. 

ශම් ආර්ිකක ප්ර ්නවලට පිළිතුරු ලබා ශෙන්න. අශනක් එක, 

ප්රජාතන්ත්රවාදී ප්රතිසංස්කරණ. ශම්ශකන් ඒවාට යම් විසඳුමක් 

ලැශබනවා. ශම්ක සිශධ ශවන ප්රමාණය පිළිබඳ අපට ප්ර ්න 

තිශබනවා. ඒ ගැන අෙයි ශහටයි අපි කථාබහ කරමු. අශේ 

පැත්ශතන් අපි ගරු අගමැතිතුමාට ප්රකා  කළා, ශමන්න ශම් ශම් 

කාරණා අනුව කරනවා නම්, ශම්කට අශේ සහශයෝගය ශෙන්න 

පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, නයාය පත්රශේ 

සඳහන් ශයෝජනාව අෙ විවාෙයට ගන්න. ශම් සම්බන්ධශයන් 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ යම් යම් ශබදීම් තිශබන්න පුළුවන්. විපක්ෂශේත් 

 ශබදීම් තිශබන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් 

ගන්න ශම් 225ශෙනාට අවස්ථාව ශෙන්න ඕනෑ. එක 

පුශගලශයකුශේ, ශෙශෙශනකුශේ අව යතා ඉෂ්ට කරගන්න ශම් 

225ශෙනා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්ශන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ෙැන් නයාය පත්රශේ ඉතිිප වැඩ කටයුතුවලට යමු.   

 

ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු චමින්ෙ විශ.සිිප මන්ත්රීතුමා තමයි ඉස්ශසල්ලාම 

නැඟිේශේ. ඔබතුමා කියන්න. 
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ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු කථානායකතුමනි, නයාය පුස්තකය  හැශෙන්ශන් 

සතියකට කලින්. එතශකොට අපි කථා කරන විෂයය පිළිබඳව 

විපක්ෂශේ කණ්ඩායම් රැස්වීශම්දී ෙැනුම් ශෙනවා. ෙැන් ශම් නයාය 

පත්රය ශවනස් කිරීම සම්බන්ධශයන් බරපතළ ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශේ 

තිශබන්ශන්, "බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ඉල්ලා සිටිනවා, 

අශේක්ෂා කරනවා" කියන වචන. ඒ වාශේම එතුමා අනාවැකි 

ශෙකක් කිේවා, ශෙසැම්බර් මාසශේ සහ ජනවාිප මාසශේ අමාරුයි 

කියලා. ඒක නිසා, ශම් ගැන නැවත විවාෙ කරන්න ශෙයක් නැහැ. 

එතුමාම කියනවා ශන්. ඉතින්, ශමොන වැඩක්ෙ ශම්? ගරු 

කථානායකතුමනි, "බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ඉල්ලා සිටිනවා" 

කියන කාරණා ගැන විවාෙ කරන්න ඉල්ලන්ශන්ත් ආණ්ඩු 

පක්ෂශයන්. ඒක පුදුමයක්. සාමානයශයන් විපක්ෂය තමයි 

ඉල්ලන්න ඕනෑ ජනාධිපතිවරයාශේ ප්රකා යක් පිළිබඳ විවාෙ 

කරන්න. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය කරුණු විවාෙශේදී ගන්න.  

 
ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

විවාෙයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. මම අවසන් කරනවා. 

ෙැන් අපි කියනවා ශන්, ශවිත්ව පුරවැසිශයකුශේ බලපෑමට ශම් 

රශේ අනාගතය විනා  කරන්ශන් අපි ශනොශවයි, ආණ්ඩු පක්ෂය 

කියලා.   

 
ගරු ේාය ගේම්දිළල මහස ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 ගරු කථානායකතුමනි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න අපි ඊශේ ගරු 

අග්රාමාතයතුමා, සාානායකතුමා සහ ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන 

සංවිධායකතුමා මුණ ගැසුණා. ඒක අගමැතිතුමාශේ කථාශේදී 

සඳහන් කළා. අපි කිේශේ සරල ශෙයක්. ආණ්ඩුශවන් ශවනත් 

සංශ ෝධන ශේන්ශන් නැහැ කියලා ගරු අගමැතිතුමා අපට ෙැනුම් 

දුන්නා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක අපි පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී සාකච්ඡා කරමු. 

 
ගරු ේාය ගේම්දිළල මහස ා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමනි, වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් ශගනැල්ලා, 

ඒ ක්රියාවලිය අනුගමනය කරලා අන්තිමට මන්ත්රීවරු 

කිහිපශෙශනකුට බශේ ඒක අකුලාගන්න එපා. කවුරු ශහෝ ශම්ක 

කඩාකේපල් කරන්න හෙනවා නම්, අපි ඒ අයව ශහළිෙරේ කරමු. ඒ 

ශවනුවට ශම්ක අකුලාශගන -  

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ශම් සාකච්ඡාව ෙැන් ශවන පැත්තකට ශන් යන්ශන්. [බාධා 
කිරීමක්  ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු ච්දදිම වීසක්තකොඩි මහස ා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ගරු කථානායකතුමනි, ජනතාව ශවනසක් බලාශගන 

ඉන්නවා. අපි පාර්ලිශම්න්තුශේදි එක ශෙයක් කථා කරනවා. 

ඔබතුමා ළඟදි තව ශෙයක් කථා කරනවා. අගමැතිතුමා හමුශවලා 

ශවනත් ශෙයක් කථා කරනවා. රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණ් මහ 

ශල්කම්වරයා වන සාගර කාිපයවසම් මැතිතුමා අඩුම තරමින් 

ඔබතුමාශේ පක්ෂ නායක රැස්වීමටවත් එනවාෙ? ඒ එන්ශනත් 

නැහැ ශන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කරුණ සාකච්ඡාශේදී ගනිමු.  
 

ගරු එ ප්.එේ. මරික්කාර් මහස ා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි, විසි ශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ශගනාශේ අපි ශනොශවයි, 

ආණ්ඩුව. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා නිර්ශශ  කරන ඇමතිකම් 

ශෙන්ශන් නැති  නිසා ෙ ශම් ප්ර ්නය තිශබන්ශන්? එශහම නම් අපි 

ඡන්ෙය ශෙන්නම්, පනත් ශකු ම්පත ශේන්න.   

 

ගරු මමත්රීපාල ිංරිත ේ්න මහස ා 
(மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிரசன)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
Sir, I rise to a point of Order.  

ගරු කථානායකතුමනි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ශගශනන්න කියලායි අපි කියන්ශන්. 

 

 

ලිිළ තල්ඛනාදිය ිළිතගැ්දවීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පිපපාලන, 

ස්වශශ  කටයුතු, පළාත් සාා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම 2016 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා ආපො 

කළමනාකරණ මධයස්ථානශේ වාර්ිඩක වාර්තා ඉදිිපපත් කරමි. 

ශමම වාර්තා ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාං යීය 

උපශශ ක කාරක සාාව ශවත ශයොමු කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා 

කරමි.  

 
ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ රාජය පිපපාලන, 

ස්වශශ  කටයුතු, පළාත් සාා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මම 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 ෙරන පනත් 

මඟින් සංශ ෝධිත 1969 අංක 1 ෙරන ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනශත් 4(1) සහ 14 වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු 20 

වගන්තිය යටශත් මුෙල්, ආර්ිකක ස්ථායීකරණ සහ ජාතික 

ප්රතිපත්ති අමාතයවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2022 සැේතැම්බර් 09 

දිනැති අංක  2296/30 ෙරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශේ පළ කරන 

ලෙ ශරුණලාසි ඉදිිපපත් කරමි. 

ශමම ශරුණලාසි රජශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සාාව ශවත ශයොමු 

කළ යුතු යැයි මම ශයෝජනා කරමි.  
 
ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අමා ාාං  උය ේපත  ක කාසක ්වා 
වාර් ා 

அகமச்சுசார் ஆரலாசகனக் குழு 

அறிக்கககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගරු ජරචාර්ය  විජයාා් සාජපක්ෂ මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ 

අමාතයාං යීය උපශශ ක කාරක සාාව ශවත ශයොමු කරන ලෙ 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධන පනත් ශකු ම්පත 

සම්බන්ධශයන්  එීප කාරක සාාශේ වාර්තාව මම ඉදිිපපත් කරමි.  

 
්වාතේ්ය ම  ිනබිය යුතුයයි නිතයෝග කසන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
තප්ත්ේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු කබීර් හසෂීේ මහස ා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඕශගොඩශපොල, කහශටෝවිට, අංක 12/2 

ෙරන ස්ථානශයහි පදිංචි එන්.ඒ. නිලාම් මහතාශගන් ලැබුණු 

 ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.  

 

ගරු ඉසා්ද වික්රමස්තන මහස ා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු කථානායකතුමනි, රත්මලාන, ශනළුම්පුර ෙකුණ, 5වන 

පු මග, අංක 01 ෙරන ස්ථානශයහි පදිංචි එල්.එන්. ෙ ශසොයිසා 

මහතාශගන් ලැබුණු ශපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු උෙයන කිිපඳිශගොඩ මහතා - [සාා ගර්ාය තුළ නැත.  
 
ඉදිරිප්ත කසන ලා තප්ත්ේ  මහසජන තප්ත්ේ ිළිතබඳ කාසක 

්වාව  පැවරිය යුතු යයි නිතයෝග කසන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි,- 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, අෙ "දිවයින" පුවත් පශත්  මශේ නම 

සඳහන් කරමින් ලිපියක් පළ කර තිශබනවා.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර ්න අවසන් වුණාට පසුව 

ඔය කාරණාව ගන්න. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශහොඳයි. 

 
ප්ර පනවල  වාිකක ිළිතතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ස්ද  රිදී ්හස යකඩ නිෂපපාාන කර්මා්ද කරුව්ද  

වි්ප ස  
 தங்கம், தவள்ளி மற்றும் இரும்பு உற்பத்திக் 

ககத்ததாைிலாளர்கள்: விபரம் 
ARTISANS MANUFACTURING GOLD, SILVER AND IRON 

PRODUCTS: DETAILS  

 

27/2022 

1.  ගරු බු ධික පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

කර්මාන්ත අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය- (1): 

(අ) (i) රන්, ිපදී හා යකඩ ආශ්රිත ාාණ්ඩ නිෂප්ාෙනය කරනු 
ලබන කර්මාන්තකරුවන් පාරම්පිපකව ජීවත්වන 
ප්රශශ  සම්බන්ධශයන් සමීක්ෂණයක් සිදු කර 
තිශබ්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, එම ප්රශශ  අයත් ග්රාම නිලධාිප වසම් 
සං යාව ශකොපමණෙ; 
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 (iii) එම ග්රාම නිලධාිප වසම්වල ජීවත් වන ඉහත 
කර්මාන්තවල පාරම්පිපකව නිරත වන පවුල් 
සං යාව ශකොපමණෙ; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) ඉහත කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ශෙන ප්රධාන 
ගැටලු පිළිබඳව අධයයනය කර තිශබ්ෙ; 

  (ii) එශසේ නම්, එම ගැටලු කවශර්ෙ; 

 (iii) ඔවුන්ට නව තාක්ෂණය හා පුහුණුවීම් ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිශබ් නම්, ඒ ශකශසේෙ; 

 (iv) ඉහත කර්මාන්තකරුවන්ශේ නිෂප්ාෙන සඳහා 
ශවශළඳ ශපොළ ශසොයා දීමට මැදිහත් වී තිශබ් නම්, 
ඒ ශකශසේෙ; 

 (v) ඔවුන්ට විශශ  රැකියා අවසථ්ා ලබා දීමට වැඩ 
පිළිශවළක් තිශබ්ෙ; 

 (vi) ශනොඑශසේ නම්, වැඩ පිළිශවළක් සකස ්කරන්ශන්ෙ; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ? 

(ඇ) (i) ඉහත කර්මාන්තකරුවන්ශේ නිෂප්ාෙන අපනයනය 

කරන්ශන්ෙ; 

  (ii) එශසේ නම්, එම රටවල් කවශර්ෙ; 

  (iii) 2015 හා 2016 යන එක් එක් වර්ෂශේදී ඉහත 
ාාණ්ඩ අපනයනශයන් ලැබූ ආොයම ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමණෙ; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

 

ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) தங்கம், தவள்ளி மற்றும் இரும்பு சார்ந்த தபாருட் 

ககள உற்பத்தி தசய்கின்ற ககத்ததாைிலாளர்கள் 

பாரம்பாியமாக வாழ்ந்து வரும் பிரரதசங்கள் 

ததாடர்பில் ஆய்தவான்று ரமற்தகாள்ளப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், ரமற்படி பிரரதசங்கள் அகமந்துள்ள 

கிராம உத்திரயாகத்தர் பிாிவுகளின் எண்ைிக்கக 

எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி கிராம உத்திரயாகத்தர் பிாிவுகளில் 

வசிக்கின்ற ரமற்குறிப்பிட்ட ககத்ததாைில்களில் 

பாரம்பாியமாக ஈடுபட்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 
 

(ஆ) (i) ரமற்குறிப்பிட்ட ககத்ததாைிலாளர்கள் எதிர் 

தகாள்கின்ற பிரச்சிகனகள் ததாடர்பாக ஆய்வு 

தசய்யப்பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

  (ii) ஆதமனில், அப்பிரச்சிகனகள் யாகவ என்ப 

கதயும்; 

 (iii) இவர்களுக்குப் புதிய ததாைில்நுட்பம் மற்றும் 

பயிற்சிககள வைங்குவதற்கு நடவடிக்கக எடுக் 

கப்பட்டிருப்பின், அது எவ்வாதறன்பகதயும்; 

 (iv) ரமற்குறிப்பிட்ட ககத்ததாைிலாளர்களின் உற் 

பத்திகளுக்குச் சந்கத வாய்ப்புககள ஏற்படுத் திக் 

தகாடுப்பதற்கு இகடயீடு தசய்யப்பட்டிருப்பின், 

அது எவ்வாதறன்பகதயும்; 

 (v) இவர்களுக்கு தவளிநாட்டு ரவகலவாய்ப்பு 

ககளப் தபற்றுக்தகாடுப்பதற்கு ரவகலத்திட்ட 

தமான்று உள்ளதா என்பகதயும்; 

 (vi) இன்ரறல், ரவகலத்திட்டதமான்று தயாாிக்கப் 

படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i) ரமற்குறிப்பிட்ட ககத்ததாைிலாளர்களின் உற் 

பத்திகள் ஏற்றுமதி தசய்யப்படுகின்றனவா 

என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அந்நாடுகள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) 2015 மற்றும்  2016 ஆகிய  ஒவ்தவாரு வருடத் 

திலும் ரமற்குறிப்பிட்ட தபாருட்களின் ஏற்றுமதி 

யின்மூலம் தபறப்பட்ட வருமானம் தவவ்ரவறாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 அவர் ரமலும் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Industries: 

(a) Will he state - 

 (i) whether any research has been conducted 
on the traditional dwellings of the artisans 
who are engaged in manufacturing gold, 
silver and iron products; 

 (ii) if so, the number of Grama Niladari 
Divisions to which the aforesaid areas 
belong; and 

 (iii) the number of families which live in the 
said Grama Niladari Divisions  and are 
traditionally engaged in the above crafts?  

(b) Will he also state- 

 (i) whether the major issues encountered by 
the aforesaid artisans have been studied; 

 (ii) if so, the said issues; 

 (iii) the manner in which new technology and 
training opportunities have been provided 
to them, if such measures have been taken; 

 (iv) the manner in which relevant intervention 
has been made to assist the said artisans to 
find markets to sell their production, if such 
intervention has been made; 

 (v) whether any programme is in place to grant 
foreign employment opportunities to them; 
and 

 (vi) if not, whether such a  plan will be 
formulated? 

(c) Will he further state - 

 (i) whether the items manufactured by the 
aforesaid artisans are exported; 

 (ii) if so, such countries; and 

 (iii) separately, the income generated by the 
export of above items in the years 2015 and 
2016? 

(d) If not, why? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා ජවැවිලි කර්මා්ද  

අමා  ්හස කර්මා්ද  අමා තුමා  
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை - தபருந் 

ரதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் ககத்ததாைில் 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana - Minister of  Plantation 
Industries and Minister of Industries) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 

(අ) (i)  2020 වර්ෂශේදී  දිවයිශන්  දිසත්්රික්ක 25 ආවරණය 
වන පිපදි  ශලෝහ ආශ්රිත නිෂප්ාෙන පිළිබඳ 
සමීක්ෂණයක්  සිදු කරන ලදී. 

   (ii) දිසත්්රික් මේටමින් දිවයින පුරා කර්මාන්තකරුවන් 
914ශෙශනකු සම්බන්ධශයන් සිදු කළ ශමම 
සමීක්ෂණශේදී සියලු ග්රාම ශසේවා වසම් ආවරණය 
වී ශනොමැත.  ශමම සමීක්ෂණශේ   අරමුණු වූශේ ඒ 
ඒ ප්රශශ යන්හි ශලෝහමය අබලි ්රවය ඍජුවම 
ාාවිතයට ගනු ලබන සහ ක්රියාවලිශේ ශයෙවිය 
හැකි සුළු, කුඩා සහ මධය පිපමාණ 
කර්මාන්තකරුවන් සහ ඔවුන්ශේ  නිෂප්ාෙන 
ධාිපතා මේටම්  ශසොයා ගැනීම ශේ.  

   (iii) ශලෝහ ආශ්රිත කර්මාන්තකරුවන් -අබලි ්රවය 
ක්රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගත හැකි- පවුල් 449ක් 
සමීක්ෂණශේ ෙත්ත මත හඳුනාගත හැකි විය. 

  රන් හා ිපදී කර්මාන්ත ගම්මාන පිළිබඳ විසත්රයක් 
ඇමුණුම 1 ශලස ඉදිිපපත් කරමි. 

(ආ)  (i)  ඔේ. 

        (ii)   •  ප්රමාණවත් පිපදි අමු්රවය ලබා ගැනීමට අපහසු 
වීම. 

      •  මිල ගණන් අධික වීම. 

                 •  නව යන්ශත්රෝපකරණ ාාවිත ශනොවීම. 

       •  නව තාක්ෂණික ක්රමවලට අනුගත වීමට මැළි 
වීම. 

       •  නිෂප්ාෙන පිිපවැය ඉහළ යාම. 

       •  අශළවි අපහසුතාව. 

      •  සාම්ප්රොයික ාාණ්ඩ පමණක් නිෂප්ාෙනය හා 
තත්ත්වය පිළිබඳ සැලකිලිමත්  ශනොවීම. 

       (iii) ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලශේ ප්රධාන 
කාර්යාලශේ සථ්ාපිත කර ඇති වාත්තු හා විෙයුත් 
ශලෝහාශල්පන අං ශේදී කර්මාන්තකරුවන් 
සඳහා නව තාක්ෂණය හා නව යන්ශත්රෝපකරණ 
ාාවිත කිරීමට අව ය ෙැනුම හා ප්රාශයෝගික  
පුහුණුවීම් ලබා දීම සිදු කරනු ලැශබ්. 

    මීට අමතරව, ප්රාශශශීය ව ශයන් පවතින 
කර්මාන්ත ශවත ශගොස ්  ඔවුන්ශේ  ප්රාශයෝගික 
ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා මණ්ඩලශේ වයාපාර 
ප්රවර්ධන  නිලධාිපන්  සහ තාක්ෂණ නිලධාිපන් 
කටයුතු කරනු ලබයි. 

       (iv) ශවශළඳශපොළ ශසොයා දීමක් සිදු ශනොකරන අතර, 
අශළවිය වැඩිකර ගැනීම සඳහා අව ය 
අශළවිකරණ ෙැනුම ලබා දීශම් පුහුණු වැඩසටහන් 
ඔවුන් සඳහා  ඇත. මීට අමතරව,  ප්රාශශශීය 
කාර්යාල මඟින් පවත්වනු ලබන අශළවි සල්පිල් 
මඟින් ඔවුන්ශේ නිෂප්ාෙන අශළවි කර ගැනීමට 
අවසථ්ාව ලබා දී ඇත. මීට අමතරව, ආනයන 
ආශශ න ාාණ්ඩ නිෂප්ාෙනය සඳහා ෙ  
කර්මාන්තකරුවන් ශයොමු ශකශර්. තවෙ, ජාතික 

වයවසාය සංවර්ධන අධිකාිපය මඟින් සිදු කරනු 
ලබන Made in Sri Lanka Trade Portal හරහා 
කුඩා හා මධය පිපමාණ වයවසායකයන්ට                  
ශශශීය හා විශශශීය ශවශළඳශපොළට අවතීර්ණ                       
වීමට අව ය පහසුකම් සලසා ඇත. 
(madeinsrilanka.org යන සබැඳිය හරහා පිවිසිය 
හැකිය.) 

       (v)  නැත. 

       (vi)  ශම් පිළිබඳ අධයයනය කරමින් පවතී. 

(ඇ)  (i)  ඔේ. 

       (ii)  යන්ත්ර, අමතර ශකොටස,් වාත්තු කරන ලෙ               
ශකොටස ් පිලිපීනය, ඉන්දුනීසියාව, මියන්මාරය, 
බංේලා ශශ ය, මාලදිවයින ආදී ආසියාතික 
රටවලටත්, ඩුබායි, කටාර් ආදී මැෙ ශපරදිග 
රටවලටත්, අප්රිකාව හා යුශරෝපා රටවල්වලටත් 
අපනයනය ශකශර්. රන්, ිපදී හා යකඩ 2015 හා 
2016 වර්ෂවලදී අපනයනය කළ ප්රධාන රටවල් 
පිළිබඳ විසත්රයක් ඇමුණුම 2 ශලස ඉදිිපපත් 
කරමි. 

      (iii) 2015 වර්ෂශේ රන් හා ිපදී  ආශ්රිත නිෂප්ාෙනවල  
අපනයන ආොයම ඇ.ශඩො. මිලියන 15.88ක් වන 
අතර, 2016 වර්ෂශේදී  ඇ.ශඩො. මිලියන 15.19ක් 
ශේ. 2015 වර්ෂශේ  යකඩ ආශ්රිත නිෂප්ාෙනවල 
අපනයන ආොයම ඇ.ශඩො. මිලියන 55.81ක් වන 
අතර, 2016 වර්ෂශේදී ඇ.ශඩො. මිලියන 89.59ක් 
ශේ. රන්, ිපදී හා යකඩ අපනයනශයන් 2015 හා 
2016 යන වර්ෂවලදී ලෙ ආොයම පිළිබඳ විසත්ර 
ඉහත සඳහන් කරන ලෙ ඇමුණුම 2හි ෙැක්ේ.                 
ශම් සම්බන්ධශයන්  විසත්රාත්මක ශතොරතුරු 
අපනයනය සංවර්ධන මණ්ඩලශයන්  හා ශර්ුණ 
ශෙපාර්තශම්න්තුශවන්  ලබා ගත හැකිය. 

(ඈ)  අොළ ශනොශේ.  

 ඇමුණුම 1 සහ 2 ්වාග * කරමි.   
 
 

ගරු බු ධික පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙන්නවා කර්මාන්ත අමාතයාං ය 

යටශත් සිටින සාම්ප්රොයික සහ ග්රාමීය කර්මාන්ත ක්ශෂේත්රශේ 

නිෂ්පාෙකශයෝ ශකොශරෝනා සහ ප ්චාත් ශකොශරෝනා වයසන 

තත්ත්වය හමුශේ වි ාල ගැටලුවකට මුහුණ දුන් බව. ශමොකෙ, 

සංචාරක වයාපාරයත් එක්ක බැඳුණු වයාපාර තිශබනවා, අපනයන 

සම්බන්ධ වයාපාර තිශබනවා. ඒ වාශේම, ආනයන සම්බන්ධ 

වයාපාර තිශබනවා. විශ ේෂශයන් බතික් ආශ්රිත නිෂ්පාෙනවලට 

අව ය ඩයි ටික, ඉ ටි ටික ලබා ගන්ශන් ආනයන වයාපාර මතයි. ඒ 

වාශේම, ලංකාව තුළත් සමහර අමු්රවය එහා ශමහා ශගන යන්න 

ඕනෑ. විශ ේෂශයන් ඩීසල් පිළිබඳ අර්බුෙයත් එක්ක ඒ අයට ප්ර ්න 

ඇතිශවලා තිශබනවා. ෙැන් ඔබතුමාශේ අමාතයාං ය දිුණ දුර 

ෙැක්මක් එක්ක ශම් සියලු ප්ර ්න හඳුනාශගන, ඒ ප්ර ්නවලට 

ලබාදිය හැකි විසඳුම් ක්ෂණිකව ලබා ශෙන්න කටයුතු කර 

1125 1126 

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තිශබනවාෙ? ඒ වාශේම, ඊළඟ අය වැශයන් සහ අශනකුත් 

ප්රතිපත්තිමය තීන්දු ගැනීශම්දී, ඒ අයට මධය කාලීනව සහ දිුණ 

කාලීනව යම්කිසි මේටමක සහන ශෙන වැඩ පිළිශවළකට; 

නිෂ්පාෙන අශළවි කර ගන්න, අමු්රවය ශගන්වා ගන්න පුළුවන් 

ගැඹුරු සහ විෙයාත්මක වැඩ පිළිශවළකට ශයොමු ශවලා 

තිශබනවාෙ? 

 
ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබතුමා සඳහන් කළ 

කරුණු සතයයි. ශම් සම්බන්ධශයන් අපි අධයයනයක් කර 

තිශබනවා. පසුගිය ශකොශරෝනා සමශේදී ශම් කුඩා 

කර්මාන්තකරුවන් වි ාල අපහසුතාවන්ට ලක්ශවලා තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන් ඔවුන්ට මූලයනය පිළිබඳ ගැටලුවක් තිශබනවා. 

වි ාල ණය ප්රමාණයක් අරශගනත් තිශබනවා. අොළ බැංකු සමඟ 

සාකච්ඡා කරන්නත්, කර්මාන්ත අමාතයාං ය සතු චරීය අරමුෙල 

මඟින් අඩු ශපොලියක් යටශත් ප්රතිපාෙන ලබා ශෙන්නත් කටයුතු 

කරමින් තිශබනවා. ඒ වාශේම, බැංකු සමඟ සාකච්ඡා ශකොට 

ඔවුන්ශේ සමහර ශපොලී සහ ෙඩ මුෙල් අය කර ගැනීම් නතර 

කරන්නත්, ශශපළ අත්පත් කර ගැනීම් පිළිබඳව සහන සලසන්නත් 

ෙැනටමත් අව ය කැබිනේ තීන්දු අරශගන තිශබනවා. ඒ 

වා ාශේම, ඔබතුමා නිවැරදිව සඳහන් කළ පිපදි, ශම් කර්මාන්ත 

සඳහා ආනයන ආශශ න වැඩිදියුණු කරන්නත් කටයුතු කරශගන 

යනවා.  අපනයනය ශවනුශවන් ශවශළඳ ශපොළ සකස් කිරීම ඇතුළු 

කරුණු කාරණා ශවනුශවන් අවධානය ශයොමු කර අොළ ප්රතිපත්ති 

සැකසුම් කිරීමත් සිදු ශවනවා. 

 

 

ගරු බු ධික පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ගරු කථානායකතුමනි,  ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නයත් මම අහනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් කර්මාන්ත ඇමතිවරයා 

විධියට යම් කාලයක් හිටපු නිසා ශම් ගැන ෙන්නවා. මමත් 

කර්මාන්ත අමාතයාං ශේ රාජය ඇමතිවරයා, නිශයෝජය 

ඇමතිවරයා සහ වැඩබලන ඇමතිවරයා විධියට සිටි නිසා ශම් ගැන 

ෙන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙන්නා ප්රධානම කාරණයක්, 

ශම්ක. ෙැන් ලංකාශවන් පිට රටට අබලි යකඩ, තඹ, ඒ වාශේම 

පිත්තල අපනයනය කරනවා. පිත්තල නම් අඩුයි. නමුත්, පිත්තල 

හෙන්න ගන්න තුත්තනාගම් සහ ශවනත් ශබොශහෝ ්රවය අපනයන 

කරනවා.  ශම් පිළිබඳව සංවාෙයක් තිශබනවා. එකක්, යැවිය යුතු 

ප්රමාණය පිළිබඳව. අශනක, ලංකාශේ අව යතාව පිළිබඳව. ෙැන් 

වර්ෂා කාලය නිසා යවන්න ඕනෑ සමහර ්රවයයත් යවන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා   ශඩංුණ පිළිබඳ ප්ර ්නත් ඇතිශවලා තිශබනවා. හැබැයි, 

ශශශීය කර්මාන්තකරුවාට අව ය ප්රමාණයකුත් තිශබනවා. 

විශ ේෂශයන් පිත්තල ආශ්රිත නිෂ්පාෙන සඳහා තඹ අව ය ශවනවා. 

ඒ වාශේම, වයර් නිෂ්පාෙනයට තඹ අව ය ශවනවා. ශම් ආදී විවිධ 

නිෂ්පාෙන සඳහා තඹ අව ය ශවනවා. ශම් කටයුතු සමබර කර 

ගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ කටයුතු සමබර කර ගන්නා බවක් පසුගිය 

අවුරුදු ශෙක තුළ සමහර ශවලාවට ශපනුශණ් නැහැ. අපනයනය 

කළ යුතු ශලෝහ වර්ග සහ ඒ හා බැඳුණු ශවනත් ශශවල් ශමොනවාෙ, 

අපනයනය ශනොකළ යුතු, එශහම නැත්නම් අපනයනය සීමා කර 

ශශශීය නිෂ්පාෙකයාට ලබා දිය යුතු වර්ග  ශමොනවාෙ කියන එක 

හඳුනාශගන, ඒ කටයුතු සඳහා ක්රමවත් යන්ත්රණයක් ක්රියාත්මක 

කරන්න අමාතයාං ය යම් වැඩ පිළිශවළක් සකස් කර  තිශබනවාෙ? 

ශමොකෙ, ඊ ශේ ශපශර්ොත් ඒ නිෂ්පාෙකයන් සහ අපනයනකරුවන් 

විවිධ ගැු ම් ඇති කරශගන තිබුණා. මාධයයට විවිධ නිශේෙන 

නිකුත් කර තිබුණා. ඒකයි මම ඒ ගැන අහන්ශන්. 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අබලි ්රවය හැටියට එකතු කර පිටරට 

යවන්න අවසර තිබුණු ශම් ශලෝහ -මූල්රවය- සියල්ලම ලංකාවට 

අව ය බව තමයි අපි වර්තමානශේ ගණනය කර තිශබන්ශන්. ශම් 

ශලෝහ පිටරට යැවීශමන් අපිට ලැශබන සුළු අපනයන ආොයම, 

ඒවා ආනයනය කිරීශම්දී යන වියෙම සමඟ සලකා බැලීශම්දී 

සාධාරණ ශනොවන බව වැටහී තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශලෝහ 

්රවය පිටරට යැවීශම්දී ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලශයන් 

අවසර ගන්න අව යයි. එශහම නැතිව අපි එකම ශලෝහ 

්රවයයක්වත් පිටරට යවන්න අවසර දුන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, ඒවා 

ලංකාශේ කර්මාන්තවලට අව ය වන නිසා. හැබැයි, චීනචේටි 

වාශේ විශ ේෂ ්රවය -ලංකාශේ ශශශීය කර්මාන්ත ශනොමැති ඒවා- 

අපනයනය කරන්න අවසර ශෙන්න කියා ඉල්ලීමක් කළා.  

විශ ේෂශයන් ශම් කර්මාන්ත ආරම්ා කර තිශබන්ශන් BOI 

එක යටශත්. ඒ නිසා ඔවුන්ට බලපත්ර තිබිලාත් තිශබනවා. හැබැයි, 

ශම් වසරක කාලය තුළ අපි අබලි යකඩ ්රවය පිටරට යවන්න 

අවසර දුන්ශන් නැහැ. අතයව යම කරුණු සලකා බලා ඒවාශේ 

අතිිපක්තයක් රට තුළ තිශබනවා නම් විතරක් පිටරට යවන්න 

කටයුතු කරනවා. හැබැයි, වර්තමානශේදී අපි කිසිම ශලෝහයක්, 

අබලි ්රවයයක් පිටරට යවන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, ශශශීය 

කර්මාන්තවලට ඒවා අව ය නිසා.  
 

වසා  හසක්කිඳ පරි්ස රසක්ෂ  ප්රත  ය  අනව්ස 

ඉදිකිරීේ 
வராத்த ஹக்கிந்த சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பிரரதசம்: 

அனுமதியற்ற கட்டுமானங்கள் 
WARATHA HAKKINDA ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AREA: UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS    
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2.  ගරු ව්්ද  යාපාබණ්ඩාස මහස ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

පිපසර අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර න්ය- (1): 

(අ) (i) මහවැලි ගඟ ආශ්රිතව ගන්ශනෝරුව, වරාතැන්න 
ප්රශශ ශේ "හක්කිඳ" නමින් ශහක්ශටයාර 59ක 
පමණ වි ාලත්වයකින් යුක්ත සව්ාාාවික දූපත් 
සමූහයක් පවතින බවත්; 

 (ii) එම පිපසර පශධතිශේ පවතින සුවිශ ේෂී ජජව 
විවිධත්වය ශහේතුශවන් රී ලංකා මහවැලි 
අධිකාිපයට අයත්ව තිබූ එම ප්රශශ ය, 1980 අංක 
47 ෙරන ජාතික පාිපසිපක පනත ප්රකාරව 
2017.06.13 දින "වරාත හක්කිඳ පිපසර ආරක්ෂණ 
ප්රශශ ය" යනුශවන් නම් කර තිශබන බවත්; 

 (iii) එහි අනවසර ශගොඩනැඟිලි ඉදිශනොකරන ශලස 
ෙන්වමින් මධයම පිපසර අධිකාිපය විසින් ෙැන්වීම් 
ප්රෙර් නය කර ඇති බවත්; 

 (iv) ඉහත පිපසර පශධතිය විනා  වන ශලස 
ශපෞශගලික ශහෝටල් ඉදිකිරීමට කටයුතු කරමින් 
පවතින බවත්; 

 (v) මහනුවර නගර සාා සීමාශවහි ඉදිකර ඇති 
අනවසර ශගොඩනැඟිලි, මහවැලි ගඟ දූෂයවීමට 
ශහේතු වී ඇති බවත්; 

 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 
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(ආ) (i) ගන්ශනෝරුශේ සිට නව ශෙොඩම්වල පාලම ෙක්වා 
ඉදිකර ඇති අනවසර ශගොඩනැඟිලි සං යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (ii) ඉහත පිපසර පශධතිශේ ඉදිකර ඇති අනවසර 
ශගොඩනැඟිලි ඉවත් කිරීම සඳහා ශම් වනවිට ශගන 
ඇති ක්රියාමාර්ග කවශර්ෙ;   

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

சுற்றாடல் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) மகாவலி கங்கககய அண்டியதாக கன்ரனாருவ, 

வராததன்ன பிரரதசத்தில் "ஹக்கிந்த" என்ற 

தபயாில் சுமார் 59 தஹக்தடயார் பரப்பளவு 

தகாண்ட இயற்ககயான ஒரு தீவுக்கூட்டம் 

காைப்படுகிறது என்பகதயும்; 

 (ii) அந்தச் சூைற்தறாகுதியின் தனிச்சிறப்பான 

உயிர்ப்பல்வகககம காரைமாக இலங்கக 

மகாவலி அதிகாரசகபக்குச் தசாந்தமாகவிருந்த 

அப்பிரரதசமானது, 1980ஆம் ஆண்டின் 47ஆம் 

இலக்க, ரதசிய சூைல் சட்டத்திற்ககமய 

2017.06.13 ஆம் திகதி "வராத்த ஹக்கிந்த 

சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பிரரதசம்" எனப் 

தபயாிடப்பட்டுள்ளது என்பகதயும்; 

 (iii) மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகபயினால் அங்கு 

அனுமதியற்ற கட்டிடங்ககள அகமக்கரவண்டா 

தமனத் ததாிவித்து அறிவித்தல்கள் காட்சிப் 

படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பகதயும்; 

 (iv) ரமற்படி சூைற்தறாகுதி அைிந்துரபாகும் வகக 

யில், தனியார் ரஹாட்டல்ககள நிர்மாைிப்பதற் 

கான நடவடிக்கககள் ரமற்தகாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றன என்பகதயும்; 

 (v) கண்டி நகர சகபயின் எல்கலயில் நிர்மாைிக் 

கப்பட்டுள்ள அனுமதியற்ற கட்டிடங்கள், 

மகாவலி கங்கக மாசகடவதற்கு ஏதுவாக 

உள்ளன என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) கன்ரனாருவ ததாடக்கம் புதிய ததாடம்வல 

பாலம் வகர நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ள அனுமதி 

யற்ற கட்டிடங்களின் எண்ைிக்கக யாது 

என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி சூைற்தறாகுதியில் நிர்மாைிக்கப் 

பட்டுள்ள அனுமதியற்ற கட்டிடங்ககள அகற்ற 

இன்றளவில் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் 

யாகவ என்பகதயும்;   

 அவர் இச்சகபயில் ததாிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Environment: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a natural archipelago by the name of  
“Hakkinda” with an extent of 

approximately 59 hectares is found in the 
Warathenna area of Gannoruwa adjacent to 
the Mahaweli River; 

 (ii) the aforesaid area which belonged to the       
Sri Lanka Mahaweli Authority had                   
been named as the “Waratha Hakkinda 

Environmental Protection Area”                             
on   2017.06.13 as per the National 
Environmental Act, No. 47 of 1980, taking 
the significance of the biodiversity of the 
said ecosystem into consideration; 

 (iii) notices have been displayed by the Central 
Environmental Authority informing not to 
construct unauthorized buildings there; 

 (iv) arrangements are being made to construct 
private hotels, causing a harmful impact on 
the above ecosystem; and 

 (v) the unauthorized buildings which have 
been constructed in the Kandy City limits 
have contributed towards the water 
pollution in the Mahaweli River? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of unauthorized buildings that 
have been constructed from Gannoruwa to 
New Dodamwala Bridge; and 

 (ii) the measures hitherto taken to remove the 
unauthorized buildings which have been 
constructed in the above ecosystem? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නසීර් අහසමඩ් මහස ා ජපරි්ස අමා තුමා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட் - சுற்றாடல் அகமச்சர்)  

(The Hon. Naseer Ahamed - Minister of Environment) 

Sir, the Answer is as follows: 
 

(a) (i) Yes.  

 (ii)  Yes.  

  The area in extent of 59.4 hectares, which 
includes the River Mahaweli and all the 
islands located within it and situated within 
the Harispattuwa and Yatinuwara 
Divisional Secretaries' Divisions in the 
Kandy Four Gravets and Ganagawata 
Korale in the Kandy District within the 
Central Province, had been declared an 
Environmental Protection Zone by Gazette 
Extraordinary No. 2024/6 dated 19.06.2017 
under the National Environmental Act.  

 (iii) The Central Environmental Authority has 
reported that five noticeboards have been 
erected within the Waratenna-Hakkinda 
Environmental Protection Area in order to 
inform the general public that the area has 
been declared as an Environmental 
Protection Area, giving the following 
details: 

• Map depicting the  Environmental 
Protection Area 

• Legal provisions regarding the 
declaration of the Environmental 
Protection Area 
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• The fact that it is an offence under the 
National Environmental Act to conduct 
any project or activity within the 
Environmental Protection Area other 
than permitted usages carried out under 
a prior approval of the Central 
Environmental Authority.  

  (iv) The Central Environmental Authority has 
reported that arrangements have been made 
to take action under the National 
Environmental Act, No. 47 of 1980 against 
the illegal constructions including hotels. 
Relevant information has been given  in 
answer to Questions  (b) (i) and  (b) (ii). 

 (v) The Central Environmental Authority has 
informed that action has been taken through 
the environment protection licensing system 
to control the environmental pollution 
caused by industries situated within the 
Kandy Municipal Council limits ( for which 
activities it is required to obtain 
Environmental Protection Licences as per 
Gazette Extraordinary No. 2264/17 dated 
27.01.2022). 

  The Central Environmental Authority has 
also informed that the Authority does not 
have the legal power to take action under 
the National Environmental Act regarding 
all the illegal buildings situated within the 
Kandy Municipal Council limits, that the 
Authority does not even have the 
information pertaining to that and the power 
to obtain information to take legal action in 
this regard rests with the Kandy Municipal 
Council and the Urban Development 
Authority.   

 

(b) (i) The Central Environmental Authority                   
has communicated that nine illegal 
constructions have been reported within             
the Waratenna-Hakkinda Environmental 
Protection Area (in the area between the 
Getambe Bridge and the new Dodanwala 
Bridge). 

  The Central Environmental Authority has 
reported that the Authority has no power to 
act under the National Environmental Act 
regarding the buildings constructed                 
outside the Environmental Protection Area, 
i.e. from the Getambe Bridge towards 
Gannoruwa, and information pertaining to 
the measures hitherto taken regarding such 
buildings has to be obtained from the  
Mahaweli Authority of Sri Lanka, the 
Urban Development Authority and the 
Yatinuwara Pradeshiya Sabha.                                                                                                                                                                                                                                 

 (ii) It has been reported that the Central 
Environmental Authority has taken steps 
regarding the following illegal constructions 
existing within the Waratenna-Hakkinda 
Environmental Protection Area: 

1) K.S.M.D. Samaranayake residing                 
at No. 399, George de Silva Avenue, 
Dodamwala had carried out 
constructions in contravention of the 
plan approved by the Kandy Municipal 
Council.  

 Legal action has been taken for 
demolition and removal of all the 
illegal constructions that have been 
carried out contrary to the approved 
building plan. (Case No. 36490, Kandy 
Additional Magistrate’s Court 02) 

 At the hearing held on 28.04.2022, the 
respondent party expressed the consent 
to demolish the above-mentioned 
illegal constructions. Accordingly, the 
respondent party demolished and 
removed the illegal constructions 
concerned and informed the Central 
Environmental Authority of it.  
Subsequently, the officers of the 
Central Environmental Authority 
inspected it, reported it to the Court at 
the hearing held on 25.08.2022 and 
concluded the case. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

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

 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලා්නතය්ද ඉව්ත වූතය්ද  

නිතයෝජ කථානායකතුමා [ගරු අජි්ත සාජපක්ෂ මහස ා] 
මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு அஜித் 

ராஜபக்ஷ] தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. AJITH RAJAPAKSE]took the Chair. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ලබා ශෙන්න. 
 

ගරු නසීර් අහසමඩ් මහස ා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 
 

2) The Kandy Municipal Council had 
carved through the river reservation              
on the southern bank of the River 
Mahaweli at the place named 
Polkotuwa on the King Rajasinghe II 
Avenue in Dodamwala and constructed 
a flight of stairs consisting of a handrail 
using concrete. 

 As per the recommendation of the 
Waratennan-Hakkinda Environmental 
Protection Area Monitoring Committee, 
the Kandy Municipal Council, which 
had constructed the above-mentioned 
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flight of stairs illegally, was informed 
in writing on 06.01.2021 to take action 
to demolish and remove it. In addition, 
a reminder dated 20.04.2022 has also 
been sent. 

3) M.H.L. Wickramasinghe residing at 
No. 61, King Rajasinghe II Avenue had 
constructed a house illegally on a land 
belonging to the Kandy Municipal 
Council within the reservation of the 
River Mahaweli. 

 The above-mentioned construction was 
discussed at the Technical Committee 
meeting held on 07.01.2022 and the 
Committee recommended that legal 
action be taken against the said illegal 
construction. The Additional Secretary 
(Lands), who attended the Committee, 
stated that local authorities had in their 
possession both State lands and 
donated lands and such donated lands 
could not be treated as State lands. 
Therefore, he suggested that, before 
resorting to legal action, it was suitable 
to get the verification specifically from 
the Commissioner of Lands whether 
the land on which this construction had 
been carried out was a government 
land. The Committee recommended 
that legal action be taken as he 
suggested. 

 According to the recommendation of 
the Committee, this matter has been 
referred to the Commissioner of Lands 
by letters dated 03.02.2022 and 
07.03.2022 to verify whether the land 
concerned is a State land. As such, 
legal action is to be initiated regarding 
the illegal construction concerned as 
soon as the Central Environmental 
Authority receives information to the 
effect that the land concerned is a State 
land.  

4)  Jagath Kolitha Kahandawala residing at 
No. 311/17 Elephant Walk Lane, River 
Place Garden, Hal-Oluwa, Waratenna 
has used flagstones and applied a layer 
of concrete illegally in the river 
reservation.  

 The person who carried out this 
construction was made to remove the 
concrete and bring the river reservation 
back to its normal state.  

5)  K.U.A.K. Fernando had constructed a 
hotel by the name "Why Not Garden" 
at No. 107, King Rajasinghe II Avenue, 
Kandy illegally.  

 The Waratenna - Hakkinda 
Environmental Protection Area 

Monitoring Committee has 
recommended that the Central 
Environmental Authority should 
decide on taking legal action against 
that. Legal action has been initiated 
regarding the demolishing and removal 
of the illegal construction that has been 
carried out at the above-mentioned 
place (Case number 36491 - Kandy 
Magistrate’s Court 02). As such, the 
Court gave an interim injunction in 
order to stop the illegal  construction 
that was being carried out at the place 
concerned and at the hearing held on 
28.04.2022, that interim injunction was 
further extended. The case concerned 
is to be examined in due course.  

6)  C.D. Suresh Aberathna had carried out 
illegal improvements at a place 
maintained on a land belonging to the 
Kandy Municipal Council at No. 57, 
King Rajasinghe II Avenue, Gatambe, 
Kandy, where restaurant facilities are 
supplied.  

 The matter regarding the above-
mentioned construction was referred to 
the Committee held on 07.01.2022 and 
subjected to discussion. The 
Committee recommended that legal 
action be taken against the illegal 
construction.  The Additional Secretary 
(Lands), who attended the Committee, 
stated that Local Authorities had in 
their possession both State lands and 
donated lands and that such donated 
lands could not be treated as State 
lands. Therefore, he suggested that it 
was suitable to get it verified 
specifically from the Commissioner of 
Lands whether the land on which this 
construction had been carried out is a 
government land before resorting to 
legal action. The Committee 
recommended that legal action be 
taken accordingly.  

 According to the recommendation of 
the Committee, this matter has been 
referred to the Commissioner of Lands 
by letters dated 03.02.2022 and 
07.03.2022 to verify whether the land 
concerned is a State land. As such, 
legal action is to be initiated regarding 
the illegal construction concerned as 
soon as the Central Environmental 
Authority receives information to the 
effect that the land concerned is a State 
land.  

7)  Construction of an illegal abutment 
wall close to the bank of the River 
Mahaweli at the premises of the hotel 
belonging to the Oak Ray Restaurant 
(Private) Limited maintained at No. 09, 
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King Rajasinghe II Avenue, Gatambe, 
Kandy.  

 The Director General of the Central 
Environmental Authority has issued an 
order dated 28.02.2022 in terms of 
Section 24(b)(1) of the National 
Environmental Act, No. 47 of 1980 
pertaining to the illegal construction 
that is being carried out at the above-
mentioned place. Accordingly, Case 
No. 40119 was filed at the Kandy 
Magistrate’s Court 02 on 25.08.2022 
pertaining to the illegal construction 
carried out at the above-mentioned 
place. The case concerned is to be 
called on 29.09.2022.  

8)   A.N.B. Dascon had constructed an 
illegal building at No. 300/4/B/1, 
Warathenna, Halloluwa. 

 The matter of the above-mentioned 
illegal construction was referred to the 
Committee, which met on 05.05.2022, 
and was subjected to discussion and the 
Committee recommended that legal 
action be taken regarding the above-
mentioned illegal construction. As 
such, steps are being taken to file action 
at the court of law against the person 
who carried out that illegal construction 

9) A person named W.J.N. Wijerathna 
residing at No. 49, King Rajasinghe II 
Avenue, Getambe, Kandy had illegally 
constructed a building on a land 
belonging to the Kandy Municipal 
Council. 

 Action is being taken to issue a 
directive in terms of Section 24(b)                     
I of the National Environmental                  
Act, No. 47 of 1980 regarding this 
illegal construction, which was 
revealed during the follow-up 
conducted within the Warathenna - 
Hakkinda Environmental Protection 
Area by the officers of the Central 
Environmental Authority on 
01.09.2022. 

(c)   Does not arise. 

 

ගරු ව්්ද  යාපාබණ්ඩාස මහස ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

Thank you, Hon. Minister. I highly appreciate your 
detailed Answer. But, the situation remains the same.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා දීර්ඝ 

විස්තරයක් සහිත පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. නමුත්, ෙැන් තිශබන 

තත්ත්වය ගැනත් මම වචන කිහිපයකින් පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 

ශම් උත්තරය ඇත්තටම අපට සෑහීමකට පත් ශවන්න පුළුවන් 

මේටශම් එකක් ශනොශවයි. ශමොකෙ, අශේ හිටපු පිපසර ඇමතිතුමා 

ශම් කියන ස්ථානයට ගියා. ඒ නිසා හිටපු පිපසර අමාතය ගරු 

මහින්ෙ අමරවීර මැතිතුමාට ශම් ප්ර ්නශේ ගැඹුර පිළිබඳව 

අවශබෝධයක් තිශබනවා. එතුමා ශම් හක්කිඳ ප්රශශ ශේ තිශබන 

ප්ර ්නය පිළිබඳව ඒ ස්ථානයට ගිහිල්ලා පරීක්ෂණයක් කළා. නමුත් 

තවම ඒ ප්රශශ ශේ ගඟ මැෙ ශකශරන ඉදිකිරීම් නිතරම සිදු 

ශවනවා.  

ශම් කියන ප්රශශ ය, ශහක්ශටයාර 59ක වි ාලත්වයකින් යුත් 

ප්රශශ යක්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. ශම්ක ජාතික 

සම්පතක්. ශම් ප්රශශ ශේ ගඟ මැෙ දූපත් වි ාල ප්රමාණයක් 

තිශබනවා. ඒ  ගඟ මැෙ තිශබන දුපත්වල අයිතිය තිශබන්ශන් 

රජයට. නමුත්, පුශගලයන් විසින් ඒවා ශපෞශගලිකව අයිති 

කරශගන ශහෝටල් සහ ශවනත් ඉදිකිරීම් රාශියක් සිදු කරමින් 

සිටිනවා. මහවැලි  ගංගාශේ ඉතා පළල්ම සහ ශකටිම, කිශලෝමීටර 

ාාගයක වාශේ ප්රශශ යක පිහිටි පිපසරයක් ගැනයි ශම් කියන්ශන්.  

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමා ශම් ස්ථානයට ගිහින් ස්ථානීය 

පරීක්ෂණයක් කරන්න. එතශකොට ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාටත් 

අවශබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගරු මහින්ෙ අමරවීර 

ඇමතිතුමාත් ශම් ශවලාශේ සාාශේ ඉන්නවා. ඔබතුමා පිපසර 

අමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ  කාලය තුළ ශම් හක්කිඳ 

දූපත් සමූහය ශබ්රා ගැනීමට  වි ාල පිපශ්රමයක් ෙැරුවා, ගරු 

අමරවීර ඇමතිතුමනි. නමුත් තවම ඒ ගැටලුව එශසේම පවතිනවා. 

ඔබතුමාශේ විතැන්වීමත් සමඟ අශේ ගරු නසීර් අහමඩ් ඇමතිතුමා 

එම අමාතයාං ය ාාර ගත්තා. මම මීට කලිනුත් ඔබතුමා ඉදිිපශේ 

ශම් ප්ර ්නය නැල්වා, ගරු නසීර් අහමඩ් ඇමතිතුමනි. නමුත්,  

හක්කිඳ ශබ්රා ගැනීශම් වයාපෘතිය පිළිබඳව ඇත්තටම මට 

සෑහීමකට පත් ශවන්න අමාරුයි. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, කථාවක් ශනොශවයි, ප්ර ්නය ඉදිිපපත් 

කරන්න. 

 

ගරු ව්්ද  යාපාබණ්ඩාස මහස ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ඒ සම්බන්ධව ගන්නා ක්රියා මාර්ගය ශමොකක්ෙ කියලායි මම 

අහන්ශන්. ෙැනට ශම් සම්බන්ධශයන් අධිකරණ ක්රියා මාර්ගයක් 

සිදු ශවනවා. නමුත් සමහර ශශවල් සම්බන්ධශයන් අධිකරණ 

ක්රියාමාර්ගවලට ගිහිල්ලා නැහැ.  ගරු ඇමතිතුමා කියපු "Why 

Not Garden" hotel එක සම්බන්ධශයන් සහ තවත් කාරණා 

ීපපයක් සම්බන්ධශයන් විතරක් ක්රියාමාර්ග ගනිමින් තිශබනවා. 

නමුත් ගැටශේ ප්රශශ ශේ එම ඉදිකිරීම් තවදුරටත් සිදු ශකශරනවා. 

 
ගරු නසීර් අහසමඩ් මහස ා  
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Of course, we have to come up with an answer for this 
issue. Also, I would like to mention in this House that for 
all those constructions, generally they get permission 
from various other institutions. It is only thereafter that 
they come to the Central Environmental Authority. So, 
how do we resolve this? Basically, permission is given for 
those by the local authority, the Urban Development 
Authority or by various other institutions. Afther they get 
permission from such institutions, they commence 
construction and do it in a way that affects the 
environment and without sticking to the plan for which 
they received permission. So, overall, this problem has to 
be resolved. In the Island, when it comes to granting 
permission for such matters, many institutions are 
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involved and when they finally come to the Central 
Environmental Authority, we have no say in that. 
Therefore, it is important that we call all the institutions 
relevant to this matter, discuss and come up with a 
solution.       
 

ගරු ව්්ද  යාපාබණ්ඩාස මහස ා 
(மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය 
ගරු වීරසුමන වීරසිංහ මන්ත්රීතුමා අහනවා. 
 

ගරු වීසසුමන වීසිංාංහස මහස ා 
(மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ)  

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර 
මන්ත්රීතුමා ගරු පිපසර අමාතයතුමාශගන් අසා තිශබන්ශන් මහවැලි 
ගඟ දූෂණය වීම හා සම්බන්ධ කාරණාවක්. මම හිතන විධියට 
මහවැලි ගඟ විතරක් ශනොශවයි, ලංකාශේ ගංගා රාශියක් බරපතළ 
විධියට දූෂණයට ලක් ශවමින් තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම කැලණි 
ගඟ, කළු ගඟ වැනි ගංගා ලංකාශේ වැඩිශයන්ම දූෂණයට ලක් වුණු 
ගංගා බව ඔබතුමාත්  ෙන්නවා ඇති. ඒ වාශේම මා නිශයෝජනය 
කරන මාතර දිස්ත්රික්කශේ තිශබන නිල්වලා ගඟ සම්බන්ධවත් 
ප්ර ්න රාශියක් පවතිනවා. පිපසර අමාතයාං ය පසුගිය කාලශේ 
නිල්වලා ගඟ සම්බන්ධශයන් සාධනීය පියවර ගණනාවක්ම 
ගත්තා. නමුත් අෙ ශවනශකොට ඒ සියල්ල අතරමග නතර ශවලා 
තිශබනවා. ඒ නිසා පිපසර අධයයන වාර්තා නැතිව ලවණ බාධක 
ඉදිකිරීම තුළ ඇති වුණු ප්ර ්නය, ගඟ ශෙපැත්ත ුභශධ ශනොකිරීම 
තුළ කිඹුල් ගහනය වැඩි වීශම් ප්ර න්ය වැනි ගැටලු රාශියක් ඇති වී 
තිශබනවා. ඒ නිසා ලංකාශේ සියලු ගංගා පශධති රැක ගන්න, ගංගා 
ශ්රෝණි රැක ගන්න පිපසර ආරක්ෂණය සම්බන්ධව ශපොදු වැඩ 
පිළිශවළක් තිශබනවාෙ? එශහම නැත්නම් ශම් ආකාරයට 
සිශධිශයන් සිශධියට විතරක් ෙ යම් පිපසර ආරක්ෂණ කටයුත්තක් 
සිශධ ශවන්ශන් , ගරු අමාතයතුමනි?  
 

ගරු නසීර් අහසමඩ් මහස ා 
(மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்)  

(The Hon. Naseer Ahamed) 

Hon. Member, I can attend to that and take action 
accordingly.  
 

ශ්රී ලාංකා තපොසිිංතේ නිලධාාරි්ද  ේ්්පවීේ   
இலங்ககப் தபாலிஸ் உத்திரயாகத்தர்கள்:  
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3.  ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මහජන ආරක්ෂක අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය- (1): 

(අ) (i) රී ලංකා ශපොලීසිශේ ශම් වනවිට වර්ෂ 20ක හා 
වර්ෂ 10ක ශසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති 
ශපොලිස ් ශකොසත්ාපල්වරයන් සං යාව ශවන් 
ශවන් ව ශයන්; 

 (ii) ශම් වනවිට වර්ෂ 10ක ශහෝ ඊට වැඩි ශසේවා 
කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති ශපොලිස ්
සැරයන්වරයන් සං යාව; 

 ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) ඉහත නිලධාිපන් අතිපන් උසසව්ීම් ලැබීම සඳහා 
සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාිපන් සං යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම නිලධාිපන්ට ශම් ෙක්වා උසසව්ීම් ලබා 
ශනොදීමට ශහේතු කවශර්ෙ; 

 (iii) උසසව්ීම් ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති රී 
ලංකා ශපොලීසිශේ සියලු නිලධාිපන්ට උසස ් වීම් 
ලබා දීම සඳහා සැලසුමක් තිශබ්ෙ; 

 (iv) එශසේ නම්, එය ක්රියාත්මක කරනු ලබන දිනය 
කවශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   

 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்கக தபாலிஸ் ரசகவயில் இன்றளவில்         

20 மற்றும் 10 வருடங்ககளப் பூர்த்திதசய்துள்ள 

தபாலிஸ் காவலர்களின் (தகாஸ்தாபல்) 

எண்ைிக்கக தவவ்ரவறாக யாது; 

 (ii) தற்ரபாது 10 அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட 

ரசகவக்காலத்கதப் பூர்த்திதசய்துள்ள தபாலிஸ் 

சாஜன்ட்களின் எண்ைிக்கக யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ரமற்படி உத்திரயாகத்தர்களில் பதவியுயர்வு 

ககளப் தபறுவதற்கான தகககமககளப் பூர்த்தி 

தசய்துள்ள உத்திரயாகத்தர்களின் எண்ைிக்கக 

யாது; 

 (ii) ரமற்படி உத்திரயாகத்தர்களுக்கு இதுவகர 

பதவியுயர்வுகள் வைங்கப்படாகமக்கான  கார 

ைங்கள் யாகவ; 

 (iii) பதவியுயர்வுககளப் தபறுவதற்கான தகககம 

ககளப் பூர்த்திதசய்துள்ள இலங்ககப் தபாலி 

ஸின் சகல உத்திரயாகத்தர்களுக்கும் பதவியுயர் 

வுககள வைங்குவதற்கான திட்டதமான்று 

உள்ளதா; 

 (iv) ஆதமனில், அது நகடமுகறப்படுத்தப்படும் 

திகதி யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Security: 
 

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately, the number of police constables 
who have completed 20 years and 10 years 
of service in the Sri Lanka Police; and 

 (ii) at present, the number of police sergeants 
who have served the Police for 10 years or 
more?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of police officers who have 
fulfilled the qualifications to receive 
promotions, out of the aforementioned 
officers;  

1137 1138 

[ගරු නසීර් අහමඩ්  මහතා  
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 (ii) the reasons for not granting promotions to 
the aforementioned officers to date; 

 (iii) whether it has been planned to grant 
promotions to all the officers of Sri Lanka 
Police who have fulfilled the required 
qualifications; and 

 (iv) if so, the date it will be implemented?  

(c) If not, why?   

 

ගරු ටිසා්ද අල ප් මහස ා ජමහසජන රසක්ෂක අමා තුමා  
(மாண்புமிகு டிரான் அலஸ் - தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Tiran Alles -  Minister of Public Security) 

ගරු නි ශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේයි. 

(අ) (i)  

 

 (ii)    

 

(ආ) (i) රී ලංකා ශපොලීසිශේ අනුමත කරන ලෙ බඳවා 
ගැනීශම් හා උසස ් කිරීශම් පටිපාටීන් අනුව 
සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් පිළිබඳව වාර්තාව ඇමුණුම 
මඟින් ෙක්වා ඇත. ඒ අනුව සුදුසුකම් සපුරනු ලබන 
නිලධරයන් උසසව්ීම් සඳහා හිමිකම් ලබයි. 

  ඇමුණුම ්වාග * කරමි. 

 (ii) උප ශපොලිස ් පරීක්ෂක තනතුශර් සිට ශපොලිස ්
පරීක්ෂක තනතුරට උසස ් කිරීශම් පටිපාටිය 
ශෙෝෂසහගත බව සඳහන් කර ශශ්රේෂධ්ාධිකරණශේ 
ශගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් ශපත්සම් 
අනුව, අවසන් නිශයෝගයක් නිකුත් කරන ශතක් 
එම තනතුශර් කුසලතාව මත සහ සීමිත තරග 
විාාග පෙනම මත උසසව්ීම් ලබාදීම අත්හිු වන 
ශලසටත්, ශජයෂධ්තා පෙනම මත උසසව්ීම් 
ලබාදීමට බාධාවක් ශනොමැති බවටත් අතුරු 
තහනම් නිශයෝගයක් ලබා දී ඇත. 

  ශපොලිස ්සැරයන් තනතුශර් කණ්ඩායම් කිහිපයක් 
විසින් ශපොලිස ්සැරයන් තනතුශර් සිට උප ශපොලිස ්
පරීක්ෂක තනතුරට ශජයෂධ්තාව මත උසස ්කිරීම 

නිලය ශසේවා කාලය 

වසර 20ක් 

සම්පූර්ණ කර 

ඇති සං යාව 

ශසේවා කාලය 

වසර 10ක් 

සම්පූර්ණ කර 

ඇති සං යාව 

ශපොලිස් 

ශකොස්තාපල් 
414 16022 

කාන්තා ශපොලිස් 

ශකොස්තාපල් 
- 2542 

එකතුව 414 18564 

ශපොලිස් සැරයන් 5033 

කාන්තා ශපොලිස් සැරයන්   630 

එකතුව 5663 

සඳහා කැඳවූ අයදුම්පත් අභිශයෝගයට ලක් කරමින් 
අභියාචනාධිකරණශේ අභියාචනා ශගොනු කිරීම 
ශහේතුශවන් ශජයෂධ්තාව මත ශපොලිස ් සැරයන් 
තනතුශර් සිට උප ශපොලිස ් පරීක්ෂක තනතුරට 
උසසව්ීම් ලබාදීම අත්හිු වා ඇත. 

  අනුමත බඳවා ගැනීම් හා උසස ්කිරීශම් පටිපාටීන් 
අනුව උසසව්ීම් ලබා දීම සඳහා සුදුසුකම් ලත් 
නිලධරයන්ශගන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇතත්, ඉහත 
පිපදි විාාග වන ශපත්සම් සහ අභියාචනා 
ශහේතුශවන් ශම් ෙක්වා උසසව්ීම් ක්රියාත්මක කිරීමට 
ශනොහැකි වී ඇත.    

 (iii) 2020.12.31 දිනට පවතින පුරේපාඩු සම්පූර්ණ 
කිරීම සඳහා අනුමත බඳවා ගැනීම් සහ උසස ්
කිරීශම් පටිපාටිය අනුව ශජයෂධ්තාව සහ 
කුසලතාව පෙනම් කරශගන උසසව්ීම් ලබා දීශම්දී 
ඉහත අධිකරණ කටයුතු ශහේතුශවන් මතුව ඇති 
ප්රාශයෝගික ගැටලු පිළිබඳව හා අත්හිු වීශම් 
නිශයෝග ලබා දී ශනොමැති සම්මු  පරීක්ෂණ 
මණ්ඩල පැවැත්වීම සම්බන්ධශයන් රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සාාශේ උපශෙස ් පතා 2022.08.29 
දිනැතිව ලිපියක් ශයොමු කර ඇත. 

 (iv) ඒ අනුව, 2020.12.31 හා 2021.12.31 දිනට පවතින 
පුරේපාඩු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉහත උපශෙස ්ලෙ 
පසු හා අධිකරණ කටයුතු අවසන් වූ පසු කඩිනමින් 
කටයුතු සිදු කළ හැකිය. 

(ඇ) පැන ශනොන . 

 
 

ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, පැහැදිලි පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. පසුගිය කාලශේ  පාර්ලිශම්න්තුව 

තුළදීත් කථා කරලා ශපොලිස් ශකොස්තාපල්වරු යම් ප්රමාණයකට 

සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලබා දුන්නා. නමුත්, තවදුරටත් ඒ 

කටයුත්ත ක්රමානුකූලව සිදු ශවන්ශන් නැහැ කියන කාරණාව 

පැහැදිලියි. ඔබතුමා ශම් අමාතයාං ය ාාර ගත්ශත් මෑතකදීයි. 

නමුත් අපි ෙකිනවා, ඔබතුමා අමාතයවරයා විධියට කටයුතු කරන 

කාල සීමාශේදීත් ශපොලිස ්ශෙපාර්තශම්න්තුශේ උසස්වීම් ලබා දීශම් 

ක්රමශේෙය නැවත වරක් ශශ පාලනීකරණය ශවලා තිශබන බව. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිගන්න ඕනෑ, ශපොලිස්පතිතුමා 

විසින් සිදු කළ එම ප්රකා යත් එක්ක ඒක තවදුරටත් තහවුරු වන 

බව. ශපොලිස්පතිතුමා ඍජුවම කියනවා, මීට ශපර ශපොලිස ්

ශකොමිසශම් නිර්ශශ  මත සිදු වූ ස්ථානාධිපතිවරු පත් කිරීම අෙ 

පැත්තකට ගිහිල්ලා තිශබන බව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

ශම්කට වගකියන්න ඕනෑ නැහැ. එවකට හිටපු ශපොලීසිය ාාර 

ඇමතිවරයාශේ නිර්ශශ යත් එක්ක ඇමතිවරයාට, මන්ත්රීවරයාට 

ඕනෑ ස්ථානාධිපතිවරයා පත් කර ගැනීම ශහේතුවක් වුණා, පසුගිය 

මැයි නවවැනි ො ඇති වූ සිශධිය වළක්වා ගන්න බැිප ශවන්න. අෙ 

වනශකොට ඒ සම්බන්ධශයන් ස්ථානාධිපතිවරු විසිතුන්ශෙශනකුට 

ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීලා තිශබනවා. එතශකොට ශපොලිස්පතිතුමා 

කියන විධියට ඇත්තටම ඒ ස්ථානාධිපතිවරු පත් කශළේ ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ නිර්ශශ ය මත නම්, ෙැන් ඔවුන් කිසිදු 

ශහේතුවක් නැතිව, ශම් කාරණාව පාෙක කරශගන ස්ථාන මාරු 

කිරීම ශකොච්චර දුරට සාධාරණෙ කියලා මම ඔබතුමාශගන් 

අහනවා. ඒ වාශේම ඔබතුමා අමාතයවරයාව සිටින ශම් 

ශමොශහොශත්ත් තවදුරටත් ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට අව ය 

විධියට ස්ථානාධිපතිවරු පත් කිරීම සිදු ශක ශරනවාෙ කියලාත් මම 

ෙැනගන්න කැමැතියි.  

1139 1140 

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ටිසා්ද අල ප් මහස ා 
(மாண்புமிகு டிரான் அலஸ்)  

(The Hon. Tiran Alles) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම අමාතයවරයා ශලස වැඩ ාාර ගන්න 

ඉස්සර ශවලා සිදු වුණු මාරුවීම්, පත් කිරීම් ගැනයි ඔබතුමා ඔය 

සඳහන් කරන්ශන්.  

නමුත්, ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශගන් විතරක් ශනොශවයි, 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශගනුත් මට දිගටම ශමවැනි ඉල්ලීම් 

එනවා. ශකොශහන් ඉල්ලීම් ආවත් අපි අන්තිමට පත්වීමක් ශහෝ 

මාරුවීමක් කරන්ශන් PSC එක හරහායි. එතැනින් අනුමත වන 

ඒවා විතරයි අපට කරන්න පුළුවන්. මාරුවීමක් ශහෝ පත්වීමක් 

සඳහා වන ඉල්ලීමක් එතැනට යැේවාම, සුදුසුකම් තිශබනවාෙ 

කියලා ඒ අය බලනවා. ඒ අනුව තමයි ඔවුන්ශේ අනුමැතිය ලබා 

ශෙන්ශන්. මම ෙැනුත් කියනවා, ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන්ශගන්වත්, කාශගන්වත් මට එවැනි කිසිම බලපෑමක් 

නැති බව. නමුත්, ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශගනුයි, විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරුන්ශගනුයි ශමවැනි ඉල්ලීම් ලැබී තිශබනවා. විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරයකුශේ ඉල්ලීමක් සහිත එවැනි ලියුමක් අෙත් මා ළඟ 

තිශබනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් මට එක ශෙයක් කියන්න පුළුවන්. 

එනම්, කිසිම බලපෑමකට නම් මම මාරුවීම් ශහෝ පත් කිරීම් 

කරන්ශන් නැහැ. 

 

ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ගැන ශනොශවයි මම ශම් කියන්ශන්. 

එො ශපොලිස්පතිතුමා කියපු කථාව බරපතළයි. ශම් රශේ ජනතාවට 

ඔබතුමා ගැන වි ්වාසයක් ඇති කරන්න, ඔබතුමාශේ කාල සීමාව 

තුළත් එවැනි ශශවල් සිදු ශවනවාෙ, නැශෙ කියන එක පැහැදිලි කර 

දීලා. ඒක තමයි වැෙගත් වන්ශන්. 

 

ගරු ටිසා්ද අල ප් මහස ා 
(மாண்புமிகு டிரான் அலஸ்)  

(The Hon. Tiran Alles) 

එශහම ශෙයක් ශවන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ශපොලිස්පතිතුමා 

කියපු කථාව ගැනත් මම කියන්නම්. එතුමා එශහම කිේවාට, ඒ 

කාලශේ වුණත් එක්ශකෝ ජාතික ශපොලිස් ශකොමිසම, එශහම 

නැත්නම් PSC එක කියන ඔය ශෙශකන් අනුමැතිය ලබාශගන 

විතරයි එවැනි ශශවල් කරන්න පුළුවන් වුශණ්. ශශ පාලනඥශයක් 

කිේව පළියට එවැනි ශෙයක් කරන්න බැහැ. අර තැන්වලින් සියලු 

සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර බලා තමයි අනුමැතිය ලබා ශෙන්ශන්. 
 

ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නයත් මම 

අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙැක්කාෙ ෙන්ශන් නැහැ, ශම් ෙැන් 

ප්රවෘත්තියක් ආවා, මිනුවන්ශගොඩ එකම පවුශල් තුන්ශෙශනක් ශවඩි 

තියලා මරා ෙමා තිශබන බවට. ශම් ෙැන් තමයි news alert එකක් 

ආශේ. ඒ විධියට, පාතාලය විසින් රට පුරා වි ාල ව ශයන් මිනී 

මරන සිශධි වාර්තා ශවනවා. පසුගිය කාල සීමාව තුළ දිනපතාම 

වාශේ වාර්තා වුණු එවැනි සිදුවීම් ඔබතුමාත් ෙකින්න ඇති. හැබැයි, 

ශපොලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් ගන්නා ක්රියාමාර්ග අනුව එවැනි 

සිශධීන් සම්බන්ධශයන් අත්අඩංුණවට ගැනීම් වැනි ශශවල් සිශධ 

වුණාෙ, ඒ ශවනුශවන් නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගත්තාෙ කියන කාරණාව 

අපට ශපශනන්න තිබුශණ් නැහැ. එක්ශකෝ ඒවා මාධය විසින් 

වාර්තා කශළේ නැශෙ ෙන්ශනත් නැහැ. හැබැයි, ජනතා පීඩනයත් 

එක්ක නිර්මාණය ශවලා තිශබන උශශඝෝෂණ සහ රැළි මැඩ 

පැවැත්වීම ශම් ශවනශකොට ශපොලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුශේ සුලබ 

රාජකාිපයක් බවට පත්ශවලා තිශබනවා.  

ශම් වනවිට අපට ශපශනනවා, ත්රස්තවාෙය වැළැක්වීශම් පනත 

යටශත් වි ්වවිෙයාල ශිෂයයන්, වෘත්තීය සමිති ක්රියාකාරීන් 

අත්අඩංුණවට ගන්නා ආකාරය. ශම් වනශකොට ඒ කර්තවයය 

සිදුශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමාට 

ඇඟිල්ල දිුණ කරනවා ශනොශවයි. ශමොකෙ, රටක ශපොලීසිය 

කියන්ශන් ජනතාව හැම පැත්තකින්ම ආරක්ෂා කරන්න සිටින 

පිිපසක්. ඔවුන් ශම් රශේ නීතිය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, 

මම කලින් සඳහන් කළ ශශවල් ශවනුශවන් ප්රමු තාව ගන්නවා 

හැශරන්න, මිනී මැරුම් වැනි ශශවල් කරන පාතාලය මැඩලීශම් 

ක්රියාොම ශවනුශවන් ධනාත්මකව ක්රියාත්මක වීමක් ශපොලීසිශයන් 

අපට ශපශනන්න නැහැ.  මම ශම් ශපොලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුවට 

ශචෝෙනා කරනවා ශනොශවයි. ශම් ශවලාශේ ශපොලීසිශේ සිටින full 

strength එකම ශයොෙවා උශශඝෝෂණ වටලන එකෙ ඔවුන්ශේ 

රාජය ප්රතිපත්තිය කියන්න අපි ෙන්ශන් නැහැ. ශම් රශේ ජනතාව 

ආරක්ෂා කිරීශම් ක්රියාොමය ශවනුශවන් ශපොලිස් 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ශවනම ඒකක පවා පිහිු වා තිශබනවා. 

ශිෂයයන් ෙඩයම් කිරීමට එහා ශගොස් ඒ සඳහා මූලිකව කටයුතු 

කිරීශම් අවස්ථාව ඔවුන්ට සලසා තිශබනවාෙ, එශහම නැත්නම් 

ඉදිිපශේදී ශහෝ එවැනි සැලසීමක් කරනවාෙ කියා මම 

ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් අහනවා. 

 

ගරු ටිසා්ද අල ප් මහස ා 
(மாண்புமிகு டிரான் அலஸ்)  

(The Hon. Tiran Alles) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, මම ඉස්ශසල්ලාම පාතාලය ගැන කියන්නම්. 

කුඩු ජාවාරමයි, පාතාලයයි ශෙකම එකට යන්ශන්. ඉතින්, පසුගිය 

කාලශේ ශමරටට කුඩු එනශකොට ඒ එක්කම අවි ආයුධත් ඇවිල්ලා 

තිශබනවා. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධශයන් අපි අත්අඩංුණවට අරශගන 

තිශබන්ශන් කවුෙ කියලා ඒ විස්තර සමහර විට ඔබතුමා ෙන්ශන් 

නැතිව ඇති. ඔබතුමාට අව ය නම් මම ඒ විස්තරත් ලබා 

ශෙන්නම්. මාස 3ක කාලයක සිට සිදු වුණු මිනී මැරුම් සම්බන්ධ 

සම්පූර්ණ report එකක් වුණත් මට ලබා ශෙන්න පුළුවන්. ශමවැනි 

ශගොඩක් ශශවල් අපි හඳුනාශගන තිශබනවා. ලංකාශේ සිටින 

පාතාලයට සම්බන්ධ අය ශමශහයවන සමහර සිදුවීම් ශවන්ශන් 

පිට රට ඉඳලා. ෙැන් අෙ ඔය සිදුවීම ගත්තත්, මිනී මැරුම් නඩුවකට 

අල්ලපු ශගෙර තුන්ශෙනා විත්තිකරුශවෝ ශවලා තිශබන සිශධියක්, 

ඒක. ඒ විත්තිකරුශවෝ තුන්ශෙනා තමයි අෙ මරලා තිශබන්ශන්. 

කුඩු විකුණලා ලැශබන සල්ලි ශබොගන්න බැිප වුණාමත් ශම් 

වාශේ ශශවල් කරනවා. එක්ශකෝ පවුලක එක්ශකශනක් මැරුවාම 

ඒකට පළි ගැනීමක් ව ශයන් ඒ අය අශනක් පවුශල් අයව 

මරනවා. ඒ විධියට  තමයි ශම් වාශේ ශබොශහෝ සිශධීන් ශවන්ශන්. 

ඒ වාශේ ශෙයක් තමයි අෙත් ශවලා තිශබන්ශන්. ඕනෑ නම් ඒ 

සියලු විස්තර ලබා ශෙන්න මම ලෑස්තියි. අපි අල්ලපු ඒවා ගැන 

විස්තරත්  ලබා ශෙන්න පුළුවන්. ඒක එක කාරණයක්.  

අශනක් එක තමයි උශශඝෝෂණ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

උශශඝෝෂණ කරන ක්රමයක් තිශබනවා. ඒකට නීතියක් තිශබනවා. 

ශපළපාළි යන්න ඕනෑ නම් අවසර ගන්න ඕනෑය කියලා මම 

කියලා තිශබනවා. ඒ සියලු ශශ ඒ විධියට කශළොත් අශපන් කිසිම 

ප්ර ්නයක් නැහැ. හැබැයි, මට ශත්ශරන්ශන් නැත්ශත්  ඒ විධියට 

කරන්ශන් නැතිව ඇයි ශමශහම උශශඝෝෂණ කරන්න හෙන්ශන් 

කියලා. මම ශම්ක දිගින් දිගටම කියන ශෙයක්. ශපළපාළියක් 

යන්න වුණත් ඒකට නියමිත ක්රමයක් තිශබනවා; නීතියක් 

තිශබනවා. ශම් සියලුශෙනාම කියන්ශන්, රශේ නීතියක් තිශබන්න 

ඕනෑ  කියලා. එශහම කිය කියා ඒ ශගොල්ලන්ම නීතිය කඩනවා. 

නියමිත විධියට අශපන් අවසර ඉල්ලා සිටිශයොත් අපි ඒ ගැන 
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සලකා බලනවා.  ඊශේ ශපශර්ො හයිඩ් පාර්ක් එශක් meeting 

එකක් තිබුණා. ඒ meeting එකට අශපන් අවසර ඉල්ලුවා. අපි 

අවසර දුන්නා. Loudspeakersවලට permit එකත් දුන්නා. නමුත්, 

ඔවුන් ශපළපාළියකින් එතැනට එන්න හෙනවා. ඒකට අවසර 

නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන් එො එශහම ගිශේ නැහැ. අපි එපා කිේවාට 

පස්ශසේ ගිහිල්ලා රැසව්ීම පැවැත්වූවා. මම කියන්ශන්, ඒ විධියට 

අවසර ඉල්ලලා කටයුතු කරනවා නම් අශේ කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ 

කියලායි.  

 

මහසවැලි කලාපවල ක්රීඩාාංග   ්ාංවර්ධානය 
மகாவலி வலயங்களிலுள்ள விகளயாட்டு 

கமதானங்கள்: அபிவிருத்தி  
PLAYGROUNDS IN MAHAWELI ZONES: DEVELOPMENT  

673/2022 

4. ගරු කිාං ප් තනල්්්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

වාිපමාර්ග අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය- (1): 

(අ) (i)  රී ලංකාශේ මහවැලි කලාප සං යාව ශකොපමණෙ; 

 (ii)  ඒවාශේ නම් කවශර්ෙ; 

 (iii) එම මහවැලි කලාප යටශත් ඇති රීඩාංගණ 
සං යාව ශකොපමණෙ;  

 (iv) එම රීඩාංගණ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගනු ලබන 
ක්රියාමාර්ග කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   

 

நீர்ப்பாசன அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயிலுள்ள மகாவலி வலயங்களின் 

எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி மகாவலி வலயங்களின் கீழுள்ள விகள 

யாட்டு கமதானங்களின் எண்ைிக்கக யாததன் 

பகதயும்; 

 (iv) அவ்விகளயாட்டு கமதானங்ககள அபிவிருத்தி 

தசய்வதற்காக ரமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக் 

கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Mahaweli Zones in Sri 
Lanka; 

 (ii)  the names of the aforesaid Mahaweli Zones; 

 (iii) the number of playgrounds situated in the 
aforesaid Mahaweli Zones; and 

 (iv) the action that will be taken to develop the 
aforesaid playgrounds? 

(b) If not, why? 
 

ගරු  ෂී්දද්ර සාජපක්ෂ මහස ා ජවාරිමාර්ග සාජ 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு சஷீந்திர ராஜபக்ஷ - நீர்ப்பாசன இராஜாங்க 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Shashindra Rajapaksa - State Minister of 
Irrigation) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, වාිපමාර්ග අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.  

 
 

(අ) (i) මහවැලි කලාප 10කි. 

 (ii) 1. බී කලාපය 

  2. සී කලාපය 

  3. ඩී කලාපය 

  4. ශමොරගහකන්ෙ කලාපය 

  5. ඊ/වික්ශටෝිපයා කලාපය 

  6. එච් කලාපය 

  7. හුරුළුවැව කලාපය (හුරුළුශපෝිඩත ඇළ 
 කලාපය) 

  8. එල් කලාපය 

  9. උඩවලව කලාපය (වලව විශ ේෂ බල ප්රශශ ය) 

  10.  රඹකැන්ඔය කලාපය 
 

 (iii) 18 කි. 

            

  

 (iv) මහවැලි ජානපදිකයන්ශේ දූ ෙරුවන්ශේ රීඩා 
ශකෞ ලයය වර්ධනය කිරීම සඳහා වාර්ිඩකව 
ප්රතිපාෙන ශවන් කරමින් මහවැලි කලාප ආශ්රිත 
රීඩාංගණවල සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරනු ලබන 
අතර, 2022 වර්ෂය තුළ මහා ාාණ්ඩාගාරය මඟින් 
අය වැය ප්රතිපාෙන සීමා කිරීම ශහේතුශවන්   
මහවැලි අධිකාිපය යටශත් පවතින ශමම 
රීඩාංගණවල නඩත්තු රී ලංකා ක්රිකේ 

අ:අ කලාපය රීඩාංගණ සං යාව 

    මහවැලි 

අධිකාිපය 

මඟින් 

පිපපාලනය 

කරන 

ශවනත් 

ආයතන 

මඟින් 

පිපපාලනය 

කරන 

එකතුව 

1 බී 2 - 2 

2 සී 1 1 2 

3 ඩී 1 - 1 

4 ඊ - - - 

5 ශමොරගහකන්ෙ 1 1 2 

6 එච් 6 - 6 

7 හුරුළුවැව - - - 

8 එල් 2 - 2 

9 රඹකැන්ඔය 2 - 2 

10 උඩවලව - 1 1 

             එකතුව 15 3 18 

1143 1144 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මණ්ඩලශයන් හා ශවනත් රීඩා සංගම්වලින් 
ශපෞශගලික අනුග්රහොයකයන්ශේ සහායෙ ලබා 
ශගන අතයව ය අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමට 
කටයුතු කර ඇත. 

  තවෙ, රීඩා පිටියක් ාාවිත කරන්ශන් නම් 
විශ ේෂශයන් සංවර්ධනය කිරීමක් සිදු කිරීමට 
අව ය ශනොවන බැවින්, විධිමත් හා අ ණ්ඩ 
නඩත්තු කිරීම් සිදු කිරීම ප්රමාණවත් ශේ. දිවංගත 
ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා මහවැලි කලාප 
සිසාරා රීඩා පිටි නිර්මාණය කිරීශම් අභිලාෂය 
වූශේ මහවැලි දූ ෙරුවන්ශේ රීඩා ෙක්ෂතා තව 
තවත් වැඩි දියුණු කිරීමය. 

  අප රශේ අධයාපනශයන් රීඩාවට ප්රමු සථ්ානයක් 
ලබා ශනොදීම අවාසනාවන්ත කරුණකි. නමුත් 
රීඩා අමාතයාං යත්, අධයාපන අමාතයාං යත් 
ඒකාබශධව වැඩ පිළිශවළක් ශම් වන විටත් ආරම්ා 
කර ඇති අතර,   පළාත් සාා හා පළාත් පාලන 
ආයතන සමඟ ඒකාබශධ  සංවර්ධන වැඩ 
පිළිශවළකට අප ප්රශේ  වී තිශබ්. 

  විශ ේෂශයන් රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයත් 
අව ය පුහුණුකරුවන් උපශශ කවරුන් ලබාදීමත් 
ශමම ඒකාබශධ යන්ත්රණය තුළින් ක්රියාත්මක 
කිරීමට අශේක්ෂා ශකශර්.  

  රී ලංකා ක්රිකේ ආයතනයත් සමඟ සාකච්ඡා කර 
ක්රිකේ රීඩා පිටි පමණක් ශනොව, ශසසු රීඩා පිටි ෙ 
සෑම රීඩාවක් සඳහාම ාාවිත කළ හැකි පිපදි 
සංවර්ධනය කිරීමට අව ය කටයුතු සූොනම් 
කරමින් පවතින අතර, විශ ේෂශයන් රීඩා පිටි 
විධිමත්ව නඩත්තු කිරීශම් ක්රමයක් ශම් වන විටත් 
සූොනම් කර ඇත. 

  මහවැලි රීඩා කවුන්සලයක් නිර්මාණය කිරීමටත්, 
මහවැලි කලාප මේටමින් රීඩා සංචිත පිහිු වීමටත් 
ශම් වන විට වයාපෘති ආරම්ා කර තිශබ්. රීඩා 
සංචිත සථ්ාපනය කිරීමට මහවැලි නිලධාිපන්ට 
වගීපම පවරා ඇති අතර, ශමීප ක්රම  ඔසශ්සේ 
මහවැලි රීඩා පිටි නඩත්තු හා සංවර්ධනය කිරීමට 
ෙ අශේක්ෂා ශකශර්. 

 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 

 
ගරු කිාං ප් තනල්්්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු 

ප්ර ්නය ශමයයි.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මහවැලි මහ සැලස්මට අනුව වනජීවී 

රක්ිඩත ව ශයන් ගැසේ මඟින් ප්රකා යට පත් කරලා තිශබන 

රක්ිඩත ශවන් කරන්න කියලා නියම කර තිබුණත්, ශමශතක් 

මහවැලි ඉඩම්ලාභීන්ශේ ඉඩම් සහ වනජීවී  රක්ිඩත  ශවන් කරලා 

නැහැ. ඒ නිසා මහවැලි බී කලාපය යටශත් තිශබන දිඹුලාගල, 

වැලිකන්ෙ ප්රාශශශීය ශල්කම් ශකොේධාස තුළ ජීවත්ව සිටින 

ධීවරයන්, කිිප ශගොවීන් වාශේම, ශහේන් ශගොවීන් ෙැඩි 

අපහසුතාවකට පත් ශවලා තිශබනවා. ශම් ශවනශකොට 

මහවැලිශයන් ශවන් කර දී තිශබන ඉඩම්වල සමහර මායිම් වනජීවී 

රක්ිඩත කියලා  ශවන් කර තිශබනවා. හැබැයි, ශම්වා  වනජීවී 

ඉඩම්, ශම්වා මහවැලිශයන් ශවන් කර දී තිශබන ඉඩම්  කියලා 

තවමත් ශවන් කරලා නැහැ. විශ ේෂශයන්ම දිඹුලාගල ප්රාශශශීය 

ශල්කම් ශකොේධාසය තුළත්, වැලිකන්ෙ ප්රාශශශීය ශල්කම් 

ශකොේධාසය තුළත් ඒ විධියට ඉඩම් ශවන් කර දීලා නැහැ. ඒ නිසා 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මැදිහත් ශවලා ඔබතුමාශේ 

අමාතයාං ශයන් ශම් ප්ර ්නයට ලබා ශෙන විසඳුම ශමොකක්ෙ 

කියලා අපට පැහැදිලි කරන්න. ශමොකෙ, ශම් සඳහා වසර හතළිහක් 

වැනි දීර්ඝ කාලයක් ගත ශවලා තිශබනවා.  තවමත් ශම් ඉඩම් 

ශවන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා  ශම් ඉඩම්වල මායිම් කවොෙ ශවන් 

කරලා ශෙන්ශන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. 

 
ගරු  ෂී්දද්ර සාජපක්ෂ මහස ා 
(மாண்புமிகு சஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shashindra Rajapaksa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් අමාතයාං ය ශහොබවපු 

රාජය අමාතයතුමා මීට කලින් ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කර 

තිශබනවා. වැේ පිළිසකර කිරීශම් අරමුණින් අපි "වාිප ශසෞාාගයා" 

වයාපෘතිය ආරම්ා කරපු ශවලාශේ තමයි ගරු මන්ත්රීතුමා ඉදිිපපත් 

කරපු ශම් ගැටලුව වැඩිශයන්ම එළියට ආශේ. ඒ නිසාම,  

මිනින්ශෙෝරු ශෙපාර්තශම්න්තුශේ ප්රධාන නිලධාිපශයක් වාිපමාර්ග 

ශෙපාර්තශම්න්තුවට අවුරුදු තුනකට අනුයුක්ත කර ගත්තා. ඒ 

අනුව අපට පුළුවන්,  සීමා නිර්ණ කටයුතු  සහ ශමොන ආයතනයට 

ශමොන ඉඩම් ප්රමාණයක් අයිති ශවනවාෙ කියලා ශසොයා බලන්න. 

අපි ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා. ප්රතිපාෙනවල අඩුවක් තිශබන 

නිසා ශම් ෙවස්වල ඒ කටයුතු තරමක් දුරට නතර කරලා 

තිශබනවා. නමුත් අපි බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ලබන අවුරුශශශ 

ඉඳලා නැවත ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්ා කරන්න. 
 

 

ගරු කිාං ප් තනල්්්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයයි. 

කඩිනම් මහවැලි වයාපාරය ආරම්ා කරලා  වසර 40ක් වශේ 

කාලයක් ශවනවා. වැලිකන්ෙ සහ දිඹුලාගල ප්රාශශශීය ශල්කම් 

ශකොේධාස ශෙක තුළ පානීය ජල වයාපෘති කිසිවක් ආරම්ා කරලා 

නැහැ.  ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඒ ශකොේධාස ශෙශක්  පවුල් 

12,318ක් ඉන්නවා. ඒ වාශේම පුශගලයන් ව ශයන් ගත්ශතොත්,  

49,000ක් වාශේ පිිපසක් ඉන්නවා. ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, නියං 

කාලය එනශකොට ඒ පළාත්වලට පානීය ජල ප්ර ්නය එනවා.  

පානීය ජලය  සඳහා පමණක් තැන්වල RO plants ඉදිකර  

තිශබනවා. ඒ ජලය  මුෙල් දීලා ගන්න ඕනෑ.  මහවැලි කලාපය 

තුළ තිශබන පානීය ජල ප්ර ්නය විසඳන්න යම් කිසි වැඩසටහනක් 

ක්රියාත්මක ශවනවාෙ, ගරු රාජය ඇමතිතුමනි?   

 
ගරු  ෂී්දද්ර සාජපක්ෂ මහස ා 
(மாண்புமிகு சஷீந்திர ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Shashindra Rajapaksa) 

ජල සම්පාෙන මණ්ඩලයත්, වාිපමාර්ග අමාතයාං යත් 

ඒකාබශධව වැඩ පිළිශවළක් කරනවා.  ජල සම්පාෙන මණ්ඩලය 

පානය කරන්න සුදුසු වතුර  තිශබන ස්ථාන  - water resources - 

නම් කරලා එවලා තිශබනවා.  ඔබතුමා කියන ඔය ස්ථානය 

පිළිබඳව මම ශපෞශගලිකව ෙන්ශන් නැහැ. නමුත් පානීය ජල 

වයාපෘතියක් සඳහා අනුමැතිය ලැබිලා තිශබනවා නම්, අව ය 

ජලය ලබාදීශම් කටයුත්ත අපට  කරන්න පුළුවන්. 
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[ගරු  ෂීන්්ර රාජපක්ෂ  මහතා  
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මඩකලපුව දි්පත්රික්කතේ ්ම් ධි ප්රිනලාීන්ද  

්ම් ධි ්හසන තනොලැබීම 
மட்டக்களப்பு மாவட்ட சமுர்த்திப் பயனாளிகள்: 

சமுர்த்தி நிவாரைம் கிகடக்காகம 
SAMURDHI BENEFICIARIES OF BATTICALOA DISTRICT: NON-

RECEIPT OF SAMURDHI BENEFIT   
      

     966/2022
    

5.  ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් 

අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) මඩකලපුව දිසත්්රික්කශේ සමෘශධි සහනාධාර ලබන 
ප්රතිලාභින් සං යාව ශකොපමණෙ යන්න එතුමා ශමම 
සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

 (ආ) (i) මාසික ආොයම අනුව ෙිප්රතා ශර් ාශවන් පහළ 
සත්රශේ සිටින මඩකලපුව  දිසත්්රික්කශේ ශබොශහෝ 
ශෙශනකුට සමෘශධි සහනාධාර ලබා දී ශනොමැති 
බව ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, එයට ශහේතු කවශර්ෙ; 

 (iii) ඒ සම්බන්ධශයන් ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග කවශර්ෙ; 

 යන්නත් එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ඇ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகக 

அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சமுர்த்தி நிவாரைம் 

தபறும் பயனாளிகளின் எண்ைிக்கக யாததன்பகத 

அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) மாதாந்த வருமானத்திற்ககமவாக வறுகமக் 

ரகாட்டின் கீழுள்ள மட்டக்களப்பு மாவட்டத்கதச் 

ரசர்ந்த தபரும்பாலாரனாருக்கு சமுர்த்தி நிவா 

ரைம் வைங்கப்படவில்கல என்பகத அறிவாரா; 

 (ii) ஆதமனில், அதற்கான காரைம் யாது; 

 (iii) அது ததாடர்பில் ரமற்தகாள்ளப்படும் நடவடிக் 

கககள் யாகவ; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Women, Child Affairs and 
Social Empowerment: 

(a) Will he inform this House of the number of 
Samurdhi beneficiaries in the Batticaloa District? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that most of 
the people who are below the poverty line 
as per the monthly income in the Batticaloa 
District have not been provided with the 
Samurdhi benefit; 

 (ii) if so, the reasons for it; and 

 (iii) the course of action that will be taken in that 
regard? 

(c) If not, why?  

ගරු අනුප ප ප්කුවල් මහස ා ජ්මාජ ්විබලගැ්දවීේ සාජ 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல் - சமூக வலுவூட்டுகக 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. Anupa Pasqual - State Minister of Social 
Empowerment)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා 

සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට 

පිළිතුර ලබා ශෙනවා. 

(අ) මඩකලපුව දිසත්්රික්කශේ 2022 සැේතැම්බර් 01වන දිනට 
සමෘශධි සහනාධාර ලබන මුළු ප්රතිලාභීන් සං යාව 
98,773කි. 

 එම ප්රතිලාභීන් පහත සඳහන් පිපදි වර්ීකකරණය ශේ. 

 

 

 ඊට අමතරව, විශ ේෂ දීමනාවක් ශලස අපි පසුගිය කාලය 
තුළ ශම් අයට රුපියල් 3,100, 3,000 බැගින් එකතු කළා, 
ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

(ආ) (i) සම්පූර්ණ අයට ලබා දීලා නැහැ. 

 (ii) පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඇතිවූ ශකොවිඩ් වසංගත 
තත්ත්වය හමුශේ දී ශමන්ම, වර්තමානශේ රට තුළ 
උශගතවී ඇති අයහපත් ආර්ිකක තත්ත්වය හමුශේ 
මඩකලපුව  දිසත්්රික්කශේ ශමන්ම අශනකුත් 
දිසත්්රික්ක තුළ ෙ ශමශලස ආර්ිකකමය ශලස ජීවන 
තත්ත්වය පහළ ශගොස ් ආර්ිකක දුෂක්රතා මැෙ 
ජීවිත ශගවන ජන ශකොටස ්ෙැකගත හැකි ශේ. 

 (iii) 2019 වසශර් නව සහනාධාර නිකුත් කිරීශම් දී 
මඩකලපුව දිසත්්රික්කය සඳහා 26,957ට, ඒ 
කියන්ශන් ශපොශරොත්තු ශල් නශේ ඉන්න අඩු 
ආොයම්ලාභී පවුල් සඳහා රුපියල් 72,336,500ක 
මුෙලක් ලබා ශෙන ලදී.  නමුත් සමෘශධිලාභී සියලු 
ශෙනාට,  ෙිප්රතා ශල් නශේ පහළ සිටින 
සියලුශෙනාටම එය දුන්ශන් නැහැ කියන එක 
පිළිගත යුතු කරුණක්. ඊට ශහේතුව තමයි, ශම් 
සමෘශධි ශල් නශේ සුදුසු, නුසුදුසු ශෙපිිපසම 
ඉන්නවා කියලා සමාජ කතිකාවක් ශගොඩනැ  
තිබීම. ඒ කියන්ශන්,   සමෘශධි දීමනා ලබාදීමට 
සුදුසු අයත් ඉන්නවා; නැති අයත් ඉන්නවා.   

  ශම් සඳහා විසඳුමක් ශලස ශම් පිළිබඳව 
අවශබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරන අතර, එයට 
ශකටිකාලීන ක්ෂණික විසඳුම් ශලස ශමම වසශර් 
මැයි, ජුනි, ජූලි මාස 03 සඳහා ශලෝක බැංකු ආධාර 
යටශත් මඩකලපුව දිසත්්රික්කශේ ශපොශරොත්තු 
ශල් නගත අඩු ආොයම්ලාභින් සඳහා, එනම් 
සමෘශධි සහනාධාර ලබා ගැනීම සඳහා  
බලාශපොශරොත්තු වන පවුල් 42,644කට සහ 
වැඩිහිටි දීමනා ලබා ගැනීම සඳහා ශපොශරොත්තු 
ශල් නගත වූ පවුල් 698කට අතිශර්ක දීමනා 

සහනාධාර වටිනාකම පවුල් සං යාව 

රුපියල් 420 8,871 

රුපියල් 1,900 34,072 

රුපියල් 3,200 18,254 

රුපියල් 4,500 37,576 

එකතුව 98,773 

1147 1148 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ශමන්ම, ආබාධිත අය ශවනුශවන් ශගවන දීමනා 
ලබා ගැනීමට බලාශපොශරොත්තු වන පවුල් 245ක් 
හා නිෙන්ගත වකුගඩු ශරෝීක දීමනා ලබා ගැනීමට 
ශපොශරොත්තු ශල් නශේ සිටින 08ශෙශනක් සඳහා 
රුපියල් 5,000 බැගින් ලබා  දුන්නා. ඉදිිපයටත් 
සැේතැම්බර්, ඔක්ශතෝබර් සහ ශනොවැම්බර් කියන 
මාසවලටත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුශේ ණය 
ආධාර ක්රමය යටශත් රුපියල් 5,000 බැගින් ලබා 
ශෙන්න නියමිතයි. 

  එශමන්ම ශලෝක බැංකු ආධාර මඟින් මුෙල් 
අමාතයං ය යටශත් ජාතික සමාජ ආරක්ෂණ ජාල 
වයාපෘතිශේ අනුග්රහශයන් ක්රම සම්පාෙන 
ශෙපාර්තශම්න්තුව, සුබසාධක ප්රතිලාා මණ්ඩලය, 
-Welfare Benefits Board - ජනශල් න හා 
සං යාශල් න ශෙපාර්තශම්න්තුව ආදී ආයතනවල 
සහාාගිත්වශයන් දීපවයාේත සමීක්ෂණයක් සිදු 
කිරීමට කටයුතු කරන අතර, ශමම වසර අවසන් 
කිරීමට ප්රථම වඩාත් සුදුසු ප්රතිලාභීන් හඳුනාශගන 
සමෘශධි සහනාධාර වැඩසටහන සංශ ෝධනය 
කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. 

  ඒ වාශේම ශම් ශල් න අක්රමවත්. විවිධ රජයන් 
යටශත් විවිධාකාර විධියට තමයි ශම් ශල් නය 
සකස ්කර තිශබන්ශන්. ශම් ශල් නය සකස ්කළ 
ආකාරය අනුව තමයි දීමනාව දීශගන යන්ශන්. 
දිගින් දිගටම ශම් අක්රමවත් ක්රමය පවත්වාශගන 
යන්ශන් නැතිව, ගරු ජනාධිපතිතුමා දීලා තිශබන 
උපශෙස ්අනුව, සමාජ සුබසාධන මණ්ඩලය විසින් 
ඉතාම විනිවිොාවශයන් යුක්ත ක්රමයක් සඳහා ශම් 
දිනවල ඉල්ලුම් පත්ර කැඳවමින් සකස ්කරනවා, Z - 
score එක වාශේ ක්රමයකට. ෙැන් ශම් සඳහා ලකුණු 
දීශම් ක්රමයක් තිශබනවා, ඒක ගැසේ කරලා 
තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් මාසශේ 15ශවනි ො 
ශවනකම් ඉල්ලුම් පත්ර කැඳවනවා. අඩු 
ආොයම්ලාභී, දුෂක්රතා තිශබන ඕනෑම පවුලක 
ශකශනකුට ඉල්ලුම් පත්රයක් ඉදිිපපත් කරන්න 
පුළුවන්, ග්රාම නිලධාිප ශහෝ සමෘශධි සංවර්ධන 
නිලධාිප හරහා. එශහම නැත්නම් සංවර්ධන 
නිලධාිප හරහා ප්රාශශශීය ශල්කම්ට. ඒ ඉල්ලුම් පත්ර 
ලැබුණාට පසශ්සේ  පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා, 
අොළ නිලධාිපන්. ඒ සඳහා ගැසේ කරපු ලකුණු 
ක්රමයක් තිශබනවා. ඒ ලකුණු ක්රමය අනුව ලකුණු 
දීලා සමීකරණයකට අනුව අොළ ලකුණු මේටම 
බලලා එක් එක් දිසත්්රික්කයට cut-off marks 
සකස ් කරලා, ඊට වඩා ඉහළින් ලකුණු තිශබන 
අයට සමෘශධි ප්රතිලාා ශෙන්න අව ය කටයුතු 
කරනවා. ෙැන් ශම් ප්ර න්යට පිළිතුරු දීලා අවසන් 
වුණු ගමන්ම වාශේ ඒ පිළිබඳව ෙැනුවත් කිරීශම් 
විශ ේෂ සාකච්ඡාවක් සමාජ සුබසාධන මණ්ඩලශේ 
සහාාගිත්වශයන් පැවැත්ශවනවා, ගරු 
මන්ත්රීතුමනි. ඒ රැසව්ීමට සියලුශෙනාටම, කැමැති 
අයට, අව ය අයට සහාාගි ශවන්න පුළුවන්. ශම් 
වසර තුළ අපි ඒ ක්රමය ක්රියාත්මක කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ශම් 15ශවනි ොටයි ඒ 
ඉල්ලුම් පත්ර කැඳවීශම් closing date එක 
තිශබන්ශන්. ඊට පසශ්සේ පරීක්ෂණය යනවා, ඊට 
පසශ්සේ ශතෝරා ගැනීම කරනවා, ඊට පසශ්සේ ශතෝරා 
ගත් අයශේ ශල් නය ප්රාශශශීය ශල්කම් 
කාර්යාලශේ ප්රෙර් නය කරනවා. ඒ ශල් නය තුළ 
නුසුදුසු අය හිටිශයොත් ඒ නුසුදුසු අයට විරුශධව 
ශපත්සම් ඉදිිපපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ ශපත්සම් 

පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විශ ේෂ කමිු වක් පත් 
කරනවා. ඒ කමිු වට සශ්ේච්ඡා සංවිධානවල 
ශෙන්ශනකුටත් ඉදිිපපත් ශවන්න පුළුවන්. ඒ අනුව 
විනිවිෙ ශපශනන ආකාරයකින් අපි ඒ ශත්රීම 
කරන්න පටන් ගන්නවා, ඉතාම ඉක්මනින්. 

(ඇ)  ඉහත පිළිතුරු අනුව අොළ ශනොශේ.  

 
ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
ශබොශහොම ස්තුතියි. தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் 

அவர்கரள! என்னுகடய முதலாவது ரமலதிகக் ரகள்விகயக் 

ரகட்கிரறன்.  

எங்களுகடய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல, 

வடக்கு, கிைக்கு முழுவதும் ஆயிரக்கைக்கான மக்கள் 

சமுர்த்திப் பயனாளிகளாகுவதற்குத் தகுதியிருந்தும் இன்னும் 

சமுர்த்திக் தகாடுப்பனவு கிகடக்காமல் இருக்கிறார்கள். அதற் 

குாிய நடவடிக்ககககள எடுப்பதாக நீங்கள் தசான்னீர்கள். 

நீங்கள் தசான்னதுரபால, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற 

மாவட்டத்தில் இன்னும் கிட்டத்தட்ட 42,000 ரபாோ் சமுர்த்திக் 

தகாடுப்பனவு கிகடக்கரவண்டியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.  

தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் அவர்கரள, எங்களுகடய 

மாவட்டத்திரல தாய்க்கு ஒரு வீடு, மூத்த மகனுக்கு ஒரு வீடு, 

இரண்டாவது மகனுக்கு ஒரு வீடு, மகளுக்கு ஒரு வீடு 

என்தறல்லாம் இல்கல. அவர்கள் எல்ரலாரும் ஒரர 

வீட்டில்தான் இருப்பார்கள். ஏதனன்றால், அவர்களுக்கு 

அதற்கான வசதிகள் இல்கல. தகௌரவ இராஜாங்க அகமச்சர் 

வியாரைந்திரன் அவர்களும் இங்கிருக்கிறார். இந்த விடயத்தில் 

அவரும் என்னுகடய கருத்துக்கு உடன்படுவார் என்று 

நிகனக்கிரறன். எங்களுகடய மாவட்டத்திரல தாய் 

ஒருவருக்குச் சமுர்த்தி நிவாரைம் கிகடப்பதாக இருந்தாலும், 

அவருகடய இரண்டாவது மகன் கட்டார் நாட்டுக்கு அல்லது 

துபாய் நாட்டுக்கு அல்லது ரவதறாரு மத்திய கிைக்கு 

நாட்டுக்குத் ததாைிலுக்குப் ரபானால், உடனடியாக அந்த 

சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவ நிறுத்திவிடுவார்கள். குறித்த 

இகளஞன் மத்திய கிைக்கு நாட்டுக்குப் ரபாய்க் கஷ்டப்பட்டு 

ரவகலதசய்து, தன்னுகடய வாழ்க்கககயப் பார்க்க 

ரவண்டியிருக்கிறது. அவருக்குத் தன்னுகடய தாகயயும் 

பார்த்துக்தகாண்டு தன்னுகடய வாழ்க்கககயயும் பார்க்கக் 

கூடிய சூைல் தபருமளவில் இல்கல. அவர் தன்னுகடய 

தாகயப் பார்க்க விரும்பினாலும், அகதச் தசய்ய முடியாத ஒரு 

நிகலரய காைப்படுகிறது. அப்படியான ஒரு சூழ்நிகல 

இருக்கும்ரபாது, அவர் மத்திய கிைக்கு நாட்டுக்குப் ரபாய் 

இரண்டு வாரங்களுக்குள்ரளரய அந்தத் தாயினுகடய 

சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவ நிறுத்திவிடுகிறார்கள்.   

அரதரபான்று, அத்தாயின் 3ஆவது மகரனா, 4ஆவது 

மகரனா கட்டார் நாட்டுக்குப் ரபாய்விட்டு வந்து, motorbike  

ஒன்கற அல்லது  three-wheeler ஒன்கற வாங்கினால், 

வீட்டிரல three wheeler இருக்கிறது அல்லது motorbike 

இருக்கிறது என்றுதசால்லி, உடனடியாக அந்தத் தாயினுகடய 

சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவ நிறுத்திவிடுகிறார்கள்.  அரத 

ரநரத்தில் இரண்டு மாடி, மூன்று மாடி வீடுகளில் வசிக்கும் ஒரு 

சிலருக்கு சமுர்த்திக் தகாடுப்பனவு கிகடத்துக் தகாண்டிருக் 

கிறது. என்கனப் தபாறுத்தவகர இதற்கான பிரதான 

காரைம், Samurdhi Development Officerஇன் பற்றாக் 

குகறயாகும். 345 கிராம ரசகவயாளர் பிாிவுகள் இருக்கின்ற 

எங்களுகடய மாவட்டத்தில் 154 Samurdhi Development 

1149 1150 

[ගරු අනුප පස්කුවල්  මහතා  
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Officers இற்கான தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. சில ரநரம் 

ஒரு Samurdhi Development Officer இரண்டு கிராம 

ரசகவயாளர் பிாிவுககளப் பார்க்கரவண்டிய நிகலயும் 

இருக்கிறது. இரண்டு கிராம ரசகவயாளர் பிாிவுகள் என்றால், 

அவற்றில் கிட்டத்தட்ட 3,000 - 5,000 வாக்காளர்கள் 

இருப்பார்கள்.   
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ප්ර ්නය ශකටිශයන් අහන්න. 
 

ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මටත් අශනක් අයට ලබා දුන්නු ශේලාව ශෙන්න, ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 

எனரவ, அங்கு காைப்படுகின்ற சமுர்த்தி அபிவிருத்தி 

உத்திரயாகத்தர்களின் பற்றாக்குகறகய நிவர்த்தி தசய்வதற்கு 

நடவடிக்கக எடுக்கரவண்டும். மகன் தவளிநாட்டுக்கு 

ரவகலக்குப் ரபானதற்காகத் தன்னுகடய சமுர்த்திக் தகாடுப் 

பனகவ நிறுத்திவிட்டதாக ஒருசில தாய்மாரால் தரப்பட்ட 

complaint கடிதங்கள் என்னுகடய ககயிரல இருக்கின்றன. 

எனரவ, இப்படியான விடயங்ககளக் கவனத்திற்தகாண்டு, 

அவர்களுக்கு மீண்டும் சமுர்த்திக் தகாடுப்பனகவப் தபற்றுக் 

தகாடுப்பதற்கு உடனடியாக ஏற்பாதடான்கறச் தசய்ய 

முடியுமா? எனக் ரகட்கிரறன். அரதரநரத்தில், சமுர்த்தி 

அபிவிருத்தி உத்திரயாகத்தர்களுக்கான நியமனங்ககள 

வைங்கினால், இச்தசயற்பாட்கட ஒழுங்காகச் தசய்யக்கூடிய 

ஒரு சூைல் ஏற்படும். ஒரு குடும்பத்துக்குச் சமுர்த்திக் 

தகாடுப்பனவு கிகடக்கிறததன்று தசான்னால், அக்குடும்பத்தி 

லுள்ள உறுப்பினர்ககள ரவகலவாய்ப்புத் ரதடிச் தசல்வதற்கு 

நாங்கள் ஊக்குவிக்க ரவண்டும் என்பதுதான் எங்களுகடய 

நிகலப்பாடு! ஆனால், அவர்கள் சிறு ககத்ததாைிதலான்கற 

ஆரம்பித்து 2-3 நாட்களில் அவர்களுகடய சமுர்த்திக் 

தகாடுப்பனவு நிறுத்தப்படுகிறது. அதற்கும் உடனடியாக உாிய 

நடவடிக்கக எடுக்க முடியுமா? எனக் ரகட்கிரறன்.    
 

ගරු අනුප ප ප්කුවල් මහස ා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ඉතා ශහොඳ ප්ර ්නයක් ඔබතුමා ඇහුශේ, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
මඩකලපුව දිස්ත්රික්කශේ පවුල්වලින් සියයට 63කට, 
ත්රිකුණාමලශේ සියයට 55කට, යාපනශේ සියයට 53කට, 
කිලිශනොච්චිශේ සියයට 69කට සමෘශධි ප්රතිලාාය ලබා දීලා 
තිශබනවා. ඒ දිස්ත්රික්කවල තිබුණු දුෂ්කරතා නිසා සාශේක්ෂව වැඩි 
ප්රති තයකට සමෘශධි ප්රතිලාා ලබා දීලා තිශබනවා. කලින් කිේවා 
වාශේ, ෙැන් අපි  ලංකාවටම නි ්චිත ශපොදු ලකුණු දීශම් ක්රමයක්  
සකස් කරනවා. දුෂ්කරතා තිශබන පවුල්වලට සමෘශධි ප්රතිලාා 
ලබා දීම සමෘශධි සංවර්ධන ශෙපාර්තශම්න්තුශේ  කාර්යයක්.  
ගරු ෂාණක්කියන් රාජපුත්තිරන් මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා උගත්, 
ෙක්ෂ ශකශනක්. සවිබලගැන්වීම - empowerment එක - තමයි 
අපට අව ය කරන්ශන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය 
ඇතුළු ලංකාශේම සමාජය සවිබල ගන්වන්න කියලා ගරු 
ජනාධිපතිතුමා  අපට උපශෙස් දීලා තිශබනවා. ආර්ිකක දුෂ්කරතාව 
තුළ  සහනාධාර ශෙන්න අව යයි. ඒ වාශේම ජනතාව  ක්තිමත් 
කිරීම සඳහා වැඩ පිළිශවළකුත් අව යයි. ශමහිදී මීට ශපර අපි කථා 
කළ ජපන් අධයාපන වැඩසටහන වාශේ ඒවා දියත් කරනවා 
වාශේම, මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය තුළ කර්මාන්ත ඇති කිරීමත් 
අව යයි. ඒ සඳහා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාතයාං යත් එක්ක 
එකතු ශවන්න. අපි ඒ සියලුශෙනාම සවිබලගැන්වීම සඳහා අව ය 
කටයුතු කළ යුතුයි. විශශ  රැකියාවක නියුතු ශකශනකු පවුලක 
ඉන්නවා නම් ඒ සඳහා ලකුණු ලබාදීශම් ක්රමයක් තමයි ඉදිිපයට 

එන්ශන්. ඒ ලකුණු ක්රමය සකස් විය යුත්ශත් ශකොශහොමෙ කියලා 
අෙ සාකච්ඡා කරලා ඉදිිපපත් කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්ත්රීතුමනි.  
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒක දිය හැකිෙ, ශනොහැකිෙ, ශමොන 
විධියටෙ ශෙන්ශන් කියලා ශපොදු ක්රමයක්, නිර්ණායකයක් තමයි අපි 
සකස් කරන්ශන්. ඒකට අනුව තමයි අපට කටයුතු කරන්න සිශධ 
ශවන්ශන්. 

සමාජ සවිබලගැන්වීම සම්බන්ධශයන් තිශබන ප්ර ්න 
ජනතාවට සමාජ සුබසාධන මණ්ඩලයට ඉදිිපපත් කරන්න පුළුවන්. 
ඒක අශේ අමාතයාං ය යටශත් ශනොශවයි තිශබන්ශන්. ඒක 
ස්වාධීන ආයතනයක්. ශමොකෙ, එතැනදී ශශ පාලන ඇඟිලි 
ගැසීමකින් ශතොරව තමයි කටයුතු කරන්ශන්. ශශ පාලන ඇඟිලි 
ගැසීමකින් ශතොරව තමයි ඒකට criteria එකක් හෙන්ශන්. 
එතශකොට, ඉදිිපපත් කරන ප්ර ්නවලින් විසඳුම් දිය හැකි ඒවාට 
විසඳුම් ශෙන්න පුළුවන්. බැිප ඒවාට විසඳුම් දිය ශනොහැකියි. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, සමෘශධි සංවර්ධන 

නිලධාිපන්ශේ පුරේපාඩු පිළිබඳ ප්ර ්නයත් ඒ වාශේමයි. 

ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කශේ කුමන ස්ථානවලෙ පුරේපාඩු 
තිශබන්ශන් කියලා අපට පැහැදිලිව ඉදිිපපත් කරන්න, ගරු 
මන්ත්රීතුමා. එතශකොට, පවතින ආර්ිකක අර්බුෙයත් සැලකිල්ලට 
ලක් කරලා ඒ පුරේපාඩු පිරවීම සඳහා උපිපම ක්රියාමාර්ග  ගන්න 
අපට පුළුවන්. ශම් වන විට රජය රැකියා පුරේපාඩු පිරවීශම් 
ක්රියාවලිය යම් තාක් දුරකට පාලනය කර  තිශබනවා. හැබැයි, ඒ 
තත්ත්වයත්, ශම් පුරේපාඩු පිරවීශම් අව යතාවත් කියන කාරණා 
ශෙකම සැලකිල්ලට අරශගන අපට කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  
නි ්චිත ව ශයන් ශමන්න ශම් ශම් ස්ථානවල පුරේපාඩු තිශබනවා, 
ඒ තැන්වලට  ශම් අය අව යයි කියන එක අපට ඉදිිපපත් කරන්න 
ඕනෑ. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මා හිතනවා, එතුමා අහපු 
කාරණා ශෙකටම පිළිතුරු ලැශබන්න ඇති කියලා. 
 

ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
මම ශෙවන අතුරු ප්ර ්නයත් අහනවා, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිේවා, "ශශ පාලන ඇඟිලි 
ගැහීමකින් ශතොරව ශම් කටයුතු ශකශරන්න ඕනෑ" කියලා. හැබැයි, 
මඩකලපුව දිස්ත්රික්කශේ ශමන්න ශමශහම ශෙයක් සිශධ ශවලා 
තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ වැඩසටහනක් තිබුණා ශන්, තරුණ 
කාන්තාවන් ශමොනවා ශහෝ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා නම් -
"ශගයක් සමඟ කඩයක්" ෙ ශමොකක්ෙ මට ඒ  වැඩසටහශන් නම 
මතක නැහැ - ඒ අයට ඒ සඳහා රජශයන් උෙේ කරන.  ගරු රාජය 
ඇමතිතුමනි, ඒ වැඩසටහනට ශත්රුණු ශකශනකුශේ නම 
ශශ පාලන ඇඟිලි ගැහීම් නිසා අයින් කරලා තිශබනවා. ඒ 
කියන්ශන්, තමන්ට හිතවත් පුශගලයාට,- [බාධා කිරීමක්   නැහැ, 
නැහැ. වියාශල්න්්රන් රාජය ඇමතිතුමා ශනොශවයි, අනික් 
මන්ත්රීතුමා තමයි එශහම කශළේ. [බාධා කිරීමක්  නැහැ, නැහැ, 
වියාශල්න්්රන් රාජය ඇමතිතුමා ශනොශවයි, අනික් මන්ත්රීතුමා තමයි 
එශහම කශළේ. ශශ පාලන ඇඟිලි ගැහීම් නිසා එම වැඩසටහනට 
ශත්රී පත් ශවච්ච ශකනාශේ නම ඒශකන් ඉවත් කර තිශබනවා. ඒ 
නිසා මම ගරු රාජය ඇමතිතුමාශගන් ඉල්ලා සිටින්ශන් ඒ වාශේ 
ශශවල්වල ශවනසක් ඇති කිරීම සඳහා වහාම මඩකලපුව 
දිස්ත්රික්කයට කමිු වක් පත් කරන්න කියලායි.   
 

 

ගරු අනුප ප ප්කුවල් මහස ා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අහන කාරණය ශම් ප්ර ්නයට අොළ 
නැහැ. සමෘශධි සහනාධාරලාභීන් සම්බන්ධ ප්ර ්න විතරක් ඔබතුමා 
ඉදිිපපත් කරන්න. මම ඔබතුමාට ඒ වැඩසටහන ශමොකක්ෙ කියා 
ඉදිිපපත් කළා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

සමෘශධියට අොළව තමයි මම ශම්ක අහන්ශන්. 
 
 

 

ගරු අනුප ප ප්කුවල් මහස ා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

ශපොඩ්ඩක් ඉන්න, මම කියනතුරු. සියලුම ශශ පාලන පක්ෂ 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ ඒ කටයුතු කළා. 
 

 

ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශේ අතුරු ප්ර ්නය අහන්න 

අවස්ථාව ශෙන්න. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශකටිශයන් අතුරු ප්ර ්නය අහන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. ශම් 

ප්ර ්නයට  විනාඩි ෙහතුනක් ගත ශවලා තිශබනවා. 

 

ගරු ෂා ක්කිය්ද සාජපු්තිනස්ද සා්මාණික්කේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

මට ගරු රාජය ඇමතිතුමාශගන් ප්ර ්නය අහන්න ඉඩ ශෙන්න. 

ඒකට පිළිතුරු ශෙනවාෙ, නැශෙ කියන එක එතුමාශේ කැමැත්ත. 

ප්ර ්න ඇසීම මශේ අයිතියක්, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි.  

මම ශම් අහන්න යන කාරණය සමෘශධියට සම්බන්ධයි, ගරු 

රාජය ඇමතිතුමා. ශගයක් සමඟ ශපොඩි කඩයක් ෙමන්න කියලා 

රුපියල් ලක්ෂ 20ක වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක වුණා, පසුගිය 

කාලශේ කාන්තාවන් ශවනුශවන්. එම වැඩසටහනට ශත්රී පත් 

වුණු ශකශනකුශේ නම කපලා, ඒ ශවනුවට තමන්ට හිතවත් 

ශකශනකුශේ නමක් ොන්න කියලා කිරාන් ප්රාශශශීය ශල්කම් 

කාර්යාලයට බලපෑම් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා අන්තිමට points 

system එක අනුව ඉහළින්ම හිටපු  ළමයාශේ නම කපලා, අලුත් 

ශකශනකු ඒ ශවනුශවන් නම් කරන්න පසුගිය කාලශේ කටයුතු 

කර තිශබනවා.  සමෘශධි අමාතයාං යට අයිති කටයුත්තක්, ශම්ක. 

අෙ මම අහපු ප්ර ්නය මීට අවුරුදු ශෙකකට කලින් තමයි ාාර 

දුන්ශන්. අෙට අොළ ප්ර ්නයකුත් මම අහනවා. ඔබතුමා අකමැතියි 

නම්  පිළිතුරු ශෙන්න එපා, ගරු රාජය ඇමතිතුමනි. 

 
ගරු අනුප ප ප්කුවල් මහස ා 
(மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல்)  

(The Hon. Anupa Pasqual)  

මම ඔබතුමාශේ ප්ර ්නයට උත්තර ශෙන්නම්, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

ඒ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. ඒක, එක කාරණයක්. ඒ 

වැඩසටහනට සම්බන්ධ ශල් නය සකස් කිරීශම් බලය ප්රාශශශීය 

ශල්කම් කාර්යාලයට හා  දිසාපතිතුමාට තමයි ලබා දීලා තිබුශණ්. 

ඒ අවස්ථාශේදී සම්පූර්ණ විනිවිොාවශයන් යුතුව තමයි ඒ කටයුතු 

සිදු කශළේ. ඒ සඳහා සුදුසු කාන්තාවන් තමයි ශතෝරා ගත්ශත්. ඔය 

වාශේ සිශධියක් ශෙකක් තිශයන්න ඇති. එවැනි කාරණා 

සම්බන්ධශයන් දිසාපතිතුමාට අභියාචනා කිරීශම් බලය ඕනෑම 

පුරවැසිශයකුට, ඕනෑම මන්ත්රීවරශයකුට, ඕනෑම ප්රාශශශීය සාා 

මන්ත්රීවරශයකුට තිශබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙ, ශෙමළ 

ජාතික සන්ධානය ෙ, ශවනත් පක්ෂයක් නිශයෝජනය කරන 

කලාපයක් ෙ, ග්රාම ශසේවා වසමක් ෙ කියා ශතෝරලා ශනොශවයි ඒ 

වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වුශණ්. මුළු රශේම සියලුම කලාපවලට 

අොළ වන විධියට තමයි ඒ වයාපෘතිය ක්රියාත්මක වුශණ්. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශශ පාලන ව ශයන් යම් ප්ර ්නයක් තිබුණා නම් 

ඒ ශවනුශවන් අභියාචනා කිරීශම් ක්රමශේෙයකුත් තිබුණා. ඒ 

විධියට ප්ර ්න විසඳා ගන්න පුළුවන්. යම්කිසි සීමිත ප්රමාණයක 

වැරැදි තිශබන්න පුළුවන්. අපි ප්ර ්න අවම කිරීමයි ශමතැනදී 

කරන්ශන්.  ශම් ක්රියාවලිය ඉතා විනිවිොාවයකින් යුතුව අපි 

ඉදිිපශේදී සිදු කරනවා.  
 

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,- 
 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා අහශන් න් ශම් 

ප්ර ්නයට අොළ කාරණයක්ෙ? 
 

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නැහැ, ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. 
 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම නම් ඔබතුමාශේ ප්ර ්නය ශමොකක්ෙ? වරප්රසාෙ 

ප්ර ්නයක්ෙ? 
 

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී - 

Committee on Parliamentary Businessහීදී - කථා කරලා 

තීරණය කළා, ආණ්ඩු පක්ෂශේ ඉඳලා විපක්ෂයට ආපු 

මන්ත්රීවරුන්ට - ප්රධාන ව ශයන් කණ්ඩායම් හතරක් තිශබනවා - 

අතිශර්කව පැය ාාගයක කාලයක් පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාෙය දිුණ 

කරලා, ඒ පැය ාාගයක කාලයත් ලබා ශෙන්න. ඊට අමතරව, 

ආණ්ඩු පක්ෂයට ශමශතක් සතුව තිබුණු සියයට 65ක කාලශයන්, 

සියයට 5කුත් ඒ අයට ලබා ශෙන්න තීරණය කළා. ඒ අනුව අපට -

ශම් කණ්ඩායමට- අයිති අතිශර්ක පැය ාාගයක කාලයත්, අර 

සියයට 5ත් කියන විනාඩි 18ත් ඇතුළුව ගත්තාම ඔක්ශකොම විනාඩි 

48ක් ලැශබනවා. නමුත්, ෙැන් සිදු වන ආකාරයට අපට පැය 

ාාගයක කාලයක් විතරයි ලැබිලා තිශබන්ශන්. විරුශධ පාර් ්වශේ 

ප්රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල මැතිතුමා ඒ ශවලාව හතයි 

ෙ ම පහ ගණශන් හතරශගොල්ලකට ශබො ශගන, ශබො ශගන 

යනවා. මම කලින් කිේව විනාඩි ෙහඅටට ශවච්ච ශෙයක් නැහැ. 

ෙැන් කවුෙ, ඒ විනාඩි ෙහඅට ශහොරා කාලා තිශබන්ශන්? ශමශහන් 

ශහොරා කාලාෙ, ඔය පැත්ශතන් ශහොරා කාලාෙ? විපක්ෂය 

පැත්ශතන් ඇහුවාම විරුශධ පාර් ්වශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා 

නම් කියන්ශන් ඒ සියයට 5 ආණ්ඩු පක්ෂය දීලා නැහැ කියලා. 

ෙැන් මන්ත්රීවරු 35ශෙශනකුටම ලැබිලා තිශබන්ශන් විනාඩි 43යි. 

පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී මම සාානායකතුමා එක්කත් ශම් 

සම්බන්ධශයන් කථා කළා.  

එතුමාත් පිළිගත්තා, ඒ පැය ාාගය අපට දුන්නා, විනාඩි 18ත් 

අපට දුන්නාය කියලා. එක්ශකෝ, තමුන්නාන්ශසේලා ඔක්ශකොම 

කාලය දීලා තිබියදී ශමතැනින් ඒක මාටියා ගහනවා. එශහම 

නැත්නම් තමුන්නාන්ශසේලා ඒ විනාඩි 18 තබාශගන ශබොරුවක් 

කරලා තිශබනවා. 
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ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩු පක්ෂශේ ප්රධාන 
සංවිධායකතුමාශගනුත්, විරුශධ පාර් ්වශේ ප්රධාන 
සංවිධායකතුමාශගනුත් විමසා ඔබතුමාට ෙැනුම් ශෙන්නම්. 

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත විවාෙයට ගන්නවා නම්, ඒ කාලය පිළිබඳ ප්ර ්නය 

විස  ශඳන්න ඕනෑ. ඒ සාධාරණය ඉු  ශවන්න ඕනෑ, ඒ විවාෙය තුළ 

අශේ අෙහස් කියන්න. 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒ පිළිබඳව විමසලා ඔබතුමාට ෙැනුම් ශෙන්නම්. 

 
පළා්ත පාලන රය න විිං්ද නිර්මා ය කසන ලා 

කුු කඳු  පරි්ස ප ධාිනය  හසානි 
உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 

குப்கபத் ததாட்டிகள்: சுற்றுச்சூைலுக்குச் ரசதம் 
GARBAGE DUMPS CREATED BY LOCAL GOVERNMENT 

INSTITUTIONS: DAMAGE TO ECOSYSTEM   
 
 

1105/2022 

6.  ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අග්රාමාතයතුමා සහ රාජය පිපපාලන, ස්වශශ  කටයුතු, පළාත් 

සාා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 
 

(අ) (i) රී ලංකාශේ පළාත් පාලන ආයතන විසින් කැළි 
කසළ බැහැර කිරීම ශහේතුශවන් නිර්මාණය වී ඇති 
කුණු කඳු සං යාව ශකොපමණෙ; 

 (ii) එම කුණු කඳු පවතින සථ්ානවල නම් කවශර්ෙ; 

 (iii) ඒවා අතිපන් වනාන්තර ආශ්රිතව පවතින කුණු කඳු 
සං යාව ශකොපමණෙ; 

 (iv) ශම් ශහේතුශවන් පිපසර පශධතියට ෙැඩි හානියක් සිදු 
වී ඇති බව ෙන්ශන්ෙ; 

 (v)  එශසේ නම්, එම කුණු කඳු ශහේතුශවන් පැන නැ  
ඇති ගැටලු විසඳීම සඳහා ගනු ලබන ක්රියාමාර්ග 
කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ?  

(ආ) ශනො එශසේ නම් ඒ මන්ෙ? 

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சருமான 

வகரக் ரகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ககயில் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களினால் 

குப்கபகள் அகற்றப்படுவதன் விகளவாக 

உருவாகியுள்ள குப்கபரமடுகளின் எண்ைிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி குப்கபரமடுகள் அகமந்துள்ள இடங் 

களின் தபயர்கள் யாகவதயன்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி குப்கபரமடுகளில் காடுககள அண்டிய 

தாகக் காைப்படும் குப்கப ரமடுகளின் 

எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (iv) ரமற்படி குப்கபரமடுகள் காரைமாகச் சூைற் 

ததாகுதிக்குப் பாாிய ரசதம் ஏற்பட்டுள்ளததன் 

பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (v) ஆதமனில், ரமற்படி குப்கபரமடுகளினால் ஏற் 

பட்டுள்ள பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கு எடுக் 

கப்படும் நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்? 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

 
asked the Prime Minister and Minister of Public 

Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government: 

 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of garbage dumps that have 
been created as a result of garbage disposal 
by the local government institutions of Sri 
Lanka; 

 (ii) the names of the places where such garbage 
dumps have been created; 

 (iii) out of the aforesaid garbage dumps, the 
number of those that are connected to forest 
areas; 

 (iv) whether he is aware that the ecosystem has 
been seriously damaged due to that; and 

 (v) if so, the measures that will be taken to 
solve the problems that have arisen due to 
those garbage dumps? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුස මහස ා ජපළා්ත ්වා හසා පළා්ත පාලන 

සාජ අමා තුමා  
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர - மாகாை சகபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Janaka Wakkumbura - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ රාජය 

පිපපාලන, ස්වශශ  කටයුතු, පළාත් සාා හා පළාත් පාලන 

අමාතයතුමා ශවනුශවන් මා එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශෙනවා.  

(අ) (i) 19කි. 

 (ii) පහත ෙක්වා ඇති පිපදි ශේ. 

 

 අනු 

අාංකය 
 පළා   දි්පත්රික්කය 

 පළා්ත පාලන 

රය නය 

 කුු කඳු පවිනන 

්පථානය 

01 සබරගමුව කෑගල්ල  

රත්නපුර 

මාවනැල්ල ප්රා.ස.  

රත්නපුර ම.න.ස. 

බලංශගොඩ න.ස. 

ඇඹිලිපිටිය ප්රා.ස.    

ඇහැලියශගොඩ 

ප්රා.ස. 

1. රන්දිශවල 

හින්නවත්ත                       

2. කණාශෙොල                     

3. බැංකියවත්ත ඝන 

අප්රවය        

මධයස්ථානය                     

4. කදුරුගස්ආර 

කඩොසි කම්හල      

අසල අක්කර 05ක් 

සහිත        

ඇත්ශහොඬගල ඉඩම      

5. ශබ්රුවාන කසළ  

අංගණය 

1155 1156 



පාර්ලිශම්න්තුව 

  

 (iii) 04යි. 

 (iv) ඔේ. 

 (v) කුණු කඳු සම්බන්ධශයන් පැන නැ  ඇති ගැටලු 
පිළිබඳව ශමම අමාතයාං ශේ ජාතික ඝන අප්රවය 
කළමනාකරණ සහායක මධයසථ්ානය මඟින් 
ශමන්ම අශනකුත් වග කිව යුතු ආයතන මඟින්ෙ 
පසුගිය කාලය තුළ පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ග ශගන 
ඇත. 

• නාගිපක කසළ ගැටලුවට දිුණ කාලීන විසඳුමක් 
ලබා දීශම් අරමුණින් යුතුව අප්රවය, 
බල ක්තිය බවට - waste to energy- 

පිපවර්තනය කිරීශම් ලංකාශේ ප්රථම විදුලි 
බලාගාරය ශකරවලපිටිය ප්රශශ ශේ ඉදිකර 
ශම් වන විට ශමශහයුම් කටයුතු ආරම්ා කර 
ඇත. 

• විවෘත කසළ බැහැර කිරීම් අවම කිරීමට අව ය 
උපශෙස ්හා ඉදිිප ක්රියාමාර්ග ශගන ඇත. 

• පළාත් පාලන ආයතන ශවතින් එකතු කරනු 
ලබන කසළ දිරන හා ශනොදිරන ශලස 
ශවන්කර, දිරන කසළ මඟින් ශකොම්ශපෝසේ් 
නිෂප්ාෙනය කිරීම හා ඊට අොළ මඟ ශපන්වීශම් 
පහසුකම් සපයා දීම සඳහා ජාතික ඝන අප්රවය 
කළමනාකරණ සහායක මධයසථ්ානය විසින් 
2021/2022 වර්ෂ තුළදී පමණක් වයාපෘති 
108ක ප්රමාණයක් ක්රියාත්මක කර ඇත. 

• ශනොදිරන කසළ කළමනාකරණය සඳහා 3R 

සංකල්පය ාාවිත කිරීමට පළාත් පාලන 
ආයතන හා ජනතාව ෙැනුවත් කිරීම් සිදු කර 
ඇත. (3R සංකල්පය යනුශවන් හඳුන්වන්ශන්, 
ාාවිතය අවම කිරීම - Reduce, නැවත ාාවිත 
කිරීම - Reuse,  ප්රතිචරීකරණය කිරීම - 
Recycle - යන අංග 03 ශේ.) 

• ශනොදිරන කසළ අතර ඇති ේලාසට්ික්/වීදුරු 
ශබෝතල්, යකඩ, කාඩ්ශබෝඩ්, ෙැව කඳන් ආදිය 
නැවත ප්රශයෝජනයට ගැනීමට කටයුතු කිරීම 
සඳහා ශබ්ල් මැිඩන්, ඇඹරුම් යන්ත්ර ආදිය  
ලබා දීම් සිදු කර ඇත.   

• නැවත ාාවිත කළ ශනොහැකි ශනොදිරන කසළ 
ශහොල්සිම් වැනි ආයතන ශවත ලබා දීම. 

• ඇතැම් කසළ කඳු පස ් ෙමා සනීපාරක්ෂක 
ශලස වසා ෙැමීම හා සනීපාරක්ෂක බිම් පිරවුම් 
මඟින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

• ඇතැම් විවෘත කසළ බැහැර කිරීශම් අංගණ 
පිපසර සංශේදී කලාපවල පවතින බැවින් ඒ 
සඳහා පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක් 
ඒකාබශධ කරමින් මහා පිපමාණ යාන්ත්රික 
ශකොශම් පෝසේ් නිෂප්ාෙන අංගණ 09ක් -
කවිඩමා - ක්රියාත්මක කිරීම. (මහා 
පිපමාණශයන් යාන්ත්රිකව ශකොම්ශපෝසේ් 
ශපොශහොර නිෂප්ාෙනය කරන යන්ත්රයක් සහිත 
අංගණයක් ශේ.) 

• ශම් සම්බන්ධශයන් පිපසර අමාතයාං ය, 
වනජීවී හා වන සම්පත් අමාතයාං ය හා 
ජයිකා ආයතනය විසින් පළාත් පාලන 
ශෙපාර්තශම්න්තු සම්බන්ධීකරණය කරමින් 
ශශශීය විශශශීය ප්රතිපාෙන යටශත් කසළ කඳු 
හා විවෘත කසළ බැහැර කිරීම අවම කිරීමට 
කටයුතු කිරීම. උොහරණ ව ශයන් ඌව සහ 
උතුරු පළාත් ශක්න්්ර කර ගනිමින් විශශ  
ආධාර මත කසළ  කළමනාකරණ 
වයාපෘතියක් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිතව 
ඇත. 

• මීට අමතරව කසළ කළමනාකරණය              
විධිමත් කිරීම සඳහා පළාත් පාලන 
ශෙපාර්තශම්න්තුශේ අධීක්ෂණය යටශත් 
පළාත් සාා මේටමින් විවිධ වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීම. 

(ආ) අොළ ශනොශේ. 
 

 

ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ස්තුතියි, ගරු රාජය ඇමතිතුමනි.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට වරප්රසාෙ පිළිබඳ 

ප්ර ්නයකුත් තිශබනවා. ඇත්තටම විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා කියපු 

කථාව මමත් අහශගන හිටියා. ඊශේ දිනශේත්, ඊට ශපර දිනශේත් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ රැස්වීම් කටයුතු කලින් අවසන් වුණා. ඇයි ඒ? 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ කිකකශයෝ නැහැ. එතුමන්ලාට ශවලාව ශවන් 

කරලා, ලැයිස්තු හෙලා අවසානශේ  කිකකශයෝ එන්ශන් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඊශේ දිනශේ සාාව කල් 

තබන අවස්ථාශේ මශේ ප්ර ්නයක් තිබුණා, අහන්න. ඔබතුමා 

වුණත් මූලාසනශේ පැය ගණන් ඉන්ශන් නැහැ ශන්. ඔබතුමාට 

වැසිකිළි කැසිකිළි යන්න තිශබනවා. මා එළියට ගිහින් එනශකොට 
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[ගරු  ජානක වක්කුඹුර  මහතා  

 අනු 

අාංකය 
 පළා   දි්පත්රික්කය 

 පළා්ත පාලන 

රය නය 

 කුු කඳු පවිනන 

්පථානය 

02 ෙකුණ ගාල්ල          

මාතර 

ගාල්ල ම.න.ස.      

රත්ගම ප්රා.ස.        

මාතර ම.න.ස. 

6. හීන්පැන්ෙල (අලුතින් 

කසළ    එකතු 

ශනොකරන අතර               

පූර්වශේදී ශගොඩගසන 

ලෙ  කුණු කන්ෙකි)      

7. ශමොන්ශරොවියාවත්ත 

ඝන  අප්රවය 

මධයස්ථානය       

8.  ශකොටවිල ඝන 

අප්රවය              

මධයස්ථානය 

03 උතුර   යාපනය ම.න.ස. 9.  කල්ලුන්ඩායි 

04 බස්නාහිර ශකොළඹ            

ගම්පහ 

ශෙහිවල ගල්කිස්ස 

ම.න.ස.   සීතාවක 

නගර සාාව 

ශකොශළොන්නාව 

න.ස.  

අත්තනගල්ල 

ප්රා.ස. 

සීදූව න.ස.  

පෑලියශගොඩ න.ස. 

10. කරදියාන              

11. උක්වත්ත              

12. මීශතොටමුල්ල     

13. ෙඹුවත්ත                     

14. අම්බලමුල්ල               

15. දුු ගැමුණු මාවත 

05 මධයම මහනුවර    

නුවරඑළිය 

මහනුවර ම.න.ස.    

මස්ශකළිය ප්රා.ස. 

16. ශගොහාශගොඩ 

ශත්ක්කවත්ත    

17. ිපකාර්ටන් කසළ 

අංගණය 

06 ඌව බදුල්ල    

ශමොණරාගල 

බණ්ඩාරශවල 

ම.න.ස.  

ශමොණරාගල 

ප්රා.ස. වැල්ලවාය 

ප්රා.ස. 

18. කලමඩුගස්තැන්න   

19. ශහොශරොම්බුව, සුදු 

වතුර ආර                 

ආනපල්ලම 
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සාාශේ කටයුතු අවසානයි. ආණ්ඩුව කල් යල් බලා මහා වි ාල- 
[බාධා කිරීමක්  ඔේ, ඇමතිතුමාත් ඇවිල්ලා සිටියා. නමුත්, මා  
එළිශේ සිටිශේ. ඇමතිතුමාට ඒ ශවලාශේ ඒ ප්ර ්නය තිශබන්න 

නැතිව ඇති. මට ඒ ශවලාශේ ඒ ප්ර ්නය තිබුණා. ඒ නිසා මා  ගියා. 

නමුත්, එනශකොට සාාව කල් තබා තිබුණා. ඒ අසාධාරණය ෙැන් 

ෙවස් ශෙකක් කළා. ඒ කාලය ඒ ශගොල්ලන්ට ගන්න බැිප නම් 

විපක්ෂයටවත් ශෙන්න.  

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒ විවාෙය අවස්ථාශේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරු විතරක් ශනොශවයි, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුත් හිටිශේ 

නැහැ. 
 

ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු නැත්ශත් ආණ්ඩු පක්ෂශේ කථා තිශබන 

නිසා ශන්. නමුත්, අවසානශේ කිකකශයෝ නැහැ. 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මම මූලාසන ශේ සිටියදීම විපක්ෂශේ ගරු මන්ත්රීවරු 

ශෙශෙශනක් සිටිශේ නැහැ. ඉතින්, ඒ කාලයත් අපරාශශ වුණා.  
 

ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ අසාධාරණය වන නිසා 

යම් සාධාරණයක් කරන්න. කවුරුන් ශහෝ මන්ත්රීවරයකුට එම 

කාලය ලබා ශෙන්න. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

කැළි කසළ ප්ර ්නශේ තිශබන බරපතළ කාරණය තමයි, අපි ඒ 

සඳහා තැනක් ශවන් කළත් ශගනැවිත් ශගොඩ ගසන්න ශවන්ශන් 

එළිමහශන් තැනකට. ශම් කසළ එළිමහශන් ෙමන නිසා තමයි 

බරපතළ ප්ර ්න මතු වී තිශබන්ශන්. ශමොකෙ, ඒ හරහා සිශධ 

වන්ශන් වි ාල පිපසර හානියක්. ශමොකෙ, ඒවා බල්ශලෝ අදිනවා,   

කපුශටොත් අදිනවා, තවත් සත්තු අදිනවා. කපුශටෝ ඒවා ඇෙශගන 

ගිහින් වීසි කරනවා. ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමන්ලාශේ 

ආණ්ඩුව ශගන ආ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පතටත් අෙ ශවලා තිශබන්ශන් ඒක ශන්. ඒක, 

කපුශටෝ ඇෙලා තිශබන්ශන්. කපුශටෝ ඇෙපු නිසා ඒක හැම තැනම 

වීසි ශවනවා. වීසි වුණාට පස්ශසේ විනා  ශවලා යනවා. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාෙයට ගැනීමට තිබුණු විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතත් විවාෙයට ගැනීමට 

ශනොහැකි ශවලා තිශබන්ශන් කපුටන්ශේ ප්ර ්නය නිසා. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, කැළි කසළ ප්ර ්නයට ඒ කාලශේ ඉතා 
ශහොඳ ශයෝජනාවක් ඉදිිපපත් වී තිබුණා. ඒ තමයි, ඒවා උපශයෝගි 
කරශගන විදුලි බලය නිෂ්පාෙනය කිරීම. එය කාලීන ශයෝජනාවක්. 
ඒ වයාපෘති කිරීමට විශශ  ආයතන එනවා. ඔවුන් මුෙල් 
ඉල්ලන්ශනත් නැහැ. ඉල්ලන්ශන් අශේ පළාත් පාලන ආයතනවල 
තිශබන කුණු ටික විතරමයි. ඒ වාශේම, ලලොයී ශලස විදුලිය 
නිෂ්පාෙනය කරලා, ජාතික පශධතියට ඒකාබශධ කරන්නත් 
පුළුවන්. හැබැයි, ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ශම් සම්බන්ධශයන් 
වයාපෘති ශයෝජනා සකස් කළාට, පළාත් පාලන ආයතනවලින් ඒක 
රාශි කරන කුණු කඳු ශයොොශගන එක විදුලි වයාපෘතියක්වත් 
ක්රියාත්මක ශවලා නැහැ. එවැනි වයාපෘති ක්රියාත්මක වූ බවක් අපට 

ෙකින්න නැහැ. එයට ශහේතුව ශමොකක්ෙ කියන කාරණය අපට 
ශසොයාගන්න බැහැ. පසු ගිය කාලශේ කථා කළා, සූර්ය බලශයන් 
විදුලිය නිෂ්පාෙනය කිරීම ගැන. ඒවාටත් ඔය බාධා තිශබනවා. දීර්ඝ 
කාලයකට ශපර ශයෝජනා වූ ශමම වයාපෘති ක්රියාත්මක ශනොවීම 
පිළිබඳව පළාත් සාා හා පළාත් පාලන රාජය ඇමතිවරයා හැටියට 
ඔබතුමා ශසොයා බලා තිශබනවා ෙ? ඒවා ක්රියාත්මක ශනොවීමට 
ශහේතු වූ කාරණය ශමොකක්ෙ?  

 

ගරු ජානක වක්කුඹුස මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ශකරවලපිටිශේ ඒ 
ආකාරයට විදුලිය නිෂ්පාෙනය කරනවා. ශමතුමා කිේවා වාශේ, ශම් 
වන ශකොට විශශ  ආධාර මත ආයතන කිහිපයක් සම්බන්ධ 
කරශගන කසළ ශවන් කරලා, ප්රශශ ශේ ජනතාවට මුෙලක් 
ලැශබන ආකාරශේ කටයුත්තක් කරශගන යනවා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, තව ශයෝජනා තිශබනවා නම් ඔබතුමා ශෙන්න. අපි ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අව ය කටයුතු කරන්නම්. ශමොකෙ, 
විශශ  ආධාරත් ලැබිලා තිශබනවා. ඒවායිනුත් ෙැන් අපි වයාපෘති 
කරනවා. එවැනි වයාපෘති කරන්න අශේ කිසිම පළාත් පාලන 
ආයතනයකින් විරුශධත්වයක් නැහැ.  තව ශයෝජනා තිශබනවා 
නම්, ඔබතුමා ඉදිිපපත් කරන්න.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි ලංකාශේ වි ාල 
ප්රමාණශේ අංගණ නවයක් සාො තිශබනවා. ෙැන් ගාල්ශල් හෙපු 
එක තමයි විවෘත කරන්න තිශබන්ශන්. ඒකත් ලබන සතිශේ ශහෝ 
ඊළඟ සතිශේ විවෘත කරන්න පුළුවන්. ආරම්ා කරපු ඒවාශයත් ඒ 
කටයුත්ත හිපයට ශකශරන්ශන් නැහැ. ශමොකෙ, කසළ එකතු 
කිරීශම් ප්ර ්නයක් තිශබනවා. කසළ එකතු කරන්න යන පළාත් 
පාලන ආයතනවල ශසේවකයන්ශේ හිඟයකුත් තිශබනවා. ශමොකෙ, 
ඒ රැකියාව සඳහා ගන්න ගියාම  ඒශගොල්ලන්ශේ qualifications 

අනුව ඒ රැකියාවට ෙැන් එන්ශන් නැති ප්ර ්නයක් තිශබනවා, ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි. මම පසුගිය සතිශේත් ඒ ගැන කථා 
කළා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ ශයෝජනා තිශබනවා නම් 
ශෙන්න. අපි ඒ ගැනත් සලකා බලන්නම්. 

 

ගරු චමි්දා වි තේිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விரஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, කැළි කසළ එකතු කරන ස්ථාන 

ශබොශහොමයක් තිශබනවා. උොහරණයක් විධියට ගත්ශතොත්, 

බදුල්ශල් අශේ පළාත් පාලන ආයතන සියල්ලම කැළි කසළ එකතු 

කරනවා. හැබැයි, ඒවා බැහැර කරන්ශන්, ප්රසිශධ ස්ථානවල. ඒ 

හරහා තමයි කුණු කඳු ශගොඩ නැඟිලා තිශබන්ශන්. එයට විසඳුමක් 

හැටියට තමයි, කැළි කසළ මඟින් විදුලිය නිෂ්පාෙනය කරන්න 

පුළුවන් කියන වැඩ පිළිශවළ ඉදිිපපත් වුශණ්. ශමවැනි වයාපෘති 

ශලෝකශේ දියුණු රටවල කරනවා. ශකොිපයාව ආදී දියුණු රටවල් 

ඒවා කරනවා. පළාත් පාලන ආයතනයක හිටපු සාාපතිවරශයකු 

හැටියට මම ෙන්නවා, ඒ කාලශේ අපටත් ඒ වයාපෘති ආවා. පළාත් 

සාා කැමැතියි. පළාත් පාලන ආයතනත් කැමැතියි. ඒ වයාපෘති 

වාර්තා හෙලා, මුෙල් ශවන් කරලා, අවසානශේ ක්රියාත්මක වන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම ඔබතුමාට කිේශේ, ශම්වා ගැන ශසොයා 

බලන්න කියලා. 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, මශේ ශෙවන අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 
ඔය වයාපෘති සඳහා මුෙල් ශවන් කිරීම් හැම අවුරුශශශම කරනවා. 
නමුත්, පළාත් පාලන ආයතනවලට තිශබන ප්ර ්නය තමයි, 
ඔබතුමා කිේවා වාශේ කැළි කසළ ඒක රාශි කරන තැන්වල 
තිශබන මදි අඩු පාඩුකම්. සමහර පළාත් පාලන ආයතන කුණු කඳු 
ශගොඩ ගහනවා විතරයි. හැබැයි, ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට 
පුළුවන් ශම්වා උපශයෝගි කරශගන ශකොම්ශපෝස්ේ ශපොශහොර 
නිෂ්පාෙනයට අව ය කටයුතු කරන්න. ශමොකෙ, පළාත් පාලන 
ආයතනයක හිටපු නිසා මම එය ෙන්නවා; මම එය කළා. කුණු 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කසළ හලන යන්ත්ර මඟින් නිතර හලාශගන ශපොශහොර බවට පත් 
කරගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඒ කුණු කඳු නැත්තටම නැති කරන්න 
පුළුවන්. නමුත්, එවැනි ප්රශේ යක් ගන්නා බවක් අපි ෙකින්ශන් 
නැහැ. එවැනි ප්රශේ යක් ශන ාගැනීම නිසා කුණු කඳු ඇතිවී 
තිශබනවා. හැබැයි, ඒවා පළාත් පාලන ආයතනවලට ආොයම් 
මාර්ග. පසුගිය කාලශේ තමුන්නාන්ශසේලා විවිධ ශපොශහොර වර්ග 
ශගන්වන්න විවිධ රටවලට ශගේවාට, අශේ රශේම තිශබනවා එම 
ශපොශහොර ලබා ගැනීශම් ක්රමශේෙ. මුෙල් ජාවාරම් ශවනුශවන් 
විශශ  රටවලින් ශපොශහොර ලබා ගන්නවාට වඩා, අශේ පළාත් 
පාලන ආයතනවල ති ශබන කුණු කසළ හලලා ශපොශහොර බවට 
පිපවර්තනය කරලා ශගොවීන්ට කාබනික ශපොශහොර හැටියට 
ශෙන්න පුළුවන් නම් එය ඉතා ඥානාන්විතයි. ගරු රාජය 
ඇමතිතුමනි, එවැනි වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවා ෙ? නැත්නම්, 
එවැනි වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න ඔබතුමා සූොනම් ෙ?  

 

ගරු ජානක වක්කුඹුස මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ෙැනටමත් පළාත් පාලන 

ආයතනවල එවැනි ශශ ශකශරනවා. අපි ගිය සතිශේ පළාත් පාලන 

ආයතනවල සාාපතිතුමන්ලා ශගන්වා ඒ ශගොල්ලන්ශේ 

ශයෝජනාත් ගත්තා. ඒ ශගොල්ලන්ට බවුසර් ආදිශයහි අව යතාවක් 

තිශබනවා. ඉදිිපශේදී අපි ඒවාත් ශෙන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. 

උසස් තත්ත්වශේ ශපොශහොර ඒ ආයතනවලින් හෙනවා. ඒ 

ශගොල්ලන්ශේ එම නිෂ්පාෙනවලට ඉල්ලුමකුත් තිශබන බව 

කියනවා. ඒ ශගොල්ලන් ඒක ආොයමක් බවටත් පත් කරශගන 

තිශබනවා. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන කටයුත්ත ශම් වන 

ශකොට ශකශරනවා. ඒක තවත් ශේගවත් කරන්න අව ය කරන 

කටයුතු අපි ඉදිිප කාලශේදී කරනවා.  

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, බුශධික ජයවිලාල් මැතිතුමා 

කඩුශවල මහ නගර සාාශේ පුරපතිතුමා හැටියට පත් ශවලා එන්න 

ශපරාතුව කඩුශවලත් ඔය කුණු ප්ර ්නය තිබුණා. හැම මාසයකම 

රුපියල් ලක්ෂ පහක් එක නිලධාිපශයකුට ගියා. ඒත් කුණු එකතු 

ශකරුශණ් නැහැ. අෙ වන විට කඩුශවල කුණු ශකොශහේවත් ශගොඩ 

ගහන්ශන් නැහැ. ගරු ප්රසන්න රණවීර රාජය ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන 

ෙන්නවා. ඒ ඔක්ශකෝම කුණුවලින් ශපොශහොර නිෂ්පාෙනය කරනවා. 

ජාතික විදුලිබල පශධතියට ශමගාශවොේ කිහිපයක විදුලි බලය 

ප්රමාණයකුත් ලබා ශෙනවා. 

 

ගරු ප්ර්්දන ස වීස මහස ා ජකුඩා හසා මධා පරිමා  

වව්ාය ්ාංවර්ධාන සාජ අමා තුමා) 
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர - சிறிய மற்றும் நடுத்தர 

அளவிலான ததாைில்முயற்சிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera - State Minister of Small 
and Medium Enterprises Development) 

ශමගාශවොේ 50ක් ලබා ශෙනවා.  

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඔේ, ශමගාශවොේ 50ක් ජාතික විදුලිබල පශධතියට ලබා 

ශෙනවා. එශහේ ශකොශහේවත් කුණු ශගොඩ ගහලා නැහැ. දිරන්ශන් 

නැති ඒවා ටික ඔක්ශකොම පුත්තලම සිශමන්ති කර්මාන්ත ාලාවට 

යවනවා, ඒශක් පුනීලයකට ෙහනය කරගන්න. ඉතින්, ශම්ක හිප 

සරල ප්ර ්නයක්. පළාත් පාලන ආයතන ශමය අතිශර්ක ආොයම් 

ශසොයාගැනීශම් මාර්ගයක් බවට පත් කර ගත්ශතොත් විතරයි කුණු 

කියන එක ප්ර ්නයක් වන්ශන්. කුණු කියන එක කිසිශසේත් 

ප්ර ්නයක් ශනොශවයි. ඒක සම්පතක්. පුළුවන් නම්, කඩුශවල මහ 

නගර සාාව කසළ කළමනාකරණය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ 

කියලා පළාත් පාලන ආයතනවල උෙවිය එක්කරශගන ගිහින් 

ශපන්වන්න. එශහම බැලුශවොත් ශපශන්වි, ඒක rocket science 

ශනොව, ශබොශහොම සරලව විසඳන්න පුළුවන් ප්ර ්නයක් බව. 
 

ගරු ජානක වක්කුඹුස මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි පසු ගිය ෙවසකත් පළාත් පාලන 

ආයතනවල අය ශගන්වා කිේවා, කසළ කළමනාකරණය කරන ඒ 

වාශේ තැන් බලා අශනක් ආයතනත් ඒ විධියට කටයුතු කරන්න 

කියලා. ඔබතුමා කියපු කාරණය ගැන මා ශසොයා බලන්නම්. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ප්ර ්න අංක 7, ගරු ජගත් කුමාර සුමිත්රාආරච්චි මහතා. 
 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔේ, ගරු විමල් වීරවං  මන්ත්රීතුමා.  
 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශපශර්ො COPE එක පිළිබඳ 

යම් විවාෙයක් ශම් සාාව ඇතුශළේ ඇති වුණා. ඒ ශවලාශේදී මම 

කිේවා, ආණ්ඩුශේ ඉඳලා විපක්ෂයට ආ කණ්ඩායම්වල කිසිම 

ශකශනකුට එහි කිසි නිශයෝජනයක් දීලා නැහැ, එහි නිශයෝජනය 

දීලා තිශබන්ශන් ශමොළ හතාශේ ශගෝලයන්ට විතරයි, මහාචාර්ය 

රංජිත් බණ්ඩාර සාාපති කරන plan එකක් තමයි තිශබන්ශන් 

කියලා. මම ශපශර්ො කරපු අනාවැකිය හිපයටම හිප. අෙ එහි 

ඡන්ෙය විමසා මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර වැඩි ඡන්ෙශයන් සාාපති 

බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ කියන්ශන් තවමත් අර කපුු  

කාක්ශේ නයාය පත්රයට තමයි ශම් කාරක සාාවලට සාාපතිවරුන් 

පත් වන්ශන්. මම ඒක එො හිපයටම කිේවා.  
 

 

ක්ෂිකර්ම පර්තේෂ  හසා නිෂපපාාන ්හසකාස 

 නතුස  පුසප්පාඩු 
விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி 

உதவியாளர்கள் பதவி: தவற்றிடங்கள் 
POST OF AGRICULTURE RESEARCH AND PRODUCTION 

ASSISTANTS: VACANCIES   

1513/2022 

7.  ගරු ජග්ත කුමාස සුමිත්රාරසචිික මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

කෘිඩකර්ම අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 

(අ) (i) රී ලංකාශේ ශසේවය කරනු ලබන කෘිඩකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර නිලධාිපන් 
සං යාව ශකොපමණෙ; 
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 (ii) එම සං යාව ග්රාම නිලධාිප වසම්වලට අනුයුක්ත 
කර ඇති ආකාරය කවශර්ෙ; 

 (iii) එම තනතුශර් පවතින පුරේපාඩු සං යාව 
ශකොපමණෙ; 

 (iv) ඒවා  පිරවීමට ශගන ඇති පියවර කවශර්ෙ; 

 (v) උතුරු පළාත සඳහා ඉහත නිලධාිපන් පත් කර 
ශනොමැති බව ෙන්ශන්ෙ; 

 (vi) උතුරු පළාත සඳහා එම නිලධාිපන් පත් කිරීමට 
ශගන ඇති පියවර කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ?  

(ආ) (i) ඉහත නිලධාිපන්ට නව ශසේවා වයවසථ්ාවක් 
ශනොමැති බව ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, එය සකස ්කිරීමට කටයුතු කරන්ශන්ෙ; 

 (iii) එශසේ නම්, එය සකස ් කරනු ලබන දිනය හා 
ආකාරය කවශර්ෙ;  

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ?  

(ඇ) (i) ඇතැම් කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන 
සහකාර නිලධාිපන්ශේ විශ්රාම වැු ේ ගණනශේදී, 
ඔවුන් ශගොවි නියාමක සහ සමෘශධි නියාමක ශලස 
කටයුතු කරන ලෙ ශසේවා කාලය සැලකිල්ලට 
ශගන ශනොමැති බව ෙන්ශන්ෙ; 

 (ii) එශසේ නම්, එම නිලධාිපන් සං යාව ශකොපමණෙ; 

 (iii) ඔවුන්ට එම ශසේවා කාලය ලබා ශෙනු ලබන 
ආකාරය හා දිනය කවශර්ෙ; 

 යන්න තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ෙ? 

(ඈ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 

 

கமத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 
 

 

(அ) (i) இலங்ககயில் ரசகவயாற்றுகின்ற விவசாய 

ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர்களின் 

எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி எண்ைிக்ககயினர் கிராம உத்திரயாகத் 

தர் பிாிவுகளுக்கு எவ்வாறு இகைக்கப் 

பட்டுள்ளனர் என்பகதயும்; 

 (iii) ரமற்படி பதவியில் காைப்படுகின்ற தவற்றிடங் 

களின் எண்ைிக்கக யாததன்பகதயும்; 

 (iv) அவற்கற நிரப்புவதற்கு ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (v) வட மாகாைத்துக்கு ரமற்படி உத்திரயாகத் 

தர்கள் நியமிக்கப்படவில்கல என்பகத அறி 

வாரா என்பகதயும்; 

 (vi) வட மாகாைத்துக்கு ரமற்படி உத்திரயாகத்தர் 

ககள நியமிப்பதற்கு ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i) ரமற்படி உத்திரயாகத்தர்களுக்குப் புதிய 

ரசகவப் பிரமாைக் குறிப்பு இல்கல என்பகத 

அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், அதகனத் தயாாிப்பதற்கு நடவடிக் 

கககள் ரமற்தகாள்ளப்படுமா என்பகதயும்; 

 (iii) ஆதமனில், அதகனத் தயாாிக்கும் திகதி மற்றும் 

விதம் யாகவ என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(இ) (i) விவசாய ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி உதவி 

யாளர் சிலாின் ஓய்வூதியத்கதக் கைக்கிடுகக 

யில், அவர்கள் விவசாய ஊக்குவிப்பாளர் மற் 

றும் சமுர்த்தி ஊக்குவிப்பாளர்களாகச் ரசகவ 

யாற்றிய காலப்பகுதி கவனத்திற்தகாள்ளப் 

படவில்கல என்பகத அறிவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) ஆதமனில், ரமற்படி உத்திரயாகத்தர்களின் 

எண்ைிக்கக எத்தகனதயன்பகதயும்; 

 (iii) இவர்களுக்கு ரமற்படி ரசகவக்காலப்பகுதி 

எவ்வாறு,  எத்திகதியில் வைங்கப்படுதமன் 

பகதயும்; 

 அவர் ரமலும் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Agriculture: 
 

(a) Will he state - 

 (i) the number of Agriculture Research and 
Production Assistants serving in Sri Lanka; 

 (ii) the manner through which those officers 
have been attached to the Grama Niladhari 
Divisions; 

 (iii) the number of vacancies existing in that 
post at present; 

 (iv) the steps that have been taken to fill those 
vacancies; 

 (v) whether he is aware that such officers have 
not been appointed for the Northern 
Province; and 

 (vi) the steps that have been taken to appoint 
those officers for the Northern Province? 

(b) Will he also state- 

 (i) whether he is aware that the above officers 
do not have a service  minute; 

 (ii) if so, whether arrangements would be made 
to prepare a service minute; and 

 (iii) if so, the date and manner in which it would 
be prepared? 

(c) Will he further state - 

 (i) whether he is aware that, when calculating 
the pension of some of the Agriculture 
Research and Production Assistants, their 
period of service as Samurdhi Animators 
and Agrarian Service Animators has not 
been taken into consideration;  

 (ii) if so, the number of such officers; and 

 (iii) the date and  manner in which such service 
of those officers would be calculated? 

 

(d)  If not, why? 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු මහි්දා අමසවීස මහස ා ජක්ෂිකර්ම අමා  ්හස වනීවවී 

හසා වන ්ේප්ත ්ාංසක්ෂ  අමා තුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - கமத்ததாைில் அகமச்சரும் 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சரும்) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera- Minister of  Agriculture 
and Minister of Wildlife and Forest Resources Conservation) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේයි.  

(අ) (i) 2022.08.31 දිනට ශසේවය කරන නිලධාිපන් 
සං යාව - 8,054 

 (ii) කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
නිලධාිපන් සඳහා අොළ වන්ශන් කෘිඩකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර වසම් වන අතර 
කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
වසමක් සඳහා එක් නිලධාිපශයකු බැගින් අනුයුක්ත 
කර ඇත. 

 (iii) 2,346යි. 

 (iv) කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
තනතුශර් පුරේපාඩු සඳහා නිලධාිපන් 1,057ක් 
බඳවා ගැනීමට අොළ විවෘත තරග විාාගය 
පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූොනම් කර ඇති අතර, 
විාාග ශෙපාර්තශම්න්තුව විසින් ඉදිිපශේදී 
පැවැත්වීමට නියමිත ය.  

 (v) 2022.08.31 දින වන විට උතුරු පළාශතහි 
දිසත්්රික්කයන්හි රාජකාිප සඳහා අනුයුක්ත 
කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
නිලධාිපන් සං යාව පහත පිපදි ශේ. 

 

  (vi) කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
තනතුශර් පුරේපාඩු සඳහා නිලධාිපන් 1,057ක් 
බඳවා ගැනීමට අොළ විවෘත තරග විාාගය 
පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූොනම් කර ඇති අතර, 
විාාග ශෙපාර්තශම්න්තුව මඟින් ඉදිිපශේදී 
පැවැත්වීමට නියමිතය. එහිදී දිසත්්රික් මේටමින් 
පවතින පුරේපාඩු අනුව බඳවා ගැනීම සිදු ශකශර්.  

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) නැත. ශසේවා වයවසථ්ාවක් මඟින් ආවරණය වන 
සියලු කරුණු බඳවා ගැනීශම් පටිපාටිය තුළ අඩංුණ 
වන බැවින් සහ කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා 
නිෂප්ාෙන සහකාර තනතුර සඳහා රාජය ශසේවා 
ශකොමිෂන් සාා ශල්කම්ශේ අංක PSC/
ET/4/1/51/1/1 සහ 2013.07.25 දිනැතිව අනුමත වූ 
බඳවා ගැනීශම් පිපපාටියක් පවතින බැවින් ශසේවා 
වයවසථ්ාවක අව යතාවක් පැන ශනොන .  

 (iii) අොළ ශනොශේ.  

 (ඇ) (i) ඔේ. 

දි ප්ත්රික්කය අනුයුක්  ක්ෂිකර්ම 

පර්තේෂ  හසා නිෂපපාාන 

්හසකාස නිලධාාරි 

්ාංඛාව 

යාපනය 13 

වේනියාව 8 

කිළිශනොච්චිය 4 

මුලතිේ 5 

මන්නාරම 25 

 (ii) කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර 
නිලධාිපන්ශේ විශ්රාම වැු ප ගණනශේදී 
ශගොවිශසවන නියාමක සහ සමෘශධි නියාමක 
ශලස කටයුතු කර ඇති බව සනාථ කිරීමට 
ශල් න ශපෞශගලික ලිපි ශගොනුශවහි අඩංුණ වී 
ඇත්නම් එම ශසේවා කාලය විශ්රාම වැු ප ගණනය 
කිරීම සඳහා ශයොොශගන ඇත. ශපර ශසේවා කාලය 
සනාථ කිරීම සඳහා ශල් න අොළ කෘිඩකර්ම 
පර්ශේෂණ හා නිෂප්ාෙන සහකාර නිලධාිපන්ශේ 
ශපෞශගලික ලිපි ශගොනුවල අඩංුණ වී ශනොමැති 
අවසථ්ාවලදී අොළ නිලධාිපන් හා සමකාලීනව 
ශසේවයට බැඳුණු නිලධාිප ශතොරතුරු අනුව විශ්රාම 
වැු පට පූර්ව ශසේවා කාලයන් එකතු කිරීම සඳහා 
1978.06.14 දිනැති රාජය පිපපාලන චක්රශල්  
අංක 121 හි 5.4 වගන්තිය ප්රකාරව මාණ්ඩලික 
නිලධාිපන් ශෙශෙශනකුශගන් සමන්විත පරීක්ෂණ 
කමිු වක් පත් කර එමඟින් අොළ නිලධාිපන්ශේ 
පූර්ව ශසේවා කාලයන් එකතු කිරීමට කටයුතු කර 
ඇත. ශමම ක්රම ශෙක යටශත්ම ශගොවිශසවන 
නියාමක හා සමෘශධි නියාමක ශලස ශසේවය කළා 
යැයි ශතොරතුරු සනාථ කිරීමට අශපොශහොසත් වූ 
ඉතා සුළු පිිපසක් පමණක් සිටින අතර එම 
නිලධාිපන්ශේ ශතොරතුරු ශග ාවිජන ශසේවා 
මධයසථ්ාන මේටමින් 2022.04.20 දින සිට ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී. එශසේ ශහයින්, 
2022.12.31 දින වන විට එම ශතොරතුරු ලබා දිය 
හැකිය. 

 (iii) සමෘශධි නියාමක සහ ශගොවිශසවන නියාමක 
තනතුශර් පත්වීම් ලෙ දිනය අනුව විශ්රාම වැු ප 
ගණනය සඳහා එය අොළ කර ගැශන්. 

(ඈ) අොළ ශනොශේ. 

 

 

ගරු ජග්ත කුමාස සුමිත්රාරසචිික මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෙන සහකාර 

නිලධාිපන්, සමෘශධි වයාපාරශේත් ටික කාලයක් වැඩ කරලා 

අවසානශේ ෙැන් කෘිඩකර්ම අමාතයාං ශේ අොළ 

ශෙපාර්තශම්න්තුශේ රාජකාිප කරනවා. ඒ නිලධාිපන් ෙැන් වසර 

27ක ශසේවා කාලයක් සපුරනවා. ඒ අයශේ ශසේවා වයවස්ථාවක් 

ගැන සාකච්ඡා කළා, අවස්ථා ගණනාවකදී. නමුත්, ෙැන් 

ඔබතුමාශේ පිළිතුශර්දී කියැවුණා, ශසේවා වයවස්ථාවක් අව ය 

නැහැ කියලා. පසුගිය මාස කිහිපයකට කලින් කළ 

සාකච්ඡාවකදීත් ශගොවිජන ශසේවා ශකොමසාිපස්තුමා ඇතුළු 

නිලධාිපන් කිේවා ශසේවා වයවස්ථාවක් හෙනවා කියලා. ඒ වාශේම 

ගරු ඇමතිතුමනි, කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෙන සහකාර 

නිලධාිපන්ශේ උසස්වීමක් ශම් වනතුරු හෙලා නැහැ. ඔහු තවම 

කෘපනිස නිලධාිපයාමයි. ඊට එහා පත්වීමක් තිශබනවා, ශසේවා 

කාලය වසර 20 සම්පූර්ණ වුණාම. නමුත්, එතැනින් එහාටවත් 

ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ශම් සම්බන්ධව ඔබතුමා ඉදිිපශේදී ක්රියා 

මාර්ගයක් ගන්නවාෙ කියා ෙැනගන්න කැමැතියි. ශමොකෙ, අෙ රශේ 

කෘිඩ කර්මාන්තය ශගොඩ නඟන්න බිම් මේ ටශම් සිටින නිලධාිප 

කණ්ඩායම තමයි, කෘිඩකර්ම පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෙන සහකාර 

නිලධාිපන්. ඔවුන්ශගන් වි ාල ශසේවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 

නමුත්, මට ෙැශනන්ශන් නැහැ, ඔවුන්ශගන් ඒ ශසේවය ඒ තරමටම 

ලබා ගන්නවා කියලා. ඔවුන්ශගන් අව ය ශසේවය ලබා ගන්නා 

ගමන් ඔවුන්ශේ ශසේවා සුරක්ිඩතතාව සහ අභිශප්රේරණය වර්ධනය 

වන අයුිපන් උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවාෙ 

කියා ෙැනගන්න කැමැතියි. 
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ගරු මහි්දා අමසවීස මහස ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියපු කාරණය නිවැරැදියි. 

ඔබතුමාශේත් සහාාගිත්වශයන් ශම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිහිපයක් 

පැවැත්වුණා. එහිදීත් ප්රකා  වුශණ් නව වයවස්ථාවක් සකස ්

කරනවා කියලායි. ශම් පිළිතුර එවා තිශබන්ශන් අමාතයාං ය 

මේටමින්. මටත් ශමහි ගැටලුවක් ශපශනනවා. ශමහිදී අඩු පාඩුවක් 

සිශධ ශවලා තිශබනවාෙ කියන එක ගැන ශසොයා බලා ඒ පිළිබඳව 

මම ඔබතුමාට ශපෞශගලිකව  කරුණු ඉදිිපපත් කරන්නම්.  

අශේ වගා වැඩසටහන, එනම් ආහාර සුරක්ිඩතතාව පිළිබඳ 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීශම්දී අනිවාර්යශයන් කෘිඩකර්ම 

පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෙන සහකාර නිලධාිපන් ගැන තමයි අපි වැඩි 

වි ්වාසයක් තබන්ශන්. ගම් මේටමින් ඒ අයශේ රාජකාිප 

සාර්ථකත්වය අනුව තමයි අපට ඒ ප්රතිලලය ලබාගන්න පුළුවන් 

වන්ශන්. අශේ වී වගාව වාශේම අශනකුත් ශාෝග වගාවලදී ෙ 

ඔවුන්ශේ ෙැනුම, කැපවීම අව ය ශවනවා. විශ ේෂශයන්ම ශගවතු 

වගා වැඩසටහන ආදි වැඩසටහන් වාශේම මින් ඉදිිපයට අශේ 

අමාතයාං ය ක්රියාත්මක කරන සියලු වැඩසටහන් ශම් කෘිඩකර්ම 

පර්ශේෂණ හා නිෂ්පාෙන සහකාර නිලධාිපන්ශේ සහශයෝගය මත 

තමයි ක්රියාත්මක කරන්න සූොනම් වන්ශන්. ඒ නිසා ඔවුන්ශේ 

ප්ර ්නය විසඳීශම් වග ීපමත් අපට පැවරී තිශබනවා කියන එකත් 

ශම් අවස්ථාශේදී සඳහන් කරනවා. 

 
ගරු ජග්ත කුමාස සුමිත්රාරසචිික මහස ා 
(மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி)  

(The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ගම් මේ ටමින් රාජය ශසේවශේ ක්ශෂේත්ර 

නිලධාිපන් රාශියක් ඉන්නවා. ඒ අය අතර සාමානයශයන් ග්රාම 

නිලධාිපන් සහ කෘපනිස නිලධාිපන් සමාන්තර ශශ්රේණිවල ඉන්නවා. 

අශනක් නිලධාිපන්ට වඩා ඒ නිලධාිපන්ට ලැශබන පහසුකම්වල -

ගමන් වියෙම්, කාර්යාල දීමනා සහ වැඩ බැලීශම් දීමනා - වි ාල 

අඩුවක් තිශබනවා. සමස්ත නිලධාිපන්ශගන්ම ශසේවය ලබාශගන 

රට ශගොඩනඟන වැඩ පිළිශවළට ොයක කර ගන්න ගමන්, රාජය 

ශසේවශේ සමස්ත නිලධාිපන්ට යම් සාධාරණ සහ සමානුපාතික 

ක්රමයකට පහසුකම් ටික ලබා ශෙන්න කටයුතු කරන්න කියා මා 

ඉල්ලා සිටිනවා. ශමොකෙ, වසර ගණනාවක් තිස්ශසේ ඔවුන් ඒ 

ඉල්ලීම් කරලා තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් ගැන අවධානය ශයොමු 

කරලා කටයුතු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ශම් වර්ෂශේ 

අර්බුෙයක් තිශබන බව අපි ෙන්නවා. නමුත් ඉදිිපශේ දී ශහෝ 

ක්රමානුකූලව ශම් සඳහා පිළියමක් ශයොෙන්න පුළුවන්ෙ කියලා මම 

ෙැන ගන්න කැමැතියි.  
 
 
ගරු මහි්දා අමසවීස මහස ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ශම් නිලධාිපන්ට ඒ වාශේ දීමනාවල යම් යම් අඩු පාඩු තිශබන 

බවට වෘත්තීය සමිති මේටමින් කරුණු ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා, 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් අවුරුශශශ අපට තිශබන මූලයමය  ගැටලුව 

ඔබතුමාට ශහොඳින්ම වැටශහනවා ඇති ශන්. මූලය  ක්තියක් 

ලැබුණු විගස ඒ තිශබන ගැටලු නිරාකරණය කිරීමට අපි අව ය 

පියවර ගන්නවා.   

 
ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාශගන් මට 

ඉතාම වැෙගත් ප්ර ්නයක් අහන්න තිශබනවා. 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, එශහම අවස්ථාවක් නැහැ. ගරු 

ඇමතිතුමාශගන්, - 
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
සමාශවලා මට ශපොඩි ශවලාවක් ලබා ශෙන්න, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමාශගන්ෙ ප්ර ්නය 

විමසන්ශන්?  
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ඔේ, ගරු කෘිඩකර්ම ඇමතිතුමාශගන්.   
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒකට ගරු ඇමතිතුමාශේ එකඟතාව තිශබනවාෙ? 
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

එතුමා කැමැතියි.  
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එශහම නම් ශබොශහොම ශකටිශයන් අහන්න. ශම් ඔබතුමාශේ 

අවස්ථාව ශනොශවයි. 
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මම ශම් කථා කරන්ශන් ශම් ආණ්ඩුවට 

බලපා තිශබන ඉතාම වැෙගත් කාරණාවක් ගැන. මශේ ආසනශේ 

විල්පත්තුව, හුණුවිලගම, කු පත්තෑව, කුකුල්කු ව, ඉේු කුලම 

යන ගම්මානවල තිශබන වනජීවී ශප්රේරක කලාපය සම්බන්ධශයන් 

තමයි මම ශම්  ප්ර ්නය අහන්ශන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඊශේ ශපශර්ො 

ශම් ගම්මානවල සියලුශෙනා එකතු ශවලා ෙැවැන්ත 

උශශඝෝෂණයක් කළා. 1952 දී  ගැසේ එකක් මඟින් ශමම 

ගම්මානවලට අොළ වනජීවී ශප්රේරක කලාපශේ සීමාව ෙක්වා 

තිශබනවා.  ෙැන් එම සීමාව තවත් කිශලෝමීටර එකහමාරක් ගම 

මැෙට ඇවිත් තිශබනවා.  තවත් කිශලෝමීටරයක් ශමහා පැත්ශතන් 

එක ළිඳක්වත් කපන්න ශෙන්ශන් නැහැ, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. ෙැන් ශම් ශගොල්ලන් කියනවා, 1972 දී ගහපු 

ගැසේ එකකින්  ශමම වනජීවී ශප්රේරක කලාපශේ සීමාව ෙක්වා 

තිශබනවා කියලා.  

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා,  ශකටිශයන් අහන්න.  ඔය ප්ර ්නය එක 

වාකයයකින් අහන්න.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි. පුංචි ශවලාවක් ශෙන්න. 

පැහැදිලි කරන්නත් එපා යැ. 
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

අෙ ඉතාම වැෙගත් ශයෝජනාවක් පිළිබඳව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

විවාෙ කරන්න තිශබනවා. ඒකට කාලය ඉතිිප කර ගන්න අව යයි.  
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මිනිස්සු පාරට බැහැලා 

උශශඝෝෂණ කරනවා. ගරු ඇමතිතුමාට ශම් තත්ත්වය පැහැදිලි 
වුශණොත්, ශම්ක නවත්වාගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ශම් කියන්ශන්. 
ශම් අය පසුගිය ෙවස්වල ෙැවැන්ත උශශඝෝෂණයක් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න,  - 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔය ප්ර ්නය උපශශ ක කාරක සාාවට 

ශයොමු කළා නම් වඩා ශහොඳයි.  
 

ගරු තක්.පී.එ ප්. කුමාසිංරි මහස ා 
(மாண்புமிகு ரக.பி.எஸ். குமாரசிறி)  

(The Hon. K.P.S. Kumarasiri) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශගොල්ලන් ඇමතිතුමා 

හමුශවන්න ශෙපාරක්  ආවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමා ශම් ගැන ෙන්නවා.  
 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශකටිශයන් පිළිතුරක් ලබා දීලා අවසන් 

කරන්න.  
 

ගරු මහි්දා අමසවීස මහස ා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්ත්රීතුමා,  අෙ සවස මම  අශේ නිලධාිපන් සමඟ 

සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. ඒශක්දි  ශම් පිළිබඳව විශ ේෂශයන් 
අවධානය ශයොමු කරලා අව ය පියවර ගන්නම්. 

  
 

විදුලි ේ්තපාානය  පුනර්ජනනීය බල ක්ින ප්රවව 

වාවි ය 
மின்சார உற்பத்தி: புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி 

ஆதாரங்களின் பயன்பாடு 
 ELECTRICITY GENERATION: USE OF RENEWABLE ENERGY 

SOURCES   

1527/2022 

8. ගරු ඉෂාක් සහුමා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1); 

(අ) (i) පුනර්ජනනීය බල ක්ති ප්රාවයන් යටශත් ශම් 
වනවිට උත්පාෙනය කරනු ලබන විදුලිය ඒකක 
ප්රමාණය ශකොපමණෙ; 

 (ii) 2022 වර්ෂශේදී පුනර්ජනනීය බල ක්ති ප්රාවයන් 
යටශත් උත්පාෙනය කිරීමට අශේක්ිඩත විදුලිය 
ඒකක ප්රමාණය ශකොපමණෙ; 

  (iii) සූර්ය බල ක්තිශයන් ශම් වනවිට උත්පාෙනය 
කරනු ලබන විදුලිය ඒකක ප්රමාණය ශකොපමණෙ; 

 (iv) සූර්ය බල ක්තියට අමතරව විදුලිය උත්පාෙනය 
කරනු ලබන ශවනත් පුනර්ජනනීය ප්රාවයන් 
යටශත් 2022 වර්ෂශේදී උත්පාෙනය කිරීමට 
අශේක්ිඩත විදුලිය ඒකක ප්රමාණය ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශකොපමණෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ආ) (i) අනුරාධපුර දිසත්්රික්කශේ තිරේපශන් ප්රාශශශීය 
ශල්කම් ශකොේධාසශේ, ලඹුශනෝරුව, 
සන්ෙරම්කුලම ගම්මානශේ ේලිිපසීඩියා ෙැව 
ාාවිතශයන් විදුලිය උත්පාෙනය කරනු ලබන 
බලාගාරයක් පිහිටා ඇති බවත්; 

 (ii) එම බලාගාරය ශම් වනවිට අක්රිය වී ඇති බවත්; 

 එතුමා ෙන්ශන්ෙ? 

(ඇ) එම බලාගාරය සක්රිය කිරීම සඳහා පියවර ගන්ශන්ෙ 
යන්නත් එතුමා ශමම සාාවට ෙන් වන්ශන්ෙ? 

(ඈ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

 

மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி ஆதாரங்களின்கீழ் 

இன்றளவில் உற்பத்தி தசய்யப்படும் மின்சார 

அலகுகளின் எண்ைிக்கக எத்தகன 

என்பகதயும்; 

 (ii) 2022ஆம் ஆண்டில் புதுப்பிக்கத்தக்க எாிசக்தி 

ஆதாரங்களின்கீழ் உற்பத்தி தசய்வதற்கு 

எதிர்பார்க்கப்படும் மின்சார அலகுகளின் 

எண்ைிக்கக எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iii) சூாிய சக்திமூலமாக இன்றளவில் உற்பத்தி தசய் 

யப்படும் மின்சார அலகுகளின் எண்ைிக்கக 

எத்தகன என்பகதயும்; 

 (iv) சூாிய சக்திக்கு ரமலதிகமாக மின்சாரத்கத 

உற்பத்தி தசய்யும் ஏகனய புதுப்பிக்கத்தக்க 

எாிசக்தி ஆதாரங்களின்கீழ் 2022ஆம் ஆண்டில் 

உற்பத்தி தசய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் மின் 

சார அலகுகளின் எண்ைிக்கக தனித்தனியாக 

எத்தகன என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) அநுராதபுர மாவட்டத்தின் திரப்பகன பிரரதச 

தசயலகப் பிாிவிலுள்ள லபுரனாறுகவ, சந்தரம் 

குளம் கிராமத்தில் 'கிகளாிசிடியா' மரத்துண்டு 

ககளப் பயன்படுத்தி மின்சாரத்கத உற்பத்தி 

தசய்யும் மின் உற்பத்தி நிகலயதமான்று 

அகமந்துள்ளது என்பகதயும்; 

 (ii) ரமற்படி மின் உற்பத்தி நிகலயம் தற்ரபாது 

தசயலிைந்து காைப்படுகின்றது என்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(இ) ரமற்படி மின் உற்பத்தி நிகலயத்கதச் தசயற்படுத்து 

வதற்கான நடவடிக்கககள் ரமற்தகாள்ளப்படுமா 

என்பகதயும் அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Power and Energy: 
 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of electricity units generated 
through renewable energy sources by now; 

 (ii) the number of electricity units expected to 
be generated through renewable energy 

sources in the year 2022; 

 (iii) the number of electricity units generated out 
of solar energy at present; and 

 (iv) separately, the number of electricity units 
expected to be generated in the year 2022 
from other renewable energy sources of 
power generation other than solar energy?  

(b) Is he aware that - 

 (i) a power station which engages in power 
generation using gliricidia timber is located 
in Sandaramkulama village, Labunoruwa of 
Thirappane Divisional Secretary's Division 
of Anuradhapura District; and 

 (ii) the aforesaid power station is defunct by 
now?  

(c) Will he also inform this House whether steps will 
be taken to reactivate the operations of the 
aforesaid power station? 

(d)    If not, why? 

 
 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා ජවිදුලිබල ්හස බල ක්ින 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர - மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර 

ශමශසේයි.  
 

(අ) (i) 2022 වර්ෂශේ අශගෝසත්ු 30වන දින ශතක් 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති ප්රාවයන් යටශත් 
උත්පාෙනය කළ විදුලි ඒකක ප්රමාණය ගි.ශවො.පැ. 
4,922.38කි.  

  ඒ අනුව දිනකට සාමානය ව ශයන් ගිගශවොේ පැය 
20.34ක් උත්පාෙනය කරනු ලබයි.  

 (ii) 2022 වර්ෂශේදී පුනර්ජනනීය බල ක්ති ප්රාවයන් 
යටශත් උත්පාෙනය කිරීමට අශේක්ිඩත විදුලිය 
ඒකක ප්රමාණය ගි.ශවො.පැ.  8,064.85කි.  

 (iii) 2022 වර්ෂශේ අශගෝසත්ු 30වන දින ශතක් සූර්ය 
බල ක්තිය යටශත් උත්පාෙනය කරනු ලබන විදුලි 
ඒකක ප්රමාණය ගි.ශවො.පැ. 462.53කි.  

  ඒ අනුව දිනකට සාමානය ව ශයන් ගිගශවොේ පැය 
1.91ක් උත්පාෙනය කරනු ලබයි.  

 (iv) 2022 වර්ෂශේදී සූර්ය බල ක්තියට අමතරව 
ශවනත් පුනර්ජනනීය ප්රාවයන් යටශත් 
උත්පාෙනය කිරීමට අශේක්ිඩත විදුලි ඒකක 
ප්රමාණය පහත පිපදි ශේ.  

 මහා පිපමාණ ජල විදුලි බලාගාර  = ගි.ශවො.පැ 5,353.00 

 කුඩා ජල විදුලි බලාගාර  = ගි.ශවො.පැ 1,568.15 

 සුළං විදුලි බලාගාර  = ගි.ශවො.පැ 327.46 

 ෙැව හා ජජව ස්කන්ධ බලාගාර  = ගි.ශවො.පැ 92.84 

 නාගිපක ඝන අප්රවය බලාගාර = ගි.ශවො.පැ 70.01 

(ආ) (i) ශහලියස ්තිරේපශන් බශයෝ පවර් (පුශ.) සමාගමට 
අයත් ශකොේට මුිපච්චාන ෙැව ාාවිතශයන් විදුලිය 
උත්පාෙනය කරනු ලබන බලාගාරශයන් බල ක්ති 
මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ගිවිසුමකට (SPPA)  2010 
ශෙසැම්බර් 22 දින එළඹී ඇති අතර, එමඟින් 
නිෂප්ාදිත විදුලිය 2011 සැේතැම්බර් මස 05 දින 
ජාතික විදුලිබල පශධතියට සම්බන්ධ කර ඇත.  

 (ii) එම බලාගාරශේ 2014 වර්ෂශේ ඇති වූ තාක්ෂණික 
ශෙෝෂ ශහේතුශවන් සහ පැන නැ  ඇති යම් යම් 
පිපපාලනමය ගැටලු ශහේතුශවන් බලාගාරය අක්රිය 
තත්ත්වශේ පවතින බව ශහලියස ් තිරේපශන් 
බශයෝ පවර් (පුශ.) සමාගම විසින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලයට ෙන්වා ඇත.  

(ඇ) ශමම විදුලි බලාගාරය අයත් සමාගම ශපෞශගලික 
සමාගමක් වන බැවින්, එහි පිපපාලන කටයුතු 
සම්බන්ධශයන් මැදිහත් වීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
හැකියාවක් ශනොමැති බව ශමම ගරු සාාවට ෙන්වනු 
කැමැත්ශතමි. තවෙ, එම සමාගම ශවතින් ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය ශවත විදුලිය මිලදී ගැනීම සම්බන්ධශයන් වන 
ගිවිසුම ශම් ෙක්වා වලංුණ තත්ත්වශේ පවතින අතර, 
තවදුරටත් එම සමාගම විසින් නිපෙවනු ලබන විදුලිය ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ශවත සැපයීමට කිසිදු බාධාවක් 
ශනොමැත. ශමම සමාගම මඟින් නිපෙවනු ලැබූ විදුලිය 
ජාතික විදුලිබල පශධතියට සම්බන්ධ කිරීශමන් පසු 2014 
මැයි ෙක්වා බල ක්ති උත්පාෙනයට අොළ ඉන්ශවොයිස ්
ඉදිිපපත් කර ඇත. ඒ සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශයන් 
ශගවීම් ෙ සිදු කර ඇතත්, ඉන් අනතුරුව කිසිදු ඉන්ශවොයිස ්
එකක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ශවත ශම් ෙක්වා ඉදිිපපත් 
කර ශනොමැත.   

(ඈ) අොළ ශනොශේ.   
 

ගරු ඉෂාක් සහුමා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පිළිතුරු ලබා දුන්නාට ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  මශේ 

පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි.  

අපි ෙන්නවා, මිල සූත්රය අනුව තමයි ශතල් මිල වැඩි කිරීම සහ 

අඩු කිරීම කරන්ශන් කියලා. ළඟදී ඔක්ශේන් 95 සහ 92 ශපට්රල් 

මිල රුපියල් තිහකින් සහ හතළිහකින් අඩු කරලා තිශබනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ඩීසල් සහ ලාම්පු ශතල් 

තමයි ලංකාශේ වැඩිපුර පාවිච්චියට ගන්ශන්. ඒවාශේ මිල අඩු 

වුශණොත්, වි ාල ව ශයන් එහි ලාාය ලැශබන්ශන් ජනතාවට. 

ප්රවාහන ගාස්තු අඩු වනශකොට බඩු මිලත් අඩු ශවනවා. 

පාිපශාෝගික ජනතාවට තමයි ඒ වාසිය ලැශබන්ශන්. ඒ වාශේම 

මහා මාර්ගශේ ගමන් කරන්න යන වියෙමත් වි ාල ව ශයන් අඩු 

ශවනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශේ දී කිේවා, 

කෘිඩකර්මාන්තයට මුල් තැන ශෙනවාය කියලා. අනුරාධපුර 

දිස්ත්රික්කය වාශේ දුෂ්කර ප්රශශ වල කුඹුරු  අක්කරයක් හාන්න 

ඉස්සර රුපියල් 25,000ක් ගත්තා. ඉන්ධන මිල වැඩි වීශමන් පසුව 

ෙැන් ඒ සඳහා රුපියල් 50,000ක් ගන්නවා. ඒ වාශේම අස්වැන්න 

ශනළන අවස්ථාශේදී "භූතයා" යන්ත්රයකට ඉස්සර රුපියල් 

30,000ක් ගත්තා, ෙැන් රුපියල් 62,500ක් ෙක්වා එය වැඩි ශවලා 

තිශබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, QR code system එක අනුව ශෙන 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශතල් ටික ඊළඟ කන්නයට පාවිච්චි කරන්න ප්රමාණවත් නැහැ. ඒ 

නිසා ඒ ශෙන ශතල් ප්රමාණය වැඩි කර ශෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් 

කරනවා.  

ගරු ඇමතිතුමනි,  මම ඊශේත්, අෙ උශශත් මාධයවලින් 

ෙැක්කා, ශඩොලර් මිලියන සියයක වි ාල වංචාවක් සිදු  ශවලා 

තිශබනවාය කියලා. ශකොරල් එනර්ජි සමාගමට ඔබතුමා ශටන්ඩර් 

එකක් දීලා තිශබනවා. ඒ වාශේම ශම් ළඟදී ආපු ශතල් නැවක් 

සම්බන්ධශයන් මිලියන තිහක වංචාවක් සිදු ශවලා තිශබනවාය 

කියලා ඉතාම බරපතළ ප්ර ්නයකුත් ඇති ශවලා තිශබනවා. මට 

ෙැනගන්න ඕනෑ ශම්කයි. QR code system එක අනුව ශෙන 
ශතල් ටික ඊළඟ කන්නය සඳහා ප්රමාණවත් ශනො වීම සහ මිල 

සූත්රය මඟින් ඩීසල් හා ලාම්පු ශතල් මිල අඩු ශනොකිරීම යන 

ප්ර ්නවලට ඔබතුමා ශෙන උත්තරය ශමොකක්ෙ? 

 
ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඩීසල් මිල අඩු කිරීම තුළින් 

ශපොදු ප්රවාහනයට සහ කර්මාන්තවලට යම් සහනයක් ලැශබන බව 

අපි පිළිගන්නවා. නමුත්, ඉන්ධන ආනයන මිල සහ අශළවි මිල 

ගත්තාම, ශම් ශවලාශේ සහනාධාර ලබා ශනොදී ඒ කටයුතු පවත්වා 

ශගන යන්න තමයි අපි බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්. යම් 

සහනාධාරයක් ලබා ශෙනවා නම්, ඒ සඳහා මුෙල් අමාතයාං ය මහා 

ාාණ්ඩාගාරය හරහා ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාවට ඒ 

මුෙල ලබා දිය යුතුයි. ඉදිිපශේදී තවදුරටත් ඉන්ධන මිල අඩු වන 

විට රජයක් හැටියට ඒ සහනය ජනතාවට ලබා ශෙන්න අපි කටයුතු 

කරනවා. ඒ වාශේම කෘිඩකාර්මික අව යතා ශවනුශවන් QR 
ක්රමශේෙයට පිපබාහිරව ඉන්ධන ලබා ශෙන්න කටයුතු කරලා 

තිශබනවා. කෘිඩකර්ම ඇමතිතුමා පසුගිය කාලශේ ඒ සඳහා අශපන් 

ඉල්ලීමක් කළා. ඒ අනුව දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාල, ප්රාශශශීය 

ශල්කම් කාර්යාල හරහා ඉන්ධන පිරවුම්හල් නම් කර එේවාට පසුව 

අව යතාව අනුව සීමාවකින් ශතොරව ශගොවි බිම්වලට අව ය 

ඉන්ධන ලබා ශෙන්න අපි කටයුතු කරලා තිශබනවා. ඉදිිප කාලශේ 

දීත් අපි ඒ ආකාරශයන්ම කටයුතු කරන්න බලාශපොශරොත්තු 

ශවනවා. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා තවත් ප්ර ්නයක් මතු කළා. ඒ 

ගැනත් මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඊශේ ෙවශසේ ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරශයකුත් ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශචෝෙනාවක් එල්ල කරලා තිබුණා. ඒ මන්ත්රීවරයාශගන් මම 

විමසීමක් කළා, ඒ ශචෝෙනාව එල්ල කශළේ මාව ඉලක්ක කර 

ශගනෙ කියලා. එතුමා මට දුරකථන පණිවුඩයක් එවා තිබුණා, ඒ 

ශචෝෙනාව මට එල්ල කරපු එකක් ශනොශවයි කියලා. ශකශසේ නමුත් 

ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාවටත්,  විදුලිබල සහ බල ක්ති 

අමාතයාං යටත්, රජයටත් ඒ ශචෝෙනාව එල්ල ශවනවා. රජශේ 

ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය අනුගමනය කරමින් තමයි පසුගිය කාලශේ 

සියලු කටයුතු සිදු කර තිශබන්ශන්. එශසේ කටයුතු කිරීශම් දී  අශේ 

ණය ශශ්රේණිගත කිරීම්, බැංකු පහසුකම් ශනොමැති වීම ශහේතුශවන් 

ලංකාවට සැපයුම්කරුවන් ලබා ගැනීම සම්බන්ධශයන් වි ාල 

අභිශයෝගයක් තිශබනවා. පසුගිය කාලශේ සැපයුම්කරුවන්ට 

ශඩොලර් මිලියන 800ක පමණ මුෙලක් ශගවන්න තිබුණා. 

සැපයුම්කරුවන් කිහිප ශෙශනකු පමණයි අශේ රටට සැපයුම් සඳහා 

ඉදිිපපත් ශවලා සිටින්ශන්. ඒ අවස්ථාශේදීවත්, ශවනත් කිසිම 

අවස්ථාවකවත් එක් සමාගමක් ශවනුශවන් පමණක් ප්රසම්පාෙන 

ක්රියාවලිශේ ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දීලා නැහැ. යම් කිසි ශකශනකුට 

ශම් සම්බන්ධශයන් අභිශයෝගයක් කරන්න ඕනෑ නම් නීතිමය 

ව ශයන් ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මීට ඉහතින් මා සඳහන් කළ 

පිපදි,  ඊශේ ෙවශසේ කරපු සියලු ප්රකා  සම්බන්ධශයන් අොළ 

මන්ත්රීවරයාට විරුශධව නීතිමය පියවර ගන්නා බවට ලංකා  නිජ 

ශතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙැනටමත් ෙැනුම් දී තිශබනවා. එම නිසා 

එතුමා කරපු සියලු ප්රකා  සම්බන්ධශයන්, ඒ කරුණුවලට 

විරුශධව අපි ඉදිිපශේදී නීතිමය පැත්ශතන් කටයුතු කරන බවත් 

මම ප්රකා  කරනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුශේ ශහෝ 

අධිකරණශේ යම් පරීක්ෂණයක් කරනවා නම්, ඒ ඕනෑම 

පරීක්ෂණයකට, ඕනෑම අවස්ථාවකදී සහාය ලබා දීමට විදුලිබල 

සහ බල ක්ති අමාතයාං ය හැටියටත්, ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත 

සංස්ථාව හැටියටත් අපි ඉදිිපපත් ශවන බවත් ශම් ශවලාශේ මම 

මතක් කරනවා.   

 

ගරු ඉෂාක් සහුමා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය ගරු 

ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා අහනවා. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයයි. 

ගරු කංචන විශ.ශසේකර ඇමතිතුමා කියපු ප්ර ්නය ඊශේ 

දිනශේ මතු කශළේ මා විසින්. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

සීආර්/38/2022 කියන ශම් ශල් නය අනුව 100,000 metric tons, 
ඒ කියන්ශන් ශමට්රික් ශටොන් ලක්ෂයක Urals crude oil ශේන්න 
අවසර ලබා දීලා තිශබනවා. මශේ ළඟ Letter of Award 

තිශබනවා. ඒශක් ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා, "Proposal for 

the supply of a shipment of 100,000 metric tons" කියලා. 
ඒ කියන්ශන්, proposal එක. Tenders call  කිරීම ආදී වැඩ 
කටයුතු කරලා ශනොශවයි CPC එක ශම් කටයුත්ත කරලා 

තිශබන්ශන්. ඒකයි මට තිශබන ප්ර ්නය. ඒ නිසායි මම කියන්ශන් 

ශමවැනි ගනුශෙනුවලදී ශටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව ක්රියා කරන්න 

කියලා. ශහේතුව, ශමතැනින් අපට US Dollars 30 million පාඩුයි. 

ශමම ගනුශෙනුශේදී එතුමන්ලා credit  period එක මාසයක්  දීලා 
තිශබනවා. මාසයක කාලයක් ශෙනවා කියන්ශන්, ෙවසකට US 
Dollars one million පාඩුවක් රටට තිශබනවා. ඒ කියන්ශන්, 
රුපියල් මිලියන 370ක්. ෙවසකට රුපියල් ශකෝටි 37ක පාඩුවකට 

තමයි ශම් ක ශ  ාම්පැනියත් එක්ක ශම් ගනුශෙනුව කරන්ශන්. 

ශම්ශක් ශබොශහොම පැහැදිලිව තිශබන්ශන් "Proposal for the 

supply ...." කියලා. ශම් ගනුශෙනුවලදී අොළ ශටන්ඩර් පටිපාටිය 

ක්රියාත්මක කරනවා නම් අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම 

ඇමතිතුමාට ශපෞශගලිකව කිසිම ශචෝෙනාවක් කරන්ශන් නැහැ. 

ශමොකෙ, ශම්ක එතුමා ශපෞශගලිකව කරපු ශෙයක් ශනොශවයි. මම 

කියන්ශන් ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාව සිශධ කරන 

ක්රියාවලියක් ගැනයි. අව ය වුශණොත් ශම් සම්බන්ධව නඩු 

පැවරීශම් කටයුතු කරන්න මාත් බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත 

සංස්ථාව පසුගිය කාලශේදී කරපු සැපයුම් සහ ආනයන ක්රියාවලිය 

සම්බන්ධශයන් සම්පූර්ණ වගීපම  මම ගන්නවා. ඒශක් කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ. ශමොකෙ, ඒ රාජය නිලධාිපන් එම කටයුතු කශළේ 

ඉතා අභිශයෝගාත්මක අවස්ථාවකයි. විශ ේෂශයන් ම විදුලිබල සහ 

බල ක්ති අමාතයාං ශේ නිලධාිපන්, ලංකා  නිජ ශතල් නීතිගත 

සංස්ථාශේ නිලධාිපන් ශම් සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තුව සහ 
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[ගරු  ඉෂාක් රහුමාන්  මහතා  
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කැබිනේ මණ්ඩලයත් ෙැනුවත් කළා.  ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, මම විදුලිබල සහ බල ක්ති අමාතයාං ය ාාර 

ගන්නා ශවලාශේ ශම් රශේ තිබුණු තත්ත්වය ශමොකක්ෙ? එතශකොට 

ජනතාව හිටිශේ දින 5ක් තිස්ශසේ පැවැති ඉන්ධන ශපෝලිම්වලයි. ඒ 

අවස්ථාශේදී මිනිස්සු මරණයටත් පත් වුණා. නමුත්, අෙ අපි සතුු  

ශවන්ශන් ඇයි? අශගෝස්තු මාසශේ පළමුශවනිො ඉඳලා ශම් ෙක්වා 

අශේ රශේ ඉන්ධන සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත්වීමත් සමඟ යම් 

පුශගලයකු ඉන්ධන ශපෝලිමක ඉඳලා මැරුණා කියා ෙැන් කාටවත් 

කියන්න බැහැ. ශමොකෙ, ඉන්ධන ලබා ගැනීශම් ක්රමශේෙය ෙැන් 

පහසු ශවලා තිශබනවා. සමහර ශවලාවට සමහර පිිපස්වලට 

ඕනෑකම ඇති, නැවත වතාවක් ඉන්ධන ශපෝලිම් ඇති කරලා, 

මිනිසුන් මැශරනවා ෙකින්න. හැබැයි, එම තත්ත්වයන් නැති 

කිරීමට කටයුතු කරපු නිලධාිපන්ට ෙඬුවම් කරලා, මඩ ප්රහාර එල්ල 

කරලා, එශහම නැත්නම් අසතය ශචෝෙනා එල්ල කරලා එම 

නිලධාිපන් ශම් කටයුත්ශතන් ඉවත් කිරීශම් අව යතාවක් මා 

කලින් සඳහන් කළ පිිපසට තිශබනවාෙ කියන්න මම ෙන්ශන් 

නැහැ.  

ශම් රශේ ක්රියාත්මක කරන ශටන්ඩර් පටිපා ටිය තමයි ශම් 

ඉන්ධන ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිශේදීත් අපි ාාවිත කර  තිශබන්ශන්. 

නමුත්, පසුගිය අවුරුශශශ ජනවාිප මාසශේ ඉඳලා ම ශටන්ඩර්වලට 

ඉදිිපපත් වුශණ් ඉතා සීමිත සං යාවක්. මම පසුගිය සඳුො කැබිනේ 

මණ්ඩලයටත් වාර්තාවක් ඉදිිපපත් කළා, අපි ශටන්ඩර් ීපයක් 

කැඳවා තිශබනවා ෙ, ඒ ශටන්ඩර්වලට ීප ශෙශනකු ඉදිිපපත් ශවලා 

තිශබනවා ෙ කියන එක ගැන. ෙැන් ශබොශහෝ ශෙශනකුට ප්ර ්නයක් 

මතු ශවලා තිශබනවා, ශම් ශකොරල් එනර්ජි සමාගම ගැන. මම 

කලින් සඳහන් කළ මන්ත්රීතුමාශේ ප්රකා ය තුළ තිබුණා, මම 

ඇමතිවරයා බවට පත් වුණාට පස්ශසේ තමයි ශම් සමාගම ලියා 

පදිංචි කශළේ, මම තමයි ශම් ඉන්ධන සැපයුම ඔවුන්ට ලබා දුන්ශන් 

කියන කාරණය. ඒක සම්පූර්ණශයන් අසතය කාරණාවක්. මම 

අමාතයවරයා බවට පත් ශවන්න ශපර ඉඳලා -2021 අවුරුශශශ 

ඉඳලා- ශම් සමාගම සැපයුම්කරුවකු බවට පත් ශවලා තිබුණා. ඒ 

කියන්ශන්, ශම් අමාතයාං යට මම එනශකොටත් එම සමාගම අපට 

ඉන්ධන සැපයුම් කරමින් හිටියා. ඇත්ශතන්ම මම ස්තුතිවන්ත 

ශවන්න ඕනෑ, රට බංශකොශලොත් ශවලා තිශබන ශවලාවක, 

බැංකුවල තිශබන ණය ප්රතිවයුහගත කිරීම ශහෝ ණයවර ලිපි විවෘත 

කර ගන්න බැිප ශවලාවක, ඔවුන් යම් අවොනමක් අරශගන රටට 

ඉන්ධන අරශගන ඇවිල්ලා රශේ ජනතාවට ඒ පහසුකම ලබා දීම 

ගැන. මම ෙන්ශන් නැහැ, දින 30ක credit period එකක් දුන්නාම, 
ඒ දින 30ට රුපියල් මිලියන 30ක් පාඩු ශවනවා කියලා එතුමා 

ගණන් හැදුශේ ශකොශහොමෙ කියලා. ශමහිදී දින 30ක ණය සහන 

කාලයක් තමයි ලබා දීලා තිශබන්ශන්. අපට ඉන්ධන ශගනැත් 

ශෙනවා, අපි ඉන්ධන පාවිච්චි කරලා දින 30කට පසුව තමයි ඒ 

සඳහා ශගවීම් කරන්ශන්.  

අඩුම තරමින් ඒකට අපිට ඇප ශකොන්ශශසියක්වත් නැහැ. 

ශටන්ඩර්වලින් තමයි ඒ සමාගමත් පසුගිය කාලශේ ඉන්ධන 

සැපයීශම් ක්රියාවලිය ලබාශගන තිශබන්ශන්. ශටන්ඩර්වලට 

කිසිවකු ඉදිිපපත් ශනොවුණු හැම අවස්ථාවකම අපි අරශගන 

තිශබනවා, ශම් රශේ විවිධ පුශගලයන්, සමාගම් ඇවිල්ලා අපට 

ඉදිිපපත් කරපු unsolicited proposals. ලංකා  නිජ ශතල් 

නීතිගත සංස්ථාවට ඉදිිපපත් කළ එවැනි unsolicited proposals 
300කට වඩා අපි අධයයනය කර  තිශබනවා. ඉන් සැපයුම්කරුවන් 

38කට වැඩි පිිපසකශේ ශයෝජනා අපි පිළිශගන තිශබනවා. හැබැයි, 

ඒ සැපයුම්කරුවන් 38ශෙනා අතුිපන් තවමත් බහුතරයකට 

පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ, ශම් රටට ඉන්ධන සැපයීශම් 

ක්රියාවලිය කරන්න. නමුත් ශම් සමාගමට පුළුවන් ශවලා 

තිශබනවා, ශම් රටට ඉන්ධන ශේන්න. පසුගිය කාලශේ ආණ්ඩුවට 

කරපු ශචෝෙනාව තමයි, රුසියාශවන් ශතල් ගන්ශන් නැහැ කියන 

එක. නමුත් ෙැන් රුසියාශවන් ලංකාවට ශතල් ශේනශකොට 

කියනවා, රුසියාශවන් බාල ශතල් ශේනවා කියලා. ශම් රශේ හිටපු 

බල ක්ති ඇමතිවරු ශම් සාාශේ ෙැන් ඉන්නවා. අශනක් එක, 

ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලියට බල ක්ති ඇමතිවරු සම්බන්ධ ශවන්ශන් 

නැහැ. නමුත් ශම් ප්රසම්පාෙන ක්රියාවලිය ශවනුශවන් ශපනී හිටපු, 

මහන්සි ශවච්ච, කැප ශවලා කටයුතු කරපු නිලධාිපන් ශවනුශවන් 

වාශේම ඉන්ධන ශපෝලිම නැති කරන්න, මාස ගණනක් වැහිලා 

තිබුණු පිිපපහදුව නැවත ක්රියාත්මක කරන්න මැදිහත් ශවච්ච 

නිලධාිපන් සියලුශෙනා ශවනුශවනුත් මම ශපනී ඉන්නවා.   

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රුපියල් නැති ශවලාවක, 
ශඩොලර් මිලියන 5ක්, 10ක්වත් ශගවාගන්න අපිට බැිප වූ ශවලාවක 
ශඩොලර් මිලියන 80ක්, 85ක් කියන්ශන් වි ාල මුෙලක්.  පසුගිය 
අවුරුශශශ තිබුණු මිල ෙර් ක සහ ශම් අවුරුශශශ තිශබන මිල 
ෙර් ක ගැන පමණක් ඔබතුමන්ලා සමහර ශවලාවට හිතනවා. ගරු 
නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ ඒ 
මිල ෙර් ක ගැන විතරක් ශනොශවයි. අශේ රශේ තිබුණු තත්ත්වය 
සහ විශ ේෂශයන්ම අශේ රශේ තිබුණු බැංකු පශධතිශේ තත්ත්වය 
ගැනත් අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම රශේ තිබුණු 
අවොනම් තත්ත්වයක් එක්ක insurance premium එක විධියට 
බැරල් එකකට ශගවන්න තිබුණු මුෙල ඇශමිපකානු ශඩොලර් 12ත්, 
15ත් අතර ප්රමාණයකට ඉහළ ගිහිල්ලා තිශබනවා. ඒකට ඒ 
premium එකත් එකතු ශවලා තිශබනවා. අධි අවොනම් කලාපයක් 
නිසා අශේ රටට නැේ එන්ශන් නැහැ. ඒ වාශේම පැමිණි නැේවලට 
මුෙල් ශගවා තිබුශණ්ත් නැහැ. සමහර නැේ දින 70ක්, 80ක් මුහුශශ 
තිබුණා. ඒ නිසා ශම් සමාගම්වලින් ගත්ත ණයවලට, ගත්ත 
ඉන්ධනවලට අෙ ෙවශසේත් අපිට මුෙල් ශගවීමට තිශබනවා. 
ශගවන්න දින 30ක් දුන්නත්, සමහර ඒවාට අපිට දින 30න් 
ශගවන්නත් බැිප ශවලා තිශබනවා.  

 පසුගිය කාලශේ -මම විදුලිබල හා බල ක්ති ඇමති විධියට 
පත්ශවන්න ඉස්සර ශවලා- ශඩොලර් මිලියන 800ක ඉන්ධන ණයට 
අරශගන තිබුණා. ඒ ශඩොලර් මිලියන 800න්, 400ක් ශම් වනශකොට 
අපි නැවත ශගවා තිශබනවා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් මම 
කියනව  ා ඔබතුමන්ලා නීතිමය ව ශයන් ඕනෑම කටයුත්තක් 
කරන්න; පැමිණිලි කරන්න; අධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩු පවරන්න;   
පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන කමිු වලට ගිහිල්ලා ඒ කරුණු ඉදිිපපත් 
කරන්න කියලා. ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් අපට නැහැ. හැබැයි, 
සමාජශේ වැරැදි මතයක් හෙලා ශම් ඉන්න ඉන්ධන 
සැපයුම්කරුශවෝ  ටිකශෙනා ශහෝ ශම් රශටන් යවන තත්ත්වයට 
පත් කරන්න එපා. ඕක තමයි ගල් අල්රුවලටත් කශළේ. ඒක 
ඉන්ධනවලටත් කරන්න හෙනවා කියලා ෙැන් අපට ශපශනනවා. ඒ 
කටයුත්ත නම් කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා කවුරු හිප යම් 
සමාගමක් ශවනුශවන් ශපනී ඉන්නවා නම්, ශවනත් ශශ පාලන 
නයාය පත්රයක් ශවනුශවන් ශපනී ඉන්නවා නම්, ඒක කරන්න එපා 
කියන ඉල්ලීම විතරක් මම කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඉන්ධන සම්බන්ධශයන් 
පසුගිය මාස හශේ ඇති ශවච්ච තත්ත්වයටත්, ඒ තත්ත්වය නිවරැදි 
කරගන්න ශපනී හිටපු නිලධාිපන් ශවනුශවනුත් මම සම්පූර්ණ 
වගීපම ගන්නවා.  

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශබොශහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්   ගරු 
ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් අහන්ශන් ශම් කාරණය 

ගැනෙ? 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට එක ශෙයක් ෙැනගන්න 

තිශබනවා. ඒකයි මම ශම් ප්ර න්ය අහන්ශන්. ගරු නිශයෝජය 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කථානායකතුමනි, ශතල් ශපෝලිම ශපන්වා ශතල් ශපෝලිම හින්ො 

ශම් තත්ත්වය ඇති වුණා කියන එක ශනොශවයි ෙැන් අපට කථා 

කරන්න තිශබන්ශන්. ශම් ශතල් ශපෝලිම ඇති කශළේත් 

ශමතුමන්ලාම තමයි. ඒවා ගැන අපි කිේවාම,   ත පහකට ගණන්  

ගන්ශන් නැතිව වැඩ කළා. කංචන විශ.ශසේකර ඇමතිතුමා 

ශනොශවයි, එතුමා එන්න කලිනුයි එශහම වුශණ්.   

 
ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ප්ර ්නයක් අහනවා නම් අහන්න.  

 
ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම තව එක කාරණයක් මතක් කරන්නම්, ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්  ශම්වා ගැන කියන ශකොට සමහර 
මන්ත්රීවරුන්ට ිපශෙනවා. ඔය පසුපස ආසනවල ඉන්න මන්ත්රීවරු 

මුහුණු වහශගන ෙැන් ශමතැන කෑ ගහනවා. කංචන විශ.ශසේකර 

ඇමතිතුමා නැඟිේටාම මට ශපශනනවා, එතුමාට පිු පසින් ඉන්ශන් 

කවුෙ කියලා. ඒ අය කවුරු ශවනුශවන්ෙ වැඩ කරන්ශන්, කාශේ 

අතශකොළු විධියටෙ වැඩ කරන්ශන්, ශමොන පවුල්වලටෙ ශසේවය 

කරන්ශන් කියලා අපි ෙන්නවා.  

 
ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ප්ර ්නය අහන්න. 

 
ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාශගන්  ශම් කාරණය අහන්න 

කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමා කිේවා, ශම් premium එක ශඩොලර් 5යි, 
4යි කියලා. Premium එක ශගවපු ෙත්ත මම ශෙන්නම්. Premium 
එක විධියට ශඩොලර් 21ක් ශගවා තිශබනවා. Vitol කියන 

සමාගමට ශඩොලර් 25.95ක් දීලා තිශබනවා. Indian Oil 
Corporation එකට ශඩොලර් 18.3ක් දීලා තිශබනවා. Coral 

Energy කියන සමාගමට දිගටම බැරලයකට ශඩොලර් 24 ගණශන් 

ශගවා තිශබනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, බැරලයකට 

ශඩොලර් 24ක් ශගවනවා කියන්ශන්, අපි ශතල් ලීටරයකට 

වැඩිශයන් රුපියල් 73ක් ශගවනවා. අපට ප්ර ්නයක් නැහැ, 

ඔබතුමන්ලා ඕනෑ විධියකට ඔය ශශවල් කරගන්න. හැබැයි, 

ශපෝලිම ශපන්වා ශපෝලිම හින්ො ශම් තත්ත්වය ඇති වුණා, ඒ නිසා 

ෙැන් අපට ඉන්ධන ශේන්න විධියක් නැහැ කියලා නම් කියන්න 

එපා.  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ශම් කාරණයත් 

කියන්න ඕනෑ. කංචන විශ.ශසේකර ඇමතිතුමා ඇහුවා, මම 

ශකොශහොමෙ ශම් ගණන් හැදුශේ කියලා.  Brent Index එක අනුව 

ශගන්වපු ශතල්වලට දිගටම තිබුණා, බැරලයකට ශඩොලර් 114, 

108, 108, 105 වාශේ වටිනාකම්. නමුත්, ශමතුමන්ලා කිේශේ 

Urals Index එකට අනුව ශේනවා කියලායි. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, හැබැයි Urals Index එකට අනුව තිබුශණ් 

ශඩොලර් 71, 65 ,65, 62 වාශේ වටිනාකම්. හැබැයි ශගනාශේ Urals 
Index එශකන් ශනොශවයි, Brent Index එශකන්, ගරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමනි. 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ශකටිශයන් කාරණය කියන්න. ඔබතුමා ෙැන් 

ශලොකු කාලයක් අරශගන තිශබනවා.  

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ොලා තිශබන්ශන් Brent Index එශක් ගණන. එතශකොට 

තමයි ශඩොලර් මිලියන 30ක් පාඩු ශවලා තිශබන්ශන්.  

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එතුමා මශගන් ප්ර ්නයක් 

ඇහුවාම මම ඒ ප්ර ්නයට පිළිතුරු දුන්නා. හැබැයි, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි ඔබතුමාශගනුත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා ශම් සාාශේ 

කාලය පාවිච්චි කරලා, - 

 

ගරු ජරචාර්ය  විජයාා් සාජපක්ෂ මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ෙැන් ශවලාව පස්වරු 

12.30ට ආසන්නයි. ශපරවරු 9.30 සිට ෙැන් පැය තුනක් ගතවුණා. 

අෙ ප්රධාන කටයුතු ආරම්ා කරන්ශන් නැශෙ ඔබතුමා? ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට නයාය පත්රයක් ඕනෑ නැශෙ? ශමතැන විනයක් 

තිශබන්න ඕනෑ. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඒක තමයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒකට සහශයෝගය ශෙන්න ඕනෑ 

ශෙපාර් ්වශේ සිටින ඔබතුමන්ලාමයි. 

ගරු කංචන විශ.ශසේකර ඇමතිතුනි, අහපු ප්ර ්නයට 

ශකටිශයන් පිළිතුරු ශෙන්න. විවාෙයකට යන්ශන් නැතිව 

උත්තරයක් ශෙන්න. 

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම අවසාන ව ශයනුත් 

ශම්ක කියනවා.  පාර්ලිශම්න්තුව පාවිච්චි කරලා ශශ පාලන 

ව ශයන් යම්කිසි වැඩ පිළිශවළක් කඩාකේපල් කරන්න උත්සාහ 

කරනවාය කියන එක ශපශනනවා. ගරු නිශයෝජය  

කථානායකතුමනි, පසුගිය අශප්රේල් මාසශේ, මැයි මාසශේ වාශේ 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා මම කිේවා, premium එක ශඩොලර් 

25යි, 30යි. නමුත් අපට ගන්න සිශධ ශවනවා, ශවන විකල්පයක් 

අපට නැහැ කියලා. [බාධා කිරීම්  අපි ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 
පක්ෂ නායකවරුන් ෙැනුවත් කළා, ශම්  තමයි ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබන මිල ගණන් කියලා. ඒ විතරක් ශනොශවයි ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ෙැන් ඒ ගරු මන්ත්රීතුමාශේ කථාශේම ශම් 

කරුණු කියැවුණා. ශම්ක ශම් එක්තරා සමාගමක් පමණක් 

ශනොශවයි. ඉන්දියානු ණය ක්රමය යටශත් අපට ශඩොලර් මිලියන 

700ක ණය මුෙලක් ලබා දුන්නා. ඒ ණය මුෙල ලබා ශෙනශකොට, 

ඉන්දියානු ඔයිල් සමාගම ලබා දීපු premium එශක්ත් ඒ ගණන 

තමයි තිශබන්ශන්. ශමතැනදීම මම කථා කරලා කිේවා, ශම් 

premium එක ගැන අපට හංගන්න ශෙයක් නැහැ, ශම් premium 
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එක තමයි අපට ෙැන් තිශබන්ශන්, අප high risk category එකට 
වැටිලා තිශබනවා, අපට නැේ එන්ශන් නැහැ, අප වැටිලා 

තිශබන්ශන් default කරපු රටක් හැටියටයි, බැංකු පහසුකම් නැහැ, 
ඒ නිසා ශම්ක තමයි අය කරන premium එක ඒකට කැමතිෙ 

කියලා. විමල් වීරවං  හිටපු ඇමතිතුමා ඔතැන ඉඳශගන කිේවා, 

නැහැ, කිසි ප්ර ්නයක් නැහැ, ගණන ීපයක් වුණත් ගන්න, 

මිනිස්සුන්ට ඉන්ධන ටික ශෙන්න කියලා. විමල් වීරවං  

ඇමතිතුමාශගන් ඒක අහන්න. එතුමා ඔතැන ඉඳශගන තමයි 

කිේශේ. එතශකොට අපි කැබිනේ මණ්ඩලශේ අනුමැතිය ගත්තා. 

විමල් වීරවං  හිටපු ඇමතිතුමා කියපු හින්ොම එශහම කළා 

ශනොශවයි. මම එක ශෙයක් කියන්නම්. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, මඩ ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි, මඩ 

ගහනශකොටත් හිතන්න.  ඒ ගරු මන්ත්රීතුමා විපක්ෂශේ වාඩිශවලා 

අඩුම තරමින් ෙැනට මාස හයක් පමණ ශවනවා ශන්. විපක්ෂශේ 

වාඩිශවලා මාස හයක් ශන්. ෙැන්වත් ආණ්ඩුශේ නිල නිවසින් 

එළියට යන්නශකෝ. විපක්ෂශේ  ඉන්ශන්. ඒ වුණාට ආණ්ඩුශේ නිල 

නිවශසේ  තවම ඉන්ශන්. [බාධා කිරීම්    

 
ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, - 

 
ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීම්  මට mike එක 

දීලා තිශබන්ශන්. විනාඩියක් ශෙන්න මට. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, ෙැන් ශවලාව පස්වරු 12.20යි. තවම අටවැනි 

ප්ර ්නයට උත්තර ශෙන්ශන්. අෙ වැෙගත් විවාෙයක් තිශබන්ශන්. ඒ 

නිසා දිවා ආහාර විශේකයට සාාශේ කටයුතු නතර ශනොකර 

විවාෙශේ කටයුතු ඉදිිපයට ශගන යන්න කියලා අපි ඉල්ලා 

සිටිනවා. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාාව එකඟෙ? 

 
ගරු ම්දත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා මශේ නම 

සඳහන් කළා. 

 
ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔබතුමාශේ නම සඳහන් කරපු කාරණය ගැන විතරක් 

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මම ආණ්ඩුශේ නිල නිවශසේ 

ඉන්නවා කියලා ඇමතිතුමා කිේවා. මම ශම් වන විටත් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ලිපියක් ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා මට නිවසක් 

ශෙන්න කියලා. ශමොකෙ මට  නිවසක් නැහැ, ශකොළඹ. ඒ නිවස 

ලබා ශෙන්ශන් කවො ෙ, ශහට උශශ ෙ  ශහට උශශම මම එතැනින් 

යනවා. ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ වනතුරු ලයිේ බිල්, 

වතුර බිල් සියල්ල මම ශගවලා තිශබනවා. මම ඒක වරප්රසාෙ 

ප්ර ්නයක් විධියට ඉදිිපපත් කරනවා. ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක් ශෙන්න. ශම්ක මශේ වරප්රසාෙ 

ප්ර ්නයක්. මශේ විදුලි බිලක් ශගවන්න තිශබනවා කියලා අෙ පුවත් 

පත්වලත් තිශබනවා. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ම කල්පනා කරලා බලන්න. 

 ශෙපාර් ්වශේම ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා ඉල්ලීම් කරනවා කාලය 

නාස්ති කරන්න එපා කියලා.  ඒ නිසා ඒක කරන්න ලෑස්ති ශවන්න 

එපා.   

ප්ර ්න අංක 9-3040/2022- (1), ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා, ශමොකක්ෙ point of Order 

එක? ස්ථාවර නිශයෝග අංකය කියන්න. 

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට වරප්රසාෙ ප්ර ්නයක් තිශබනවා ගරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි. මම ශබොශහොම පැහැදිලිව කිේවා ඒ ගැන. [බාධා 
කිරීම්  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. මීට කලින් මම කථානායකතුමාශගන් 
ශවලාව ඉල්ලුවාම කිේවා,   වාචික පිළිතුරු අශේක්ෂා කරන ප්ර ්න 

අවසන් වුණාම මට ශවලාව ශෙන්නම් කියලා. ඒ නිසා මම 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා ප්ර ්න අහලා අවසන් වුණාට පස්ශසේ 

මට විනාඩි ශෙක තුනක් ශෙන්න කියලා. එතශකොට මම ඒ ගැන 

කථා කරලා අවසන් කරන්නම්. 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බලමු, නයාය පත්රශේ කටයුතු යන විධියට.   

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට උත්තරය ලබා ශෙන්න 

ශවලාව ශෙන්න. [බාධා කිරීම්  

 ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නැවත වතාවක් කියනවා, ශම් 

premium පිළිබඳ කාට ශහෝ ප්ර ්නයක් තිශබනවා නම්, ඊට වඩා 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

අඩුවට ශෙන්න පුළුවන් කවුරුහිප ඔබතුමාට ඉන්නවා නම් ඒ 

විස්තර ශගනැල්ලා ශෙන්න කියලා. එතශකොට අපට ඒකත් 

බලන්න පුළුවන්. ඔබතුමා ෙන්නා සමාගමක් ශහෝ ඔබතුමා ශපනී 

සිටින සමාගමක් තිශබනවා නම්, ඔබතුමාට කුමක් ශහෝ මිත්ර 

සමාගමක් තිශබනවා නම්, මීට වඩා අඩුවට ඉන්ධන ශෙන්න 

පුළුවන් ශන්. ඔබතුමා ෙන්නා එවැනි කුමන ශහෝ තැනක් තිශබනවා 

නම් ඒ විස්තර ශගනැල්ලා ශෙන්න. 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. රාජය 

මුෙල් අවාාවිත කළා කියන ශචෝෙනාව ශන්, ඔබතුමා ෙැන් අපට 

එල්ල කරන්ශන්. ඔබතුමා අශප්රේල් මාසශේ ඇමති ධුරශයන් ඉවත් 

වුණා. එතශකොට සාමානයශයන් මාස තුනයි නිල නිවසක ඉන්න 

පුළුවන්කම තිශබන්ශන්. ඔබතුමා පසුගිය මාස හශේ රජශේ නිල 

නිවසක ඉඳශගන ඒ කරපු රාජය මුෙල් අවාාවිතය, ඒ වාශේම විදුලි 

බිල - 

 

ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ශම් අවස්ථාශේදී ගරු කථානායකතුමා 

මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු නිතයෝජ කථානායකතුමා මූලා්නතය්ද ඉව්ත 

වූතය්ද  ගරු කථානායකතුමා මූලා්නාරූඪ විය. 

 அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிரா 

சனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම  විනාඩිශයන් අවසන් කරනවා.  

ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා විපක්ෂය 

ශවනුශවන් ශපනී ඉන්ශන්. හැබැයි, ආණ්ඩුශේ ශගෙරක ඉඳිමින් 

විපක්ෂය ශවනුශවන් ශපනී ඉන්න එපා. විපක්ෂශේ කාර්යාාරය 

කරනවා නම්, ආණ්ඩුශේ ශගෙිපන් යන්න. [බාධා කිරීම්  ඔබතුමාට 
තිශබන වරප්රසාෙ අතහිපන්න. [බාධා කිරීම්  වරප්රසාෙ සියල්ලම 
අතහැර යනවා කියලා තමයි කථා කශළේ. හැබැයි, රජශේ නිල 

නිවසක තමයි ඉන්ශන්. [බාධා කිරීම්   

ගරු කථානායකතුමනි, අවසාන වතාවට මම කියන්ශන් 

ශම්කයි. ඇමතිවරයා හැටියට මට තීන්දු කරන්න බැහැ, කාශේ 

ශගෙරෙ විදුලිය විසන්ධි කරන්ශන්, කාශේ ශගෙරටෙ විදුලිය 

සම්බන්ධතාව ශෙන්ශන් කියලා. මට ඊශේ කථා කරලා කිේවා, 

මැගසින් බන්ධනාගාරශේ විදුලිය විසන්ධි කළා කියලා. ඒ 

සම්බන්ධතාව නැවත ශෙන්න කියලා අපි කිේවා. KDU වාශේ 

තැන්වලින් කථා කරලා කිේවාම, අපි ඒ තැන්වලට නැවත 

සම්බන්ධතාව ශෙනවා. හැබැයි, ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට 

ඔබතුමන්ලාට එශහම ශෙන්න බැහැ. සියලුශෙනාටම නීතිය ශපොදුයි. 

[බාධා කිරීම්  දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ ඔබතුමාට ලිපි පිට ලිපි යවා 
තිශබනවා. ඇත්තටම මම ෙැනශගන සිටිශේ නැහැ ඔබතුමා ඒ නිල 

නිවශසේ පදිංචි ශවලා සිටිශේ කියලා. නමුත් දිගින් දිගටම ඔබතුමාට 

ලිපි යවා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාශේම පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්ර ්න 

අහලා තිබුණා, එශහම ශගවීම් ශනොකරපු තවත් ඇමතිවරුන් 

ඉන්නවාෙ කියලා. ඇත්තටම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ එශහම 

කවුරුවත් නැහැ. සියලුශෙනා ශගවීම් කරලා තිශබනවා. ශම්ක 

විතරයි ශගවීම් කළ යුතුව තිශබන මුෙල කියන එකත් ශම් 

ශේලාශේ මතක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්   
 
ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා, මට වරප්රසාෙ ප්ර ්නයක් ඉදිිපපත් කරන්න ඉඩ 

ශෙන්න කියලා. ශමොකෙ, ඊශේ මම කරපු ප්රකා ය නිසා කංචන 

විශ.ශසේකර ඇමතිතුමා ශමොකෙ කශළේ? විදුලිය සම්බන්ධව ඒ ආපු 

ලියුම ඇිපයා ඔක්ශකෝම පුවත් පත්වලට; ඔක්ශකෝම රූපවාහිනී 

නාළිකාවලට ඇිපයා. එශහම ඇරලා ඒක ප්රසිශධ කරන්න කිේවා. 

අෙ ඒක පළ කරලා තිශබනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මට ශම් සම්බන්ධශයන් ලිපියක් 

එන්ශන් 2022 සැේතැම්බර් 29වන ො. ශගවන්න තිශබන ගණන 

එශකොශළොස් ලක්ෂ ගණනක් කියලා ඒශක් උඩින් සඳහන් කරලා 

තිශබනවා. නමුත් ලිපිශේ යටින් ෙමලා තිශබන්ශන් හයලක්ෂ 

ගණනක් කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශගවීම් කරන්න 

තිශබන්ශන් මම අමාතයවරයා විධියට වැඩ කරපු අමාතයාං  

තුනකින්. අෙ මට අමාතයාං  ශල්කම්වරු කිහිප ශෙශනක් කථා 

කළා ශම් කාරණය සම්බන්ධව. හැබැයි, මම අව ය ශගවීම් කරලා 

තිශබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.  

ගරු කථානායකුමනි, මට නිල නිවසින් ඉවත් ශවන්න කියලා 

තිශබනවා. මම පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රී ශසේවා කාර්යාං යට 

ෙැනුම් දීලා තිශබනවා,  ශම් නිවසින් ඉවත්වීම සඳහා මට නිල 

නිවසක් ශෙන්න කියලා. එතශකොට මට ශම් නිවසින් අයින් ශවන්න 

පුළුවන්, කිසි ගැටලුවක් නැහැ.  

ඊළඟ කාරණය ශම්කයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා ඇමති තනතුර අත හැිපයත් 

තවම ඉන්ශන් නිල නිවශසේ. හිපෙ? [බාධා කිරීම්  ශපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
තව ඇමතිවරුන් ගණනාවක් ගැන මම කියන්නම්. ඒ අය තවම 

නිල නිශවස්වල ඉන්නවා. නමුත් ඇමති තනතුරු ෙරන්ශන් නැහැ. 

ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමා  සාාව ශනොමඟ යවන කථාවක් කිේවා. 

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලීමක් 

කරනවා. අපට වරප්රසාෙ කමිු ව හමුවට ශගන්වන්න ඉඩ ශෙන්න, 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශකොළඹ ඉන්න නිශයෝජය 

සාමානයාධිකාිපතුමා. ශමොකෙ, එතුමා ළඟ ලැයිස්තුවක් තිශබනවා, 

විදුලි බිල ශනොශගවා තිශබන අමාතය නිල නිවාසවල. අශේ හිටපු 

අමාතය, ිපචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමාශේ ආෙරණීය පුත්ර රත්නය ශම් 

ගරු සාාශේ ඉන්නවා. මම උොහරණයක් විධියට කිේශවොත්, 

ිපචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා ශගවන්න තිබුණු මුෙලත් ශම් බිලට 

ඇතුළත් කරලා තිශබනවා. ඊළඟට, අතාවුෙ ශසශනවිරත්න හිටපු 

අමාතයතුමා ශගවන්න තිබුණු මුෙලත් ශම් බිලට ඇතුළත් කරලා 

තිශබනවා. ඉතින්, ඒ නිසා ශම්වා මම ශගවන්න තිශබන මුෙල් 

ශනොශවයි. මම කිේවා, කරුණාකරලා මාසශයන් මාසයට මම 

ශගවිය යුතු මුෙල පිළිබඳ විස්තරය මට එවන්න කියලා. නමුත් 

තවම මට ඒ විස්තරය එවලා නැහැ. ඊට පස්ශසේ ඇමතිතුමාට ශම් 

විස්තරය එේවාට පසුව මම කථා කරලා ශගන්වා ගත්තා, මම 

ශකොච්චරක් ශගවන්න තිශබනවාෙ කියන විස්තරය. ගරු 

කථානායකතුමනි, එහි තිශබනවා අමාතයාං වලින් ශගවන්න 

තිශබන මුෙල් පිළිබඳ විස්තරය. මම ඒ අමාතයාං වලට ලිේවා, 

කරුණාකර ශම් මුෙල් ටික ශගවන්න කියලා.  

ගරු කථානායකතුමනි, මම ශගෞරවශයන් කියන්ශන් ශම්කයි. 

උශශ පාන්ෙර පත්තශර් විස්තරයක් අරශගන  ශම් ගහන මඩ 

ගැහිල්ශල් නැවතීමක් තිශබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්  මම 
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[ගරු කංචන විශ.ශසේකර  මහතා  
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ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, නිවැරදි ශතොරතුරු පළ 

ශනොකිරීම සම්බන්ධව ඒ අය ශගන්වන්න කියලා. ශම් පුවත් 

පත්වල ඉන්න අයත්, ඒ වාශේම ස්වර්ණවාහිනිශයන් ඉදිිපපත් 

කරන පත්තර විස්තර තුළිනුත් ශබොශහොම පැහැදිලිව ශම් ගැන කියා 

තිශබනවා. ඒ නිසා ඒ අය ශගන්වන්න. [බාධා කිරීම්  එතශකොට අපි 
කියන්නම් ශමොකක්ෙ ශවලා තිශබන්ශන් කියලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමා ඒ කාරණය  ගැන වරප්රසාෙ ප්ර ්නයක් 

මතු කරන්න.  
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශම් ඇමතිවරු  මඩ ගහන්න ඕනෑ වුණාම, එක එක පත්තරවල 

ඉන්න තමන්ශේ මාධයශේදීන්ට ලැයිස්තු  යවලා ශමශහම කටයුතු 
කළාට හිපයන්ශන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම 
ඔබතුමාශගන් සහ ගරු ඇමතිතුමාශගන් කාරුණිකව ඉල්ලීමක් 
කරනවා. ශග්රගිප පාශර් සහ අශනක් ස්ථානවල තිශබන 
ඇමතිවරුන්ශේ නිවාසවලට අොළව වි ාල බිල් තිශබනවා. [බාධා 
කිරීමක්  ශම් විධියට එක පාරක් ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල 
ඇමතිතුමාටත් මඩ ගැහුවා, දිගට හරහට. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඒ ශවනුශවන් ඔබතුමා වරප්රසාෙ ප්ර ්නයක් 

ශගන එන්න.  
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඊට පසුව එතුමා, එතුමාට ශගවන්න තිශබන ප්රමාණය ශගේවා.  
ගරු කථානායකතුමනි, ශම් වාශේ වි ාල මුෙල් ප්රමාණයක් 

ශබොශහෝ නිල නිවාස ශවනුශවන් ශගවන්න තිශබනවා. 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ඒ ගැන විශ ේෂ වරප්රසාෙ ශයෝජනාවක් ශේන්න.  
 

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මම ඔබතුමාශගන් ඒක ලිඛිතව ඉල්ලන්නම්. කරුණාකර  ශම් 

සම්බන්ධශයන් පියවර ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා විශ ේෂ වරප්රසාෙ ශයෝජනාවක් ශගනාශවොත් ඒ 

සම්බන්ධශයන් පියවර ගන්න පුළුවන්.  
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අපි ශහොරකම්වලට, මංශකොල්ලකෑම්වලට ගෑවිච්ච අය 

ශනොශවයි. අපි එතැනට ශේන්න හෙන්නත් එපා. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ඒ ශයෝජනාව ශගන එන්න. 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශමොකෙ  ඒ අය හෙන්ශන් ඒ ශගොල්ලන් කරන ශහොරකම් ටික 

වහන්න අපිත් ශම්වාට ගාවන්නයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ වරප්රසාෙ ශයෝජනාවක් 

ශගන එන්න. එතශකොට අපි ඒ සම්බන්ධශයන් විවාෙ කරමු. 

 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම එතුමාව නිවැරදි කරන්න ඕනෑ.  
ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා කිේවා, සැේතැම්බර් මාශසේ 29වැනි 
ො තමයි එතුමාට ලිපිය ලැබුශණ් කියලා. හැබැයි, එතුමාට 
පළමුවැනි ලිපිය මම විසින්ම මැයි මාසශේ 26වැනි ො යවලා 
තිශබනවා. ඒ යවපු WhatsApp message එකත් මා ළඟ 
තිශබනවා. ඔබතුමා මට ඒ සම්බන්ධශයන් පිළිතුරකුත් දීලා 
තිශබනවා. ඒ යවපු ලියුශම් තිශබනවා, ශම්ක ඔබතුමාශේ නමට 
හරවා ගන්න ඒ ශගවීම් කරන්න කියලා. ඔබතුමා මැයි මාසශේ 
26වැනි ො ඉඳලා ඒ කටයුත්ත කරලා නැහැ. විශ ේෂශයන්ම එවැනි 
ආකාරයට ශගවන්න තිබිච්ච සියලුම ඒවාට අපි ඒ බව ෙන්වා යවා 
තිශබනවා. ඒ සියලුම තැන්වලින් ඒවා නිරවුල් කර තිශබනවා. 
ශම්කත් නිරවුල් කරන්න කියලා තමයි මම ඉල්ලා සිටින්ශන්. 

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊට අොළ ලිපියක් මම ්වාග * 

කරනවා. 
 

තපොල් පර්තේෂ  රය නය  ඊපීඑෆප ාායක ුදාල් 

තනොතගවීම   
ததன்கன ஆராய்ச்சி நிறுவனம்: 

ஊ.ரச.நிதியத்திற்குப் பங்களிப்புச் தசய்யாகம  
COCONUT RESEARCH INSTITUTE: NON-PAYMENT OF EPF 

CONTRIBUTIONS  
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9. ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 
 

(අ) (i) 2014 සහ 2015 යන වර්ෂ ශවනුශවන් ශපොල් 
පර්ශේෂණ ආයතනය විසින් ශසේවක අර්ථසාධක 
අරමුෙලට ශගවිය යුතු ොයක මුෙල් ශගවා තිශබ්ෙ; 

 (ii) ශනොඑශසේ නම්, ඉහත සඳහන් වර්ෂ ශවනුශවන් එම 
ආයතනය විසින් ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලට 
ශගවිය යුතු ොයක මුෙල ශකොපමණෙ; 

 (iii) එම මුෙල ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල ශවත 
ශගවීමට කටයුතු කරන්ශන්ෙ; 

 (iv)  එශසේ නම්, එම දිනය කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 
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————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

(ආ) (i) ඉහත ආයතනය විසින් ශසේවක අර්ථසාධක 
අරමුෙලට ොයක මුෙල් ශනොශගවීම සම්බන්ධශයන් 
විධිමත් පිපක්ෂණයක් සිදු කර තිශබ්ෙ;  

 (ii) එශසේ නම්, ඊට අොළ පිපක්ෂණ වාර්තාව ඉදිිපපත් 
කරන්ශන්ෙ; 

  යන්නත් එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 

(ඇ)  ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

தபருந்ரதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சகரக் ரகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) ததன்கன ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 2014 மற்றும் 

2015ஆம் ஆண்டுகளுக்காக ஊைியர் ரசமலாப 

நிதியத்திற்குச் தசலுத்தரவண்டிய பங்களிப்புத் 

ததாகககயச் தசலுத்தியுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) இல்கலதயனின், அந்நிறுவனத்தினால் ரமற் 

குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்காக ஊைியர் ரசமலாப 

நிதியத்திற்குச் தசலுத்தப்பட ரவண்டிய பங்களிப் 

புத் ததாகக எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iii) அத்ததாகககய ஊைியர் ரசமலாப நிதியத்திற் 

குச் தசலுத்துவதற்கு நடவடிக்கக ரமற்தகாள்ளப் 

படுமா என்பகதயும்; 

 (iv) ஆதமனில், அத்திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ரமற்குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தினால் ஊைியர் 

ரசமலாப நிதியத்திற்குப் பங்களிப்புத் ததாகக 

தசலுத்தப்படாகம ததாடர்பில் முகறயான 

விசாரகை ரமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளதா என்ப 

கதயும்;  

 (ii) ஆதமனில், அவ்விசாரகை அறிக்கக சமர்ப் 

பிக்கப்படுமா என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries: 
 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether the contributions payable to the 
Employees' Provident Fund by the Coconut 
Research Institute for the years 2014 and 
2015 have been paid; 

 (ii)  if not, the amount of money payable by the 
aforesaid Institute as contributions to the 
Employees' Provident Fund for those years; 

 (iii)  whether action will be taken to pay the 
aforesaid amount to the Employees' 
Provident Fund; and 

 (iv)  if so, the date on which such payments will 
be made? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether a formal investigation has been 
carried out into non-payment of 
contributions to the Employees' Provident 
Fund by the aforesaid Institute; and 

 (ii)  if so, whether the report of such 
investigation will be presented? 

 

(c)  If not, why?  
 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 
 

(අ) (i) 2014 හා 2015 යන වසරවල ොයක මුෙල් සියල්ල 
ශපොල් පර්ශේෂණ ආයතනය විසින් පවත්වාශගන 
යන ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙලට බැර කර ඇත.  

  අොළ ොයක මුෙල් සම්බන්ධ විසත්රය ඇමුණුම 

ශලස ්වාග * කරමි. 
 (ii) අොළ ශනොශේ. 

 (iii) ෙැනටමත් ශගවා ඇත. 

 (iv) අොළ ශනොශේ. 

(ආ) (i) 2014 හා 2015 යන වසරවලට අොළව සියලුම 
ොයක මුෙල් නිසි පිපදි ශගවා ඇති බැවින් කිසිඳු 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර ශනොමැත. 

 (ii) අොළ ශනොශේ. 

(ඇ)  අොළ ශනොශේ. 
 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය 

ශමයයි. 

ගරු ඇමතිතුමනි, ශම් ආයතනශේ ශසේවකයන් පිිපසක් මට 
ලිපියක් ශයොමු කර තිශබනවා. ඒශක් විශ ේෂශයන්ම සඳහන් 
කරලා තිශබනවා, ශපොල් පර්ශේෂණ ආයතනශේ අර්ථසාධක 
මුෙල් ෙංශකොු ශේ ලංකා බැංකුශේ ගිණුමක තැන්පත් කරලා 
තිශබනවාය, ඒශක් ශපොලිය අඩු ශපොලියක් හැටියට තමයි ඒ 
 ශගොල්ලන්ට නැවත දීලා තිශබන්ශන් කියලා. ඒ වාශේම, 
පර්ශේෂණ ශෙකක් කරලා තිශබනවා කියලාත් සඳහන් කර  
තිශබනවා. පළමු පරීක්ෂණය තමයි, චන්්රනාත් මහතාශේ 
නායකත්වය යටශත් කර තිශබන පරීක්ෂණය. ඒ වාශේම, ශෙවැනි 
පරීක්ෂණයකුත් කරලා තිශබනවා. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට වාර්තා 
කරලා නැත්ශත් ශමොකෙ කියලා මට ප්ර ්න කරන්න සිශධ ශවනවා. 
ඒ වාශේම, ශම් ආයතනශේ ශතොරතුරු අසම්පූර්ණ බව මට ශපනී 
යනවා. එම නිසා ඔබතුමා නැවත ශම් සම්බන්ධශයන් අමාතයාං  
මේටමින් ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරලා පිළිතුරු ලබා ශෙන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. 

 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අපට වාර්තා වන විධියට ශපොල් 
පර්ශේෂණ ආයතනශේ ශමවැනි ගිණුම් පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. 
නමුත්, ගරු මන්ත්රීතුමා සඳහන් කරන විශිෂ්ට කාරණය පිළිබඳව 
මම අවධානය ශයොමු කරන්නම්. හැබැයි, ශපොල් වගා කිරීශම් 
මණ්ඩලශේ නම්  ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල් පිළිබඳ වංචාවක් 
සිශධ ශවලා තිශබනවා. ඔබතුමා එයට අොළව ශවනම ප්ර ්නයක් 
ඉදිිපපත් කශළොත්, ඒ සම්බන්ධ ශතොරතුරුත් මට ඉදිිපපත් කරන්න 
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[ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා  මහතා  

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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පුළුවන්. ඔබතුමා සඳහන් කළ ශම් කරුණු සම්බන්ධශයන් මම 
ශසොයා බලන්නම්. 
 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි. 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබ තුමා හමුශවලා ශම් ශසේවක පිිපසට 

අෙහස් ඉදිිපපත් කිරීශම් අවස්ථාවක් ලබා ශෙන්න කියලා මම 

ඉල්ලා සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම ඔබතුමා ෙන්නවා, ශම් ආර්ිකක 

අර්බුෙය හින්ො ශසේවක අර්ථසාධක අරමුෙශල් වටිනාකම, අගය 

වි ාල ශලස නැතිශවලා තිශබන බව. ඒ හින්ො ශසේවක පිිපස ශම් 

පිළිබඳව ඉතාම සිත්තැවුශලන් ඉන්ශන්. එම ශසේවක පිිපසට ශම් 

අසාධාරණය පිළිබඳව කරුණු ඉදිිපපත් කිරීමට දිනයක් හා 

ශේලාවක් ශෙන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ෙ? 
 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතාම ශලශහසිශයන් අපිව හමුශවන්න 

පුළුවන්. ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම පුදුම ශවනවා, ඔබතුමා කියපු ශම් 

කාරණය සම්බන්ධශයන්. ශමොකෙ, මම අවස්ථා කිහිපයකදීම 

ශපොල් පර්ශේෂණ ආයතනයට ගියා. මෑතකදීත් මම ගියා. හැබැයි, 

ශම් ගැටලුව ඒ ශසේවක පිිපස අප ශවත ඉදිිපපත් කශළේ නැහැ.  ඒ 

අයට ලබන සතිශේ මාව හමු වන්න අවස්ථාව ලබා ශෙන්න 

පුළුවන්.  ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 

 
්මාජ මාධා පාලනය   නීින පැනවීම  

சமூக ஊடகங்ககளக் கட்டுப்படுத்துதல் : 

சட்டங்ககள விதித்தல் 
CONTROL OF SOCIAL MEDIA: IMPOSITION OF RULES 
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10.ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ජනමාධය අමාතයතුමාශගන් ඇසූ ප්ර ්නය - (1): 
 
 

(අ) (i)  සමාජ මාධය පාලනය කිරීම සඳහා නව නීති 
පැනවීමට අෙහස ්කර තිශබ්ෙ; 

 (ii)  එවකට අධිකරණ අමාතයවරයා විසින් සිංගේපූරු 
රජය සමඟ ශම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇති 
බව පිළිගන්ශන්ෙ; 

 (iii)  සමාජ මාධය සම්බන්ධශයන් රජශේ සථ්ාවරය 
කවශර්ෙ; 

 යන්න එතුමා ශමම සාාවට ෙන්වන්ශන්ෙ? 
 

(ආ) ශනොඑශසේ නම්, ඒ මන්ෙ?   
 

 

தவகுசன ஊடக அகமச்சகரக் ரகட்ட வினா: 
 

(அ) (i) சமூக ஊடகங்ககளக் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் 

புதிய சட்டங்ககள விதிப்பதற்கு உத்ரதசிக்கப் 

பட்டுள்ளதா என்பகதயும்; 

 (ii) அப்ரபாகதய நீதி அகமச்சர் இவ்விடயம் 

ததாடர்பில் கலந்துகரயாடதலான்கற சிங்கப்பூர் 

அரசாங்கத்துடன் நடாத்தியுள்ளார் என்பகத 

ஏற்றுக்தகாள்வாரா என்பகதயும்; 

 (iii) சமூக ஊடகங்கள் பற்றிய அரசாங்கத்தின் 

நிகலப்பாடு யாததன்பகதயும்; 

 அவர்  இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Mass Media: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether it is expected to impose new laws 
to control social media; 

 (ii) whether he admits that a discussion in this 
regard has been held with the Government 
of Singapore by the then Minister of 
Justice; and 

 (iii) the standpoint of the Government regarding 
social media? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ජරචාර්ය  බ්දදුල ගු වර්ධාන මහස ා ජප්රවාහසන හසා 

මහසාමාර්ග අමා  ්හස ජනමාධා අමා තුමා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன - ரபாக்குவரத்து 

மற்றும் தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் தவகுசன ஊடக 

அகமச்சரும்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of 
Transport and Highways and Minister of Mass Media) 

ගරු කථානායකතුමනි, එම ප්ර ්නයට පිළිතුර ශමශසේයි. 
 

(අ) (i)  නැත. සමාජ මාධය පාලනය කිරීම සම්බන්ධශයන් 
කිසිඳු අෙහසක් නැහැ.  

 (ii)  එවැනි කිසිඳු සාකච්ඡාවක් පිළිබඳව අප 
අමාතයාං ය ශවත වාර්තා වී නැත.  

  ඒ පිළිබඳව ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා 
සිංගේපූරුශේදී සාකච්ඡාවක් කළ බවට මා ශවත 
කිසිම වාර්තාවක් නැහැ. සමහර විට එතුමා එවැනි 
සාකච්ඡාවක් කා සමඟ ශහෝ කළා ෙ කියලා මම 
ෙන්ශන් නැහැ. නමුත්, රජය ව ශයන් කැබිනේ 
මණ්ඩලයට ශහෝ අොළ කමිු වකට එවැනි ශෙයක් 
ෙැනුම් දීලා නැහැ. 

 

 (iii) මාධය වාරණයට ලක් කිරීම ශහෝ මාධය සඳහා 
සීමා පැනවීම ජනමාධය අමාතයාං ශේ ශහෝ 
රජශේ ප්රතිපත්තිය ශනොවන අතර, මාධය 
සංවිධාන, සිවිල් ක්රියාකාිපකයන්, ප්රධාන 
ජාතයන්තර සමාජ මාධය ආයතන සහ රජය 
ඒකාබශධ නියාමන ප්රතිපත්තියක් සකස ් කිරීම 
සියලු ප්රජාතන්ත්රවාදී රජයන් පිළිගත් ප්රතිපත්තියයි. 
අපිත් එම ක්රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන්න 
බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. සමහර සමාජ මාධය 
තුළ ආගමික ව ශයන් ෙරුණු ශලස ගැු ම් ඇති 
ශවන්න අොළ වන, වාර්ගික ව ශයන් ගැු ම් ඇති 
ශවන්න අොළ වන, එශහම නැත්නම් සමාජ 
ව ශයන් පුශගලයන් අතර ගැු ම් ඇති ශවන්න 
අොළ වන ශශ පිළිබඳව කිසියම් නියාමනයක් 
තිබිය යුතු බව ගරු මාධය අමාතයවරශයක් 
ව ශයන් කටයුතු කළ ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා 
ඇති. එය මුළු ශලෝකයම පිළිගන්නා ශෙයක්. ඒ 
සඳහා අොළ වන නියාමනයන් මිස, සමාජ මාධය 
පාලනය කිරීමක් එයින් අෙහස ්කරන්ශන් නැහැ. 

 (iv) අොළ ශනොශේ. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු කථානායකතුමනි, මශේ පළමුවැනි අතුරු ප්ර ්නය 

අහනවා. 

ගරු ඇමතිතුමනි, වර්තමාන විශශ  කටයුතු ඇමතිතුමා එො 
අධිකරණ ඇමති හැටියට සිංගේපූරු රජය සමඟ ශම් ගැන සාකච්ඡා 
කරලා තිශබනවා. ඔබතුමා කිේවා, ඔබතුමා ඒ ගැන ෙැනුවත් නැහැ 
කියලා. එතුමා, මෑතකදී සිංගේපූරුශේ ඇති කරපු, වයාජ 
ශතොරතුරුවලට එශරහි නීතියක් - anti-fake news law එකක් - 
පිළිබඳව අධයයනය කරලා ඒ සම්බන්ධශයන් වන ශකු ම්පතක් 
සකස් කරලා තිබුණා. පසුගිය කාලශේ ඒක නීතිගත කරන්න 
හෙනශකොට තමයි ශම් අර්බුෙකාරී තත්ත්වය ඇති වුශණ්. ඊට 
පස්ශසේ ඒ නීතිය ගැන මෑතකදී කැබිනේ මණ්ඩලය තුළ සාකච්ඡා 
කළා ශන්ෙ? ඒ කියන්ශන්, මහජන ආරක්ෂක ඇමතිතුමා යටශත් 
එම ශකු ම්පත ඉදිිපයට ශගන යන විධිය ගැන කථා  කළ  ා. ඒ 
අනුව, එම ශකු ම්පත සකස් කිරීම පිළිබඳව ඊට අොළ ආයතන 
සමඟ ෙැන් එම අමාතයාං ය අධයයනය කරමින් සිටිනවා. 
විශ ේෂශයන්ම, ශපොලිස් ශෙපාර්තශම්න්තුව එක්කත් ශම් 
සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා පවත්වා තිශබනවාෙ? 

 

 

ගරු ජරචාර්ය  බ්දදුල ගු වර්ධාන මහස ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිම කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිිපපත් වුශණ් 

නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා. කැබිනේ පත්රිකාවක් ඉදිිපපත් වුණා නම් 

මට ෙැනගන්න ලැශබනවා ශන්. කැබිනේ ප්රකා ක ව ශයන් 

සියලුම කැබිනේ පත්රිකා මා ශවත ලැශබනවා. එවැනි කැබිනේ 

පත්රිකාවක් ඉදිිපපත් වුශණ් නැහැ. නමුත්, විවිධ නීති රීති ශවනස ්

කිරීම් හා සංශ ෝධන  සම්බන්ධශයන් අධිකරණ ඇමතිතුමා හා 

ශවනත් අමාතයවරු කැබිනේ මණ්ඩල රැස්වීශම්දී අෙහස් ෙැක්වීම් 

කරනවා. නිල කටයුත්තක් ව ශයන් එශසේ ශකශරනවාෙ කියලා 

මම ෙන්ශන් නැහැ. අලි සබ්ිප අමාතයතුමා ශපරළා දිවයිනට 

පැමිණීශමන් පසු ඔබතුමාශේ ප්ර න්යට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න 

කියන්නම්. 
 
 

 

ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

මශේ ශෙවැනි අතුරු ප්ර ්නය ශමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. 

ආසියාශේ සමාජ මාධයවලට නීති ශගනාපු කිසිම රටක් ඒවා 

සාර්ථක කරශගන නැහැ ශන්, ගරු ඇමතිතුමා. ඉන්දියාශේ වුණත් 

ඒක සාර්ථක ශවලා නැහැ. සමාජ මාධය කියන්ශන්, ශලෝකයට 

එකතු වුණු අලුත් සංකල්පයක්. එම නිසා 21වැනි සියවශසේ 

ශතොරතුරු විේලවය, 19වැනි සියවශසේ යල් පැනගිය නීතිවලින් 

ක්රියාත්මක ශවන්න ශහොඳ නැහැයි කියන එක තමයි අශේ මතය 

වන්ශන්. විශ ේෂශයන්ම ශමවර ජිනීවා මානව හිමිකම් ශකොමිසමට 

ඉදිිපපත් කර තිශබන වාර්තාව අපට ශබොශහොම ෙරුණු විධියට 

තමයි එල්ල ශවලා තිශබන්ශන්. රටක් හැටියට අපි ඔක්ශකෝම 

එකට ඒවාට මුහුණ දිය යුතුයි. ඉතින්, ප්රකා න නීතිය පාලනය 

කිරීමට ගිශයොත්, ඒ අස්ශසේ ශම්වාත් නතර ශවන්ශන් ජිනීවාවලින් 

කියන එක ඔබතුමාත් පිළිගනීවි. එම නිසා, ශම්වා පාලනය 

කරන්ශන් නැතිව මම කියන්ශන් ස්වයං නියාමන ක්රමශේෙයක් 

තිබුශණොත් ශහොඳයි. විශ ේෂශයන්ම නවසීලන්තය වාශේ රටක් 

ආාාසයට ගත්ශතොත් ශහොඳයි. ශලෝකශේ පළමුවැනි වතාවට ජූලි 

මාසශේදී නවසීලන්තය ස්වයං නියාමන ක්රමශේෙයක් අනුගමනය 

කරන්න පටන් ගත්තා. ඔබතුමන්ලාත් ඒ වාශේ කටයුතු කශළොත් 

ශහොඳයි. ශම්ක නැවත reverse කරන විධිය ගැන ෙැන් 

සිංගේපූරුශේත් සාකච්ඡා ආරම්ා කරලා තිශබනවා. 

 

ගරු ජරචාර්ය  බ්දදුල ගු වර්ධාන මහස ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු කථානායකතුමනි, එශහම කරන්න පුළුවන් නම් ඉතා 

ශහොඳයි. එංගලන්තශේ පාර්ලිශම්න්තු සම්ප්රොයට අශේ 

පාර්ලිශම්න්තුව ශගන යන්න පුළුවන් නම්, අශේ පාර්ලිශම්න්තුවත් 

ශකොයි තරම් උසස් මේටමකට ඒවිෙ? ඒ වාශේ උසස්, දියුණු 

තත්ත්වයට පත් වුණු රටවලට සාශේක්ෂව අපටත් එශලසින් 

කටයුතු කරන්න බැහැ. ශමොකෙ ශහේතුව, ඔබතුමාත් ෙන්නවා, 

සමාජ මාධයවල සමහර ශශවල්වලින් පුශගලයන්ශේ ජීවිත පවා 

අහිමි ශවලා තිශබන බව. සමහර ශශවල්වලින් පවුල් ආරවුල් 

වි ාල ප්රමාණයක් ඇතිශවලා තිශබනවා. සමහර අයට සමාජයට 

මුහුණ ශෙන්න බැරුව සියදිවි නසාශගන තිශබනවා. 

එවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ නියාමනයක් මිසක්, පාලනයක් 

කිරීම සඳහා නීති ඇති ශවන්ශන් නැහැ. ශම් උත්තරීතර සාාව 

තුළවත් අපට එවැනි ශික්ෂණයක් ඇති කර ගන්න බැිපශකොට, 

සමාජයක ඒ කටයුත්ත කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා සමස්ත 

සමාජශේ ඇති වන එවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳ පාලනයක් ශනොව, 

යම්කිසි නියාමනයක් අව යයි කියා මා හිතනවා.    
 

 

ගරු ගය්ද  කරු ාිනලක මහස ා 
(மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ගරු ඇමතිතුමනි, එය ස්වයං නියාමන ක්රමශේෙයකටම තල්ලු 

කර ගන්න පුළුවන් නම් ශහොඳයි කියලායි මා හිතන්ශන්.  
 

 
 

ගරු ජරචාර්ය  බ්දදුල ගු වර්ධාන මහස ා 
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපිට ශම් සාාවවත් එවැනි තත්ත්වයකට 

පාලනය කර ගන්න බැහැ ශන්. ඉතින්, අපි ශකොශහොමෙ සමාජයක 

ස්වයං විනයක් පවත්වා ශගන යන්න කටයුතු කරන්ශන්? 
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. M.A. Sumanthiran, now you can raise your 
matter of Privilege.  

 

වසප්ර්ාා  ීවවි   ර්ජන 

சிறப்புாிகம: உயிர் அச்சுறுத்தல் 
PRIVILEGE: THREAT TO LIFE  

 
ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනස්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I am raising a Question of Privilege. 
On the 06th of August, 2021, I raised a Question of 
Privilege relating to the Hon. R. Sampanthan, Member of 
Parliament for Trincomalee, which was referred to the 
Committee on Ethics and Privileges. The said Committee 
requested me to be present at its Meeting on 04th October, 
2022 at 3.00 p.m. and accordingly,  I presented myself 
there. The owner of the Facebook page titled “BATTI 
TV” had been summoned and gave evidence after the 
charge against him was read out. In his evidence, he 
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stated that he is a member of the political party Tamil 
Makkal Viduthalai Pulikal and his party Leader, the Hon. 
Sivanesathurai Santhirakanthan, is the person who sent 
him the offending video footage of the Hon. Sampanthan 
being helped to walk down the aisle in Parliament on 19th 
July, 2021, which he published on his Facebook page 
with his voice over, stating that the Hon. Sampanthan is 
of no use to anybody and that he is selfishly occupying a 
seat in Parliament. That video had been recorded from 
within the Chamber and according to the said evidence, it 
had been done by the Hon. Sivanesathurai 
Santhirakanthan. 

The very next day, that is 05th October, 2022, 
yesterday, the Hon. Shanakiyan Rasamanickam and I left 
Parliament around 12.45 p.m. and went together for a pre-
arranged meeting down Horton Place in two separate 
vehicles. While we were travelling, the security personnel 
attached to us observed a motorbike following us. Later, 
they saw the same motorbike parked near the place where 
we were and took a photograph of same. It is a motorbike 
with an Eastern Province registration number - EP 
BEY2600. The security personnel promptly reported the 
matter to the Cinnamon Garden Police. The OIC, Chief 
Inspector Aloka Bandara, had later told them that the 
person was an intelligence officer who had been detailed 
to follow us. Sir, I am tabling* the photograph of the said 
motorbike. 

I raise this Question of Privilege relating to both the 
Hon. Shanakiyan Rasamanickam and myself and in that, 
our coming and going from Parliament is covered by 
Parliamentary Privileges. In addition, this seems to have 
happened after the proceedings in the Committee on 
Ethics and Privileges, where a former leader of an armed 
group, a paramilitary group, was identified as the culprit 
in the matter of the Hon. Sampanthan’s Privileges being 
violated. In this connection, I must say that he was also an 
accused in a murder case, the murder of an Hon. Member 
of Parliament. Also in June this year, President Ranil 
Wickremesinghe, sitting in the Opposition benches, 
identified this person as the person who killed 600 
policemen. Even if what the OIC, Cinnamon Garden 
Police said is true, why are intelligence officers being 
detailed to follow Opposition Members of Parliament and 
also, why are intelligence officers of the State given 
vehicles registered in the Eastern Province? I am 
requesting the Hon. Speaker to take immediate action in 
this regard, as we consider this a threat to our lives in 
addition to it being a violation of our Privileges.  

Thank you.  
 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්ාශේදී ශයෝජනා. 

පාර්ලිතේ්දතුත  ක යුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිිපපත් 

කරනවා: 
 

"නයාය පත්රශේ ප්රධාන කටයුතුවල අංක 2 ෙරන විෂය පිළිබඳ වැඩ අෙ දින 

රැස්වීශම්දී  පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර නිශයෝග 27හි විධිවිධානයන්ශගන් 

නිෙහස් විය යුතු ය."  
 
ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
වසප්ර්ාා තයෝජනා 

சிறப்புாிகமப் பிரரரகைகள் 
PRIVILEGE MOTIONS 

 

 

 2022.10.02 දින "තාස  අරු " වැඩ් හසන 
2022.10.02ஆம் திகதிய “ததரை அருை” நிகழ்ச்சி 

"DERANA ARUNA"  PROGRAMME OF 02.10.2022 
 

 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිිපපත් 

කරනවා: 

"පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා විසින් පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරයන්ශේ වරප්රසාෙ කඩවී ඇති බවට 2022  ඔක්ශතෝබර් 04 දින 

පාර්ලිශම්න්තුශේ දී මතු කරන ලෙ කරුණු, පාර්ලිශම්න්තුශේ ස්ථාවර 

නිශයෝග 118 හි විධිවිධාන ප්රකාරව ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාෙ පිළිබඳ 

කාරක සාාවට ශයොමු කළ යුතු ය." 
 
 

ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිනට නියමිත කටයුතු. 

 
ගරු මන්ත්රීවරුනි,  අෙ දින නයාය පත්රශේ විෂය අංක 1 යටශත් 

සඳහන් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත පිළිබඳ විවාෙය මීළඟ රැස්වීම් සතිශේ දිනකදී 

පැවැත්වීමට අෙ පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී තීරණය විය.  
 
 

ගරු ජරචාර්ය  විජයාා් සාජපක්ෂ මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe) 

ගරු කථානායකතුමනි, එය විවාෙයට ගැශනන දින පිළිබඳව-   
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————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 

මීළඟ රැස්වීම් සතිය ආරම්ා ශවන්ශන් ලබන 18වන ො. 

විවාෙය පැවැත්ශවන්ශන් 18 සහ 19 දිනවල. 
 

 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා ජනාගරික ්ාංවර්ධාන හසා 

නිවා් අමා  ්හස රණ්ඩු පාර් පවතේ ප්රධාාන 

්ාංවිධාායකතුමා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

සාාශේ කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනශකොට එය තීන්දු 

 කරනවා. 

 
 

 

අ ව  මහසජන ත්ේවා පන   තයෝජනා 
්ේම ය 

அத்தியாவசிய தபாதுச் ரசகவகள் சட்டம்: 

தீர்மானம்  
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION   

 
 

ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ රාජය පිපපාලන, 

ස්වශශ  කටයුතු, පළාත් සාා හා පළාත් පාලන අමාතයතුමා 

ශවනුශවන් මා පහත සඳහන් ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කරනවා: 

 "1979 අංක 61 ෙරන අතයාව ය මහජන ශසේවා පනශත් 2 වගන්තිය 

ප්රකාරව  ජනාධිපතිවරයා ශවත පැවරී ඇති බලතල අනුව, 2022 

ඔක්ශතෝබර් 03 දිනැති අංක 2300/08 ෙරන අති විශ ේෂ ගැසේ පත්රශේ හා 

එහි උපශල් නශයහි පළ කරනු ලැබ, 2022.10.05 දින ඉදිිපපත් කරන ලෙ 

ප්රකා නය අනුමත කළ යුතු ය." 
 

ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

කල් ැබීම 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ජරචාර්ය  සුිංල් තප්රේමජය්ද  මහස ා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிரரமஜயந்த) 

(The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිශම්න්තුව ෙැන් කල් තැබිය 

යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්ර පනය ්වාිමුදඛ කසන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සාාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාව, ගරු මධුර විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා. 

2022.10.06  දින ගරු ජනාධිපිනතුමා 

පාර්ලිතේ්දතුත දී කසන ලා විත ේෂ ප්රකා ය  
மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்களினது 2022.10.06ஆம் 
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ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු කථානායකතුමනි, "අෙ දින - 2022.10.06 වන ො-  ගරු 
ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිශම්න්තුශේදී කරන ලෙ විශ ේෂ 
ප්රකා ය සම්බන්ධව සාාව කල් තබන අවස්ථාශේ විවාෙයක් 
පැවැත්විය යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 

ගරු ්ම්දප්රිය තහසේස්ත මහස ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා විසින් 

ඉදිිපපත් කරන ලෙ ශයෝජනාව මා ස්ිකර කරනවා. 
 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ගරු කථානායකතුමනි, ශම් ශමොශහොත වන විට රශේ ජනතාව 
බලාශපොශරොත්තු ශවන්ශන්, බිඳ වැු ණු ජන ජීවිතය යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීමත්,  බිඳ වැු ණු ජාතික ආරක්ෂාව යථා 
තත්ත්වයට පත්කර  ක්තිමත් කිරීමත්, ආර්ිකකය නඟා සිු වීමත්, 
ඊට අමතරව, අෙ දින ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශවන් මතු 
ශවච්ච ආකාරයට ශගෝලීය ශශ පාලනය තුළ රාජය 
තාන්ත්රිකාාවය උසස් ශලස  ක්තිමත් කිරීමත් කියන කාරණා. ඒ 
සම්බන්ධශයන් කරුණු  වි ාල ප්රමාණයක් අෙ ජනාධිපතිතුමා 
ශහළිෙරේ කළා. පසුගිය දිනවල   කළ සංචාරවලදී එතුමා, උසස් 
රාජය තාන්ත්රිකශයකු විධියටත්, පිපණත රාජය තාන්ත්රිකශයකු 
විධියටත් රටවල් කිහිපයක රාජය නායකශයෝ සමඟ සාකච්ඡා 
පැවැත්වූවා. ඒවාශේ සාධනීය ප්රතිලල ශම් වන විට අශේ රටට අත් 
වන බව ශපශනනවා. පාර්ලිශම්න්තු  මන්ත්රීවරු විධියටත්, රශේ 
පුරවැසිශයෝ විධියටත් අපි සියලු ශෙනාශගන්ම බලාශපොශරොත්තු 
වන්ශන්, ශම් අවස්ථාශේදී ශෙපැත්තට ශබදිලා වාෙ-විවාෙ කරන 
එකවත්,  විවිධාකාරශයන් අපහාස-උපහාස කර ගැනීමවත්,  
මාධයවලට විවිධ ශශවල් ප්රකා  කරමින් රශේ ජනතාව කුපිත 
කරන ආකාරශයන් හැසිරීමවත් ශනොශවයි.  

අප කළ යුත්ශත් ශම් තත්ත්වය අවශබෝධ කරශගන, වසර 

100කට පස්ශසේ අශේ රශටහි ඇති ශවලා තිශබන ශම් ඉතාම ෙරුණු 

ආර්ිකක අර්බුෙය ගැන වටහාශගන එය විසඳීමට මැදිහත් වීමයි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order please, Will an Hon. Member propose the Hon. 
Premnath C. Dolawatte to the Chair?  

 

ගරු ජමවා  සතේෂප පිනස  මහස ා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரரமஷ் பதிரை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

Sir, I propose that the Hon. Premnath C. Dolawatte do 
now take the Chair.  
 

ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලා්නතය්ද ඉව්ත වූතය්ද  ගරු 
තප්රේේනා්ත සී. තාොලව්ත  මහස ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 

தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
PREMNATH C. DOLAWATTE took the Chair. 

 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ගරු ජනාධිපතිතුමා 

එතුමාශේ කථාශේදී ශම් සම්බන්ධශයන් ඉතා ශහොඳ උොහරණයක් 

ඉදිිපපත් කළා. 

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමය කල් තැබීශම් ශයෝජනාවක්. ශමහිදී 

point of Order එකක් ගන්න විධියක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්  

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩියක් ශෙන්න.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහොඳයි, කියන්න. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි හතයි ෙ ම පහක් 

දීලා තිශබනවා. කරුණාකර ඔබතුමා මට කියනවාෙ, ඒ ෙ ම 5 
ශකොශහොමෙ ශෙන්ශන් කියලා. ශමොකෙ, ඔතැන ඒ ගැන සඳහනක් 
නැහැ. ඒකයි මම ශම් අහන්ශන්.  

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මම ඒ ගැන පරීක්ෂා කර බලා ඔබතුමාට කියන්නම්. ඒ 

වනතුරු ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු වාසුත ව නානායක්කාස මහස ා   
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට  point of Order එකක් 

තිශබනවා. 

අශේ ගරු මධුර විතානශේ මැතිතුමා සාාව කල් තැබීශම් 
ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කරලා  කථා කරමින් ඉන්නවා. මම එතුමාශේ 
කථාවට ඇහුම්කන් දීශගනයි ඉන්ශන්. නමුත්, අෙ අපි ඔක්ශකෝම 
සූොනම් ශවලා ආශේ පාර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සාා 
රැස්වීශම්දී ගත් තීරණය අනුව, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ විවාෙ කරන්න. 'ෙැන් එය 
විවාෙයට ගන්ශන් නැත' කියන ෙැනුම් දීමවත් අපට කශළේ නැහැ. 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු කථානායකතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් ප්රකා යක් කළා, ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු වාසුත ව නානායක්කාස මහස ා   
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබතුමාෙ ප්රකා ය කශළේ? 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නැහැ, ගරු කථානායකතුමා ප්රකා යක් කළා. විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත මීළඟ 

පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම් සතිශේ දිනකදී ගැනීමට තීරණය වූ බව ගරු 

කථානායකතුමා පැහැදිලිව ප්රකා  කළා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. මීළඟ 

රැස්වීම් සතිශේ 18 සහ 19 දිනවල ඒක විවාෙයට ගන්නවා. 

 

ගරු වාසුත ව නානායක්කාස මහස ා   
(மாண்புமிகு வாசுரதவ நாைாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශහොඳයි. මම ඒ පිළිතුර ාාරගන්නවා. 

 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම යළිත් අෙ දිනශේ 

මාතෘකාවට එන්නම්. අෙ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලෙ 

ප්රකා ශේදී එතුමා ලස්සන උොහරණයක් ඉදිිපපත් කළා. ඒ, පණ 

අදින මිනිශහකුට වතුර ශපොෙක් ශනොදී ඉඳලා, හාමශත් මැරුණාට 

පස්ශසේ මිනිය කර තියාශගන රට වශේ ශගන යන නයායක් ගැනයි. 

ඒ මිනිය අරශගන ගම වශේ ඇවිෙශගන ගිහින් ගම කුලේපු කරලා 

අනව ය ශශ පාලන වාසි ගන්නවාට වඩා ශහොඳයි, වතුර ඉල්ලන 

මිනිහාට වතුර දීලා ඒ මිනිහා ජීවත් කරවන එක. ඒක තමයි කළ 

යුත්ශත්. අප සියලු ශෙනාශේ වගීපම වන්ශන් ජනතාව ජීවත් 

කරවීමයි. ශම් වන විට රශේ ජනතාව ශවනුශවන් අප ඉු  කරන්න 

ඕනෑ යුතුකම ඒකයි. ඒ බව එතුමා ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළා. 

ඇතැමුන් ශම් ශමොශහොත වන විට නැවත වතාවක් වි ්වවිෙයාල 

පශධතිය තුළ, සමාජය තුළ යම් යම් උසි ගැන්වීම් කරමින් 

අනව ය කලබල ඇති කරන්න හෙනවා. ශමොකෙ, ශම් මාසය වන 

විට අශේ රට සූොනම් ශවමින් සිටිනවා, සංචාරක වයාපාරය නඟා 

සිු වන්න. සංචාරකයන් ශගන්වා ගනිමින් ශම් රශේ බිඳ වැටිච්ච 

සංචාරක කර්මාන්තය යළි නඟා සිු වන්න, ශම් රශේ සංචාරක 

කර්මාන්තශයන් ඉපයූ ආොයම යළි උපයන්න සූොනම් වන ශම් 

ශමොශහොශත් නැවත වතාවක් රට අරාජික කරලා සංචාරකයන් ශම් 

රටට පැමිණීම නවත්වන්න ඉතාම සූක්ෂ්ම වයාපාරයක් ශගන යන 

බව ඉතා පැහැදිලියි. ශම් තැනට වැශටන්ශන් නැතිව රශේ සමස්ත 

ජන ජීවිතය නඟා සිු වන්නට පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන් විධියට, 

ඒ වාශේම රශේ ප්රතිපත්ති හෙන අය විධියට අපට තිශබන වගීපම, 

අශේ යුතුකම අපි ඉෂ්ට කළ යුතුයි.  

අපි ඉතාම කනගාු ශවන් වුණත් පිළිගන්න ඕනෑ, ජාතයන්තර 

මිනුම් ෙඬු, ජාතයන්තර ෙර් ක අතින් ගත්තාම, අෙ අශේ රට ඉතාම 

පහළ තැනක තිශබන බව. ඒ වාශේම, ජාතයන්තර ශශ්රේණිගත 

කිරීම් අනුව අප ඉතාම පහළ තැනකයි ඉන්ශන්. ඒ නිසාම 

පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අපට වි ාල වගීපමක් හා යුතුකමක් ඉු  

කරන්න තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි සියලු ශෙනා එකතු 

ශවලා ජාතයන්තර ෙර් ක අතින් අශේ රට ඉහළට ශගශනන්න 

කටයුතු කළ යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම, වයාපාර පහසු කිරීශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ෙර් කශේ අගය ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ කාරක 

සාාවක් පත් කරගත යුතු බවට වන ශයෝජනාවක් පවා අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේදී සම්මත කරගත්තා, ඔක්ශතෝබර් 04වන ො. 

ඇත්තටම අප කළ යුත්ශත් අන්න එවැනි ශශවල්. එශහම නැතිව 

පිල් ශබදිලා වාෙ විවාෙ කරන එක ශම් වන විට සමාජය පිළිගන්ශන් 

නැහැ. ඒ නිසා තමයි අෙ අශේ මන්ත්රීවරුන් වි ාල ව ශයන් 

සමාජශේ විශේචනයට ලක් වන්ශන්.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් 
ශකු ම්පත ගැන ශලොකු වාෙයක් ශම් ෙවස්වල පාර්ලිශම්න්තුව 
තුළත්, සමාජය තුළත් සිදු වනවා. 1978 ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 
ෙැනට අවුරුදු 44ක් පැරැණියි. ඒ වයවස්ථාවට කෑලි කෑලි 
එල්ලනවා. ශම් වන විට එයට කෑලි 20ක් එල්ලා තිශබනවා. තවත් 
කෑල්ලක් එල්ලන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා, විසිශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය හැටියට.  

නමුත්, ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නව ශලොවට, ශම් 
අලුත් සමාජයට, පවතින අලුත් ආර්ිකක තත්ත්වයට, රශේ අලුත් 
ශවලා තිශබන ජන පරම්පරාවලට ගැළශපන නවීන කරුණුවලින්, 
නවීන අෙහස්වලින් සම්පූර්ණ වුණු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්. 
පාර්ලිශම්න්තුව විධියට අශේ යුතුකම ශවන්න ඕනෑ ජනතාවශේ ඒ 
බලාශපොශරොත්තුව ඉු  කිරීමයි. පරණ මළ මිනියකට අලුත් ඇඳුම් 
ඇන්දුවාට ඒ මිනියට පණ එන්ශන් නැහැ. ශම් පවතින ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථාවටත් හැම ොම කෑලි එල්ලා වැඩක් නැහැ. අප 
සියලුශෙනා එකතු ශවලා අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් හෙන 
තැනට ශම් රට ශේන්න ඕනෑ. ඒකත් ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 
ප්රකා ශේ අන්තර්ගත වුණු විශ ේෂ අෙහසක් විධියට මා ෙකිනවා.  

මිනිසුන් බලාශපොශරොත්තු වන ශශ ඉු  කරනවා මිස 
ශගෝත්රවාදීව පිල් ශබදිලා, තැන් තැන්වලට, විවිධ මාධය ඉස්සරහට 
ගිහින් අශේ රශේ ීපර්තියට හානි වන විධියට, අපට හානි 
කරගන්නා විධියට කරුණු ඉදිිපපත් කරලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා 
මම විශ ේෂශයන්ම ශම් ගරු සාාශේ සියලු මැති ඇමතිවරුන්ශගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, අෙ රට මුහුණ දී තිශබන ශම් ප්ර ්නය මැනවින් 
ශත්රුම් ශගන එය විසඳා රට ශවනුශවන් කළ යුතු යුතුකම ඉෂ්ට 
කරන්න කියලා. විශ ේෂශයන් ශම් වන විට පාර්ලිශම්න්තුශේ 
COPE එක, COPA එක වාශේම රජශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක 
සාාව ආදි කමිු වලදී අනාවරණය ශවච්ච කාරණා සම්බන්ධශයන් 
පුළුල් අධයයනයක් කරලා, නිසි ක්රියා මාර්ග ගැනීමට 
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ මැදිහත්වීම කළ යුතුයි. අප හැම 
ොම කරන්ශන් රාජය ශසේවයට බණින එක. නමුත්, බැන්නාට එය 
නිවැරැදි වන්ශන් නැහැ කියන එක අපි ෙැන් ශත්රුම් ශගන 
තිශබනවා. රාජය ශසේවය සම්බන්ධශයන් කඩිනම් ප්රතිසංස්කරණ 
අව ය ශවලා තිශබනවා.  

අපි පසු ගිය කාලය පුරා ෙැක්කා පාර්ලිශම්න්තුව සහ 
පාර්ලිශම්න්තුශේ වැඩ කටයුතු ගැන මාධය විසින් ඉතා බලවත් 
විශේචන ඉදිිපපත් කර තිශබනවා. ඉදිිපශේදී එවැනි විශේචන එන්න 
ශනොදී, ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිිපපත් කළ ඉතාම සාධනීය 
කාරණාවලට සැබෑ ජීවයක් ශෙන්න, සැබෑ  ක්තියක් ශෙන්න, ඒවා 
ලලොයීව, යථාර්ථවාදීව ඉු  කරගන්න අපි එකමුතුව සහාය ශෙමු 
කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ශවනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා ෙැන් ශම් ගරු සාාශේ 

ඉන්නවාෙ? විනාඩි 7යි ෙ ම 5ක් ගැන එතුමා කිේවා. ඒ කියන්ශන්, 

විනාඩි 7යි තත්පර 30යි කියන එක.  

මීළඟට, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීිපස් මැතිතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 15ක කාලයක් තිශබනවා. 
 
 

[අ.ාා. 12.54  

 

ගරු ජමහසාචාර්ය  ීව.එල්. පීරි ප් මහස ා 
(மாண்புமிகு (ரபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ උෙෑසන ගරු 

ජනාධිපතිතුමා ශම් ගරු සාාශේදී ඉතාම වැෙගත් ප්රකා යක් කළා, 

අශේ රශේ ආර්ිකකය පිළිබඳ ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල සමඟ කළ 

සාකච්ඡා ගැන. අප සූොනම් ශවලා ආශේ ශවනත් විවාෙයකට. 

එනම්, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත හා සම්බන්ධ විවාෙයට. ඒත් ඒ ශවනුවට ගරු 

ජනාධිපතිතුමා කළ ඒ අති යින් වැෙගත් ප්රකා ය ගැන කල් 

තැබීශම් විවාෙයක් ෙැන් පැවැත්ශවමින් තිශබනවා.    

අපි අගයශකොට සලකනවා, අශේ රශේ ඇති ශවලා තිශබන 

ආර්ිකක අර්බුෙයට විසඳුම් ශසවීමට එතුමා ගන්නා ෙැඩි උත්සාහය. 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල පමණක් ශනොශවයි, ආසියානු සංවර්ධන 

බැංකුව ආදි ආයතන, අපට ණය දීලා තිශබන රටවල් -ඒ සියලු 

ආයතන සහ රටවල්- අපට එක හඬින් කියන්ශන්, "අපි කැමැතියි 

ඔබට උෙවු කරන්න. හැබැයි ඊට ඉස්ශසල්ලා ඔබත් යම් යම් පියවර 

ගත යුතුයි. Help us to help you" කියලායි. අපි ප්රාර්ථනා කරනවා 

රට ශවනුශවන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙරන ප්රයත්නය සාර්ථක ශේවා 

කියලා. හැබැයි, එය සාර්ථක වන්ශන් අශේ පැත්ශතන් යම් යම් 

පියවර ගන්නවා නම් තමයි.  

ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් කවුන්සලශේ 

51ශවනි සැසිවාරශේදී අශේ රටට විරුශධව ඉතා තෙබල 

ශයෝජනාවක් ඉදිිපපත් කර තිශබනවා. අෙ දින තව පැය 

කිහිපයකින් ඒ සඳහා ඡන්ෙය විමසීම ශකශරයි කියලා තමයි 

අශේක්ෂා කරන්ශන්. ඒ ශයෝජනාශේ ප්රධාන කරුණු 19ක් අඩංුණ 

ශවලා තිශබනවා. ඒ කරුණු 19න් 6ක් ම තිශබන්ශන් අශේ රශේ 

දූෂණය පිළිබඳයි. ගරු ජනාධිපතිතුමා අශේක්ෂා කරන පිපදි අපට 

ආධාර ලබා ගැනීමට නම්, ශම් රශේ දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා 

අපි අනිවාර්යශයන් ප්රාශයෝගික පියවර ගත යුතුයි.  

ඉතාම ල.ජාශවන් මම ශමන්න ශම් කාරණය සඳහන් 

කරන්ශන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඇශමිපකා එක්සත් 

ජනපෙශේ ශසශනේ සාාව ඉදිිපශේ අෙ වනවිට ශයෝජනාවක් 

තිශබනවා. ඒ ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කර තිශබන්ශන්  Senator 

Menendez. ඇශමිපකානු සනාතන සාාශේ විශශ  සම්බන්ධතා 

පිළිබඳ කමිු ශේ සාාපතිතුමා තමයි Senator Menendez 

කියන්ශන්. එතුමා  ඇශමිපකා එක්සත් ජනපෙශේ ප්රධාන චිපතයක්. 

එම ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කරමින් එතුමා කියනවා, ලංකාව සමඟ 

වැඩ කටයුතු කිරීශම්දී තිශබන ප්රධාන බාධකයක් හැටියට මහා 

පිපමාණශේ වංචා, දූෂණ හා මූලය අක්රමිකතා සලකන්න පුළුවන් 

කියලා. ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළා, ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල 

සමඟ ශකරීශගන යන සාකච්ඡා පිළිබඳව. ජාතයන්තර මූලය 

අරමුෙලත් ශබොශහොම පැහැදිලිව කියා තිශබනවා, ලංකාව 

සම්බන්ධශයන් තිශබන ප්රධාන ගැටලුවක් ගැන. ඒ 

ශගොල්ලන්ශේම ාාෂාශවන් කියලා තිශබනවා, දූෂණය - 

corruption vulnerability  - සම්බන්ධශයන් අශේ රශේ තිශබන 

අතිවි ාල ගැටලුව පිළිබඳව.  

කෘිඩ කර්මාන්තය නඟාසිු වීම සඳහා ශලෝක බැංකුව US 

Dollars 140 millionක් අපට ලබා දීලා තිශබනවා. විශ ේෂශයන්ම  

ශම් රටට ශපොශහොර ශගන්වා ගැනීම සඳහායි ඒ මුෙල දීලා 

තිශබන්ශන්.  හැබැයි, ශලෝක බැංකුව කියනවා, "අපි ශම් ආධාර 
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ශෙනවා, ඒවා අව ය නිසා. හැබැයි, රී ලංකාශේ විගණන 

ක්රමශේෙය - audit procedure එක - ගැන අපට කිසිම වි ්වාසයක් 

නැහැ" කියලා. ඒ නිසා ඒ ශගොල්ලන්ශේම ක්රමශේෙ - procedures - 

අනුව ජාතයන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව විගණන කටයුතු කරනවා 

කියලා තිශබනවා. ඔවුන් ශකළින්ම කියලා නැහැ, ලංකාව පිළිබඳව 

වි ්වාසයක් නැහැ කියලා.  නමුත්,  ලංකාව සම්බන්ධශයන් 

විගණන කටයුතු කරන්න අපට ාාර ශෙන්ශන් නැහැ, ඒ 

ශගොල්ලන්ම කරනවා කියලා තිශබනවා. අපි ලාංකිකයන් හැටියට 

ඇත්ත ව ශයන්ම ඒ පිළිබඳව ල.ජා ශවන්න ඕනෑ.  

මම ශම් ගරු සාාශේදී අය වැය ශල් න හතක් ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබනවා. ඒ කාලශේ - චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 

ජනාධිපතිනියශේ කාලශේ - ශලෝක බැංකුශේ ප්රධානියා හැටියට 

හිටිශේ  ශ.ම්ස් වුල්ෆන්සන් මැතිතුමා. අපි ශලෝක බැංකුව සමඟ 

ශනොශයක් අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කරලා තිශබනවා. එො ශලෝක 

බැංකුව අශේ රටට සැලකුශේ ශලොකු ශගෞරවයක් ඇතිවයි. ශලෝක 

බැංකුව කවොවත් හිතුශේ නැහැ, අශේ රටට ශෙන සල්ලි අපි 

අවාාවිත කරයි කියලා. හැබැයි, අෙ ශලෝක බැංකුව වයංගශයන්  

කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ඒ ශගොල්ලන් ශෙන සල්ලි අපි පාවිච්චි කරන 

ක්රමය පිළිබඳව ඒ ශගොල්ලන්ම විමර් න කරනවා කියන එකයි 

කියන්ශන්.  සරල ාාෂාශවන් කියනවා නම්, ඒ ශගොල්ලන් අපට 

ශෙන සල්ලි අපි ශහොරකම් කරයි කියලා ඒ අය තුළ ශලොකු 

සැකයක්  තිශබනවා කියන එකයි කියන්ශන්. ශම් විධිශේ 

තත්ත්වයක් තුළ ගරු ජනාධිපතිතුමා අශේක්ෂා කරන ශශවල් සිදු 

වන්ශන් නැහැ, අපි ශම් රට තුළ  ක්තිමත් වැඩ පිළිශවළකට 

අවතීර්ණ ශවන්ශන් නැත්නම්. ශම් මහා පිපමාණශේ දූෂණ 

පාලනය කළ යුතුව තිශබනවා. මම ඒ කාරණය  ඉතා ඕනෑකමින් 

ශම් අවස්ථාශේදී අවධාරණය කරනවා. 

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය අශේ රට සම්බන්ධශයන් 

ලබා ශෙන ප්රතිලලය ශමොකක්ෙ කියා අපට තව පැය ීපපයකින් 

ෙැනගන්න පුළුවන්. මම හිතන්ශන් ඒ ප්රතිලලය අනුව අශේ රටට 

ශලොකු හානියක් වනවා. ඒ ශගොල්ලන් කියනවා, අශේ රශේ 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව ශවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා. නිශයෝජිත 

ප්රජාතන්ත්රවාෙයට වඩාත් ගැළශපන පිපදි මානව හිමිකම්වලට 

ප්රමු ස්ථානයක් ශෙමින් අ ශේ සමස්ත ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව 

ශවනස් කිරීම කාශලෝචිත -කාලීන- අව යතාවක් බව ජිනීවා 

මානව හිමිකම් කවුන්සලය සඳහන් කරනවා. ඒ නිසා  අපි ශම්ක 

විධිමත් ශලස කරන්න ඕනෑ.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත ශෙවන වර කියවීශම් විවාෙය තමයි අෙ පවත්වන්නට 

නියමිතව තිබුශණ්. නමුත්, ඒ විවාෙය අෙ පැවැත්ශවන්ශන් නැහැ. 

රජය තුළ තිශබන යම් යම් මත ගැු ම් ඒකට ප්රධාන ව ශයන් ශහේතු 

වුණා. ඉස්ශසල්ලා ආණ්ඩුව එක තැනකට එන්න ඕනෑ. ඊට පස්ශසේ 

විරුශධ පක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. තැන් තැන්වල රැස් 

ශවලා ශනොශවයි, විධිමත් පිපදි පාර්ලිශම්න්තු කමිු වක් හරහා අපි 

ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ෙැනට ඉදිිපපත් ශවලා තිශබන 

සංශ ෝධන ශමොනවාෙ, ඒවාශේ අසතුු ොයක තැන් තිශබනවා නම්, 

දියුණු කළ යුතු තැන් තිශබනවා නම් ඒ සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා 

කරලා, අපි එක තැනකට එමු. ඒ ශවනුශවන් අපි සහශයෝගය 

ශෙන්න සූොනම්. හැබැයි, ෙැනට ශම් ගරු සාාව ඉදිිපශේ තිශබන 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පශත් 

සමහර වගන්තිවලට අපි විරුශධයි.  අපි ඒවා ශවනස් කරන්න 

ඕනෑ.  

ෙැන් තිශබන ශකු ම්පත අනුව ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම 

අමාතයාං යක් ෙරන්න පුළුවන්. ජනාධිපතිවරයාට ආරක්ෂක 

අමාතයාං ය පමණක් ශනොශවයි, ඕනෑම අමාතයාං යක් ෙැරීම 

පිළිබඳව කිසිම බාධාවක් නැහැ. එශහම නම්, එක පුශගලයකුට මුළු 

ආණ්ඩුවම ශමශහයවන්න පුළුවන්. ශවනත් කිසිම ඇමති ධුරයක් 

ශවනත් ශකශනකුට පවරන්ශන් නැතිව රට පාලනය කිරීශම් 

හැකියාව ජනාධිපතිවරයාට ලැශබනවා, අෙ ශම් ගරු සාාව 

ඉදිිපශේ තිශබන ශකු ම්පත අනුව. එශහම නම්, ඒශක් ප්රතිලලයක් 

ව ශයන් විධායක ජනාධිපති ධුරශේ බලතල අඩු වනවාය කියලා 

කිසිම ශකනකුට කියන්න පුළුවන්ෙ? එශහම ශෙයක් සිදු වන්ශන් 

නැහැ. විධායක ජනාධිපති ධුරශේ පිපමාණය, විෂය පථය, 

ක්ශෂේත්රය, ඒ බලය අඩු කරනවා නම්, ප්රධාන කාරණයක් වන්ශන් 

ඇමතිවරුන් පත් කිරීම, ඇමතිවරුන් ඉවත් කිරීම, ඇමතිවරුන්ට 

විෂය පථය ශවන් කර දීම පිළිබඳ තත්ත්වයයි. ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය ඒ 

සඳහා අර්ථ නිරූපණයක් දීලා තිශබනවා. ශශ්රේෂ්ධාධිකරණශේ 

අර්ථ නිරූපණය සමඟ ශම් පනත් ශකු ම්පත කිශයේවාම, 

ඇමතිවරුන් හා රාජය ඇමතිවරුන් පත් කිරීමට, ඒ අය ඉවත් 

කිරීමට හා ඒ අයට ාාර ශෙන විෂයයන් පිළිබඳව තනි තීරණ 

ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාට පූර්ණ අභිමතයක්; හුදු බලයක් තිශබන 

බව පැහැදිලියි. ඒ සඳහා අගමැතිවරයාශේ කැමැත්ත ශහෝ 

උපශශ ය අව ය වන්ශන් නැහැ. ශශ්රේෂ්ධාධිකරණශේ තීරණය 

අනුව අගමැතිවරයාශේ අෙහස ් විමසීම පමණයි අව ය වන්ශන්. 

එතශකොට විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සමඟ 

සන්සන්ෙනය කර බලනශකොට, ශම් පනත් ශකු ම්පශත් තිශබන 

ශවනස ශමොකක්ෙ? සැලකිය යුතු ශවනසක් ඇතිශවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රට බලාශපොශරොත්තු 

ශවන්ශන් නාස්තිය අඩු කිරීමයි. අපි ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශලන් 

ආධාර බලාශපොශරොත්තු ශවනවා නම්, අශේ රටට ණය දීලා 

තිශබන රටවලට ඒ ණය මුෙශලන් ශකොටසක් කපා හිපන්න කියලා 

කියනවා නම්, ශම් රශේ නාස්තියක් නැහැයි කියන එක අපි ඒ 

අයට ශපන්වන්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි දිගටම කැබිනේ ඇමතිවරුන් 

30ශෙනකු, රාජය ඇමතිවරුන් 40ශෙනකු පමණ පත් කරලා 

තිශබනවා. එතැනම 70ශෙනකු පත් කරලා තිශබනවා. ඊටත් එහාට 

ගිහින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිු වා, ඇමතිවරුන් අසීමිත සං යාවක් 

පත් කිරීමට පුළුවන් විධිශේ තත්ත්වයක් අශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව තුළ තිශබනවා නම්, අපට ශම් ලබාශෙන මූලය සම්පත් 

නාස්ති කරන්ශන් නැහැයි කියලා කා තුළවත් වි ්වාසයක් ඇති 

වන්ශන් නැහැ. එම නිසා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත තුළින් ශම්වා සීමා කරන්න අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා.  ශමපමණ ඇමතිවරු අව ය වන්ශන් 

නැහැ.  රශේ ජනතාවට ශේල් ශෙකක්වත් කන්න බැිප තත්ත්වයක් 

තිශබනශකොට, ශම් රශේ ජනතාවශේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

අව ය ෂෂධ 60ක් නැතිව තිශබනශකොට,  තව-තවත් ඇමතිවරුන් 

පත් කරලා මහා ෙැවැන්ත ඇමති යන්ත්රණයක් නඩත්තු කිරීම 

සඳහා මූලය සම්පත් ශයොෙවා ගැනීම කිසිශසේත් උචිතයි කියලා අපි 

වි ්වාස කරන්ශන් නැහැ.  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට එම සංශ ෝධන ඇතුළත් 

කරන්න ඕනෑ.  

අශනක් කාරණය, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය තුළින් ස්ථාපිත කරලා තිශබනවා, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාාවක්.  සව්ාධීන ශකොමිෂන් සාාවල සාාපතිවරුන් 

කවුෙ, සාමාජිකයන් කවුෙ කියලා එම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සාාශවන් නිර්ශශ  කරන්න ඕනෑ.  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාශේ 

සංයුතිය ගැන අපි සෑහීමකට පත් වන්ශන් නැහැ. එම සංයුතිය තුළ 

ආණ්ඩුවට වි ාල බලයක් තිශබනවා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාව 

තුළ ආණ්ඩුවට තමයි බහුතර බලයක් තිශබන්ශන්.  ශකොමිෂන් 

සාා පත් කිරීශම් දී  ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාශේ බහුතර බලයක් 

ආණ්ඩුවට තිශබනවා නම්, ඒ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාශවන්  පත් 

කරන ශකොමිෂන් සාා වන අල්ලස් ශහෝ දූෂණ ශචෝෙනා විමර් න 

ශකොමිෂන් සාාව, මැතිවරණ ශකොමිෂන් සාාව, රාජය ශසේවා 

ශකොමිෂන් සාාව හා ජාතික ශපොලිස් ශකොමිෂන් සාාව යන 

ශකොමිෂන් සාා ස්වාධීන වන්ශන් ශකොශහොමෙ? එම නිසා 

1199 1200 



පාර්ලිශම්න්තුව 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාශේ සංයුතිය ශවනස් කළ යුතුයි කියලා 

අපි ශයෝජනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ශනොශවයි. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාව 

ජනාධිපතිවරයාට නිර්ශශ යක් කළාම, ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන්, 

ඒ ගැන කිසිවක් ශනොකර ඉන්න. ශමොකෙ, ඒ උපශෙස් අනුව වැඩ 

කටයුතු කරන්න කියලා එතුමාට නිශයෝගයක් ශෙන්න උසාවියට 

බලයක් නැහැ. මීට ශපර එශහම ශශවල් සිශධශවලා තිශබනවා. 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සාාශවන් ජනාධිපතිවරයාට උපශෙස් 

ලැබුණාම, ඒ ගැන ශමොනවත් කරන්ශන් නැතුව ඒක හමස ්

ශපේටියට ෙමන තත්ත්වයන් ශම් රශේ ඇතිශවලා තිශබනවා. 

එශහම නම් ඒවා වළක්වන්න ඕනෑ. ඒවා වැළැක්වීම සඳහා අව ය 

සංශ ෝධන ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පතට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ. 

අෙ ජනාධිපතිවරයාට විරුශධව මානව හිමිකම් කඩවීම 

පිළිබඳව ශශ්රේෂ්ධාධිකරණයට ශපත්සමක් ඉදිිපපත් කළ හැකියි. 

හැබැයි, ිපේ ආඥාවක් ශේන්න බැහැ. එශහම නම්, ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සාාශේ නිශයෝග ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

ජනාධිපතිවරයාට බල කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ.  

 විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පශත් XIXආ පිපච්ශේෙශේ සඳහන්ව තිශබනවා ජාතික 

ප්රසම්පාෙන ශකොමිෂන් සාාව පිළිබඳව. එහි සඳහන් කරුණු ගැන 

අපි කිසිශසේත්ම සෑහීමට පත් වන්ශන් නැහැ. ශම් රශේ සිදුවන 

දූෂණ ගැන කථා කරනවා නම්, ඒ දූෂණවලින් සියයට 70ක්ම 

ශකශරන්ශන් unsolicited tenders හරහායි. අෙ උශශත් ශබොශහොම 

උණුසුම් විවාෙයක් ශමම සාා ගර්ාශේ සිදු වුණා, දූෂණ ගැන. 

තරගකාරී ශනොවන ශටන්ඩර් හරහා තමයි ශම් රශේ දූෂණවලින් 

සියයට 70කට වඩා සිදු වන්ශන්. නමුත්, තරගකාරී ශනොවන 

ශටන්ඩර් - unsolicited tenders - සම්බන්ධශයන් මැදිහත්ශවලා 

අව ය කටයුතු කිරීශම් බලතල ජාතික ප්රසම්පාෙන ශකොමිෂන් 

සාාවට නැහැ. එම නිසා ඒ ශකොමිෂන් සාාශේ බලතල අපි මීට 

වඩා  ක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම 

කියන්ශන් ශමයයි. අපට ආධාර අව ය නම්, ජාතයන්තරය සමඟ 

සුහෙ සම්බන්ධතාවක් අව ය නම්, අපි ජාතයන්තරයට ශෙන 

ශපොශරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. මීට මාස කිහිපයකට ඉස්ශසල්ලා 

මම ශම් රශේ විශශ  කටයුතු ඇමැතිවරයා හැටියට කටයුතු කරශදි 

එො ශගෝධාාය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාශේ නිශයෝගය පිපදි 

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලයට පැහැදිලි ප්රතිඥාවක් දුන්නා. ඒ 

තමයි, අපි ත්රස්තවාෙය වළැක්වීශම් පනත සංශ ෝධනය කරනවා; 

සමස්ත පනත පූර්ණ සංශ ෝධනයකට ාාජන කරනවා කියන එක. 

එශසේ කරන තුරු ත්රස්තවාෙය වැළැක්වීශම් පනත අපි පාවිච්චි 

කරන්ශන් නැහැ කියන ශපොශරොන්දුව -ප්රතිඥාව- වගීපශමන් 

යුක්තව ශම් රශේ හිටපු විශශ  කටයුතු ඇමැතිවරයා හැටියට එො 

මම රී ලංකාශේ ජනාධිපතිවරයාශේ නිශයෝගය පිපදි ජිනීවා මානව 

හිමිකම් කවුන්සලයට දුන්නා. ඊට පස්ශසේ ශමොකක්ෙ වුශණ්? අපි ඒ 

ශපොශරොන්දුව අමු අමුශේ කඩ කළා පමණක් ශනොශවයි, 

ත්රස්තවාෙයට කිසිශසේත්ම සම්බන්ධ නැති අවස්ථාවලදී පවා අපි 

ත්රස්තවාෙය වැළැක්වීශම් පනත පාවිච්චි කළා. එහි ලල විපාක තමයි 

අෙ හවස අපි අත්විඳින්න යන්ශන්.  

රී ලංකාවට විරුශධව රටවල් 35ක් විතර ඉදිිපපත් කර තිශබන 

ශයෝජනාශේ ශේෙ කිහිපයක් තිශබනවා. එක ශේෙයක තිශබනවා, 

ත්රස්තවාෙය වැළැක්වීශම් පනත වැරැදි විධියට ාාවිත කිරීම තුළින් 

ශම් රශේ ජනතාවශේ මානව හිමිකම්වලට ශලොකු හානියක්, 

ප්රහාරයක් එල්ල වනවා කියලා. ඒ සියල්ලක්ම අපි ඉල්ලාශගන 

කාපු ශශවල් හැටියට මම ශමම ගරු සාාශේදී සඳහන් කරනවා. 

අපි ශපොශරොන්දු දුන්නා, ඒ ශපොශරොන්දු උල්ලංඝනය කළා. ඒ ක්රියා 

පිපපාටිශේ ඍජු ප්රතිලල තමයි අෙ අපට ලැශබන්ශන්. එම නිසා මම 

ඉත සිතින් ප්රාර්ථනා කරනවා, ගරු රනිල් වික්රමසිංහ 

ජනාධිපතිතුමා ශමම සාාවට ඉදිිපපත් කරපු ශයෝජනා සහ 

අශේක්ෂා ලලොයී ශේවා කියලා. එශසේ වීමට නම්, අපි 

ජාතයන්තරයට ශෙන ශපොශරොන්දු වගීපමක් ඇතුව ශෙන්න ඕනෑ. 

ඒ වාශේම ඒ ශපොශරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නත් ඕනෑ. ඉෂ්ට කරන්න 

බැිප නම් ඒ ශපොශරොන්දුව ශෙන්න ශහොඳ නැහැ. අපි ලබා ශෙන 

ශපොශරොන්දුව ඉෂ්ට ශනොකශළොත් අනාගතය සම්බන්ධශයන් අපි 

ලබා ශෙන ශපොශරොන්දු පිළිබඳව කිසිශවකුට කිසිම වි ්වාසයක් 

ඇති වන්ශන් නැහැ.  

ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලශේ 51වන සැසිවාරශේදී 
විශශ  කටයුතු ඇමති ගරු අලි සබ්ිප මැතිතුමා කිේවා, සතය 
ශසොයා ගැනීශම් යන්ත්රණයක් ඉදිිපපත් කරන බව. අපි වි ්වාසය 
තබාශගන එම ශපොශරොන්දුව ලබා දුන්නාට, කලින් දීපු ශපොශරොන්දු 
කිසිවක් අපි ඉෂ්ට ශනොකළා නම්, ඒ ශපොශරොන්දු කඩ කළා නම්, 
අනාගතය සම්බන්ධශයන් ශෙන ශපොශරොන්දු ගැන ජාතයන්තරය 
වි ්වාසයක් තබයි කියලා අපට බලාශපොශරොත්තු ශවන්න බැහැ. 
එම නිසා මම ශගෞරවශයන් ශයෝජනා කරනවා, ශම් කාරණාව 
සැලකිල්ලට ාාජන  කරලා අව ය සංශ ෝධන ඉදිිපපත් කරන්න 
කියලා.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් 
ශකු ම්පත විවාෙයට ගන්න ශම් මස 18 සහ 19 කියන ෙවස් ශෙක 
ශවන් කර තිශබනවා. එදිනට විවාෙයට ගන්ශන් ශම් විසිශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ශනොශවයි. 
ශමොකෙ, ෙැන් තිශබන පනත් ශකු ම්පත අපි ඒ විධියටම 
පිළිගන්ශන් නැහැ. ඒශක් ශෙෝෂ රාශියක් තිශබනවා. ඒවා ගැන 
හිතා බලා ඒ වගන්ති, ප්රතිපාෙන තවදුරටත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. 
වගීපමක් ඇතුව, විධිමත් පිපදි ඒ ශශවල් කරන්න ඕනෑ. එශහම 
නැතිව, තැනින් තැන එක එක කණ්ඩායම් හම්බ ශවලා ශනොශවයි 
ශම්ක කළ යුත්ශත්. පාර්ලිශම්න්තු කමිු වක් හරහා සියලුශෙනාශේ 
අෙහස් ලබාශගන, ඒ අෙහස්වලින් ශපෝෂණය වූ අංග සම්පූර්ණ 
සංශ ෝධන පනත් ශකු ම්පතක් ශමම ගරු සාාවට ඉදිිපපත් 
කරනවා නම්, අශේ සහශයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව ගැටලුවක් 
නැහැ. එශසේ කරන්න කියලා ඉතා ශගෞරවශයන් ශයෝජනා 
කරමින්, මම නිහඬ ශවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

ඔබතුමාට ස්තුතියි. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 11ක කාලයක් 

තිශබනවා.  

 
[අ.ාා. 1.12  

 

ගරු ඩී.බී. තහසේස්ත මහස ා ජපශු ්ේප්ත ්ාංවර්ධාන සාජ 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு டீ.பீ. ரஹரத் - கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர்)  

(The Hon. D.B. Herath - State Minister of Livestock 
Development) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ උශශ අශේ ජනාධිපති ගරු 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිිපපත් කළ විශ ේෂ ප්රකා ය මඟින් 

රශේ වර්තමාන තත්ත්වය ජාතයන්තරයත් එක්ක පෑශහන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියන කාරණාව පිළිබඳව අෙහස් ප්රකා  කරන්න මට 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

1201 1202 

[ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීිපස්  මහතා  
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ප්රජාතන්ත්රවාදී නායකයකු හැටියට ගරු රනිල් වික්රමසිංහ 

ජනාධිපතිතුමා තම ශශ පාලන ඉතිහාසය පුරාවටම රශේ පාලන 

තන්ත්රය ශමශහයවීශම් ක්රියාවලිය මහ ජනතාවට එළිෙක්වන 

ආකාරය අපි ෙැකලා තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් එතුමා 

පාර්ලි ශම්න්තුවට ඇවිල්ලා පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව ඒ ඒ 

කාලවලට අනුරූප ව ප්රකා  ඉදිිපපත් කිරීම අපි එතුමා තුළින් 

ෙැකපු විශ ේෂ ලක්ෂණයක්. එතුමා  අෙ ශම් ගරු සාාවට ඇවිල්ලා 

රශේ වර්තමාන තත්ත්වයත්, එතුමා මෑත කාලශේදී 

ජාතයන්තරයත් එක්ක එකතු ශවලා ලබපු අත්ෙැීපම් ශමොනවාෙ 

කියන එකත්, රශේ ප්ර ්න විසඳන්න ඒ අයශේ ොයකත්වය 

ලබාශෙන ආකාරයත් පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරන්න ශයදුණා.  

ලංකාශේ පුරවැසිශයෝ වර්තමානශේ ජීවත් ශවන්ශන් ප්ර ්න 

ගණනාවක් එක්ක. ඉන්ධන ශපෝලිම්, ගෑස් ශපෝලිම්, ආහාර හිඟය, 

ශබ්ත්-ශහේත්වල හිඟය වැනි ෙැශවන ප්ර ්නවලට ජනතාව මෑත 

කාලශේදී මුහුණ ශෙනවා අපි ෙැක්කා. ශම් සා වි ාල ප්ර ්න 

ගණනාවක් රට තුළ තිශබන ශවලාවක ඒ ප්ර ්න විසඳීමට කටයුතු 

කරන්ශන් නැතිව ඒවා උපශයෝගි කරශගන ඒ ප්ර ්න තවදුරටත් 

අවුළවමින් බලය ලබා ගන්න උත්සාහ ෙරන පිිපස් ෙ ශම් අතර 

ඉන්නවා. මම සතුු  ශවනවා, විපක්ෂශේ ශබොශහෝ  ශෙශනක් ශම් 

කාරණාව ශම් විධියට ාාවිත ශනොකිරීම ගැන. ඔවුන් රට 

ශගොඩනඟන වැඩ පිළිශවළට උෙේ කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත්, 

අතශළොස්සක් පමණ වූ පිිපසක් ඉන් එහාට ගිහිල්ලා ශබොර දිශේ 

මාළු බාන ස්වාාවයකට පත් ශවන අවස්ථාත් අපි ෙැක්කා.  

ශශ  ශප්රේමී මහජන නිශයෝජිතයන් හැටියට ප්ර ්න විසඳන්න 

අපිත් එක්ක එකට එකතු ශවන්න කියලා අෙ ජනාධිපතිතුමා ඒ 

අයට ආරාධනා කළා. එතුමා ඒ ශවනුශවන් මනා උොහරණ 

කිහිපයක් ඉදිිපපත් කළා. පිපාසශයන් ශපශළන ශකශනකුට වතුර 

ටිකක් ශෙනවා මිසක් ඔවුන්ශගන් ශවනත් ශෙයක් අපි අශේක්ෂා 

කළ යුතු නැහැ. ඒ වාශේම ශමවන් පසුබිමක් තුළ අපට 

තිශබන්ශන් ජනතාවශේ ප්ර ්නවලට විසඳුම් ලබා ශෙන්න කටයුතු 

කිරීමයි. ජනතා නිශයෝජිතයන් විසින් ශමශහයවන පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම් කාරණාව ශවනුශවන් අවංකවම කැප ශනොශවනවා නම්, ශම් 

රශේ ජනතාව කාටෙ ශම් ප්ර ්නය කියන්ශන්? ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුව 

තුළ රශේ ප්ර ්නවලට විසඳුම් ලබා ශෙන්න පත් කර එවන මහජන 

නිශයෝජිතශයෝ මහජනතාවශේ බලාශපොශරොත්තු සුන්ශවන විධියට 

හැසිශරනවා නම්, ජනතාව එය අගය කරන්ශන් නැහැ.  

ශම් පවතින ආර්ිකක පීඩනයත් එක්ක ශම් රශේ ජනතාවට පාට, 

පක්ෂවලට ශබදිලා රශේ බලය අල්ලා ගැනීශම් වුවමනාවක් නැහැ. 

විපක්ෂය ඉල්ලන විධියට ශම් අවස්ථාශේ මැතිවරණයකට ගිශයොත් 

ඔය කියන ුභාොයී ප්රතිලල ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට ශම් රට තුළ 

ශනළා ගන්න බැහැ. ජනතාවශේ හෘෙ ස්පන්ෙනය ශකොශහොමෙ 

ක්රියාත්මක ශවන්ශන් කියලා ෙැනගන්න අපි හැම ශවලාවකම 

උත්සුක ශවන්න ඕනෑ. ඔවුන්ශේ අශේක්ෂාව, ඔවුන්ශේ ප්ර ්නවලට 

විසඳුම් ලබා ගැනීමයි. ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කරනශකොට ශම් 

සමාජශේ සිටින විවිධ පැතිකඩ විසින් ශනොශයක් උශශඝෝෂණ 

සංවිධානය කරනවා. ශම් ෙවස්වල පාරට ඇවිල්ලා උශශඝෝෂණය 

කරන අන්තර් වි ්වවිෙයාලයීය ශිෂය බලමණ්ඩලය තමන් ඉශගන 

ගන්නා වි ්වවිෙයාල තුළ ක්රියාත්මක කරන වැඩසටහන් ශකොච්චර 

දුරට වර්තමාන යට ගැළශපනවාෙ? අෙ රාජය ශසේවය ගත්තාමත් 

එශහමයි. මම එක උොහරණයක් ගන්නම්. අෙ අශේ රශේ සමස්ත 

ආොයශමන් සියයට 86ක් වැු ේ ශගවන්න ාාවිත කරනවා. ඒකට 

රාජය ශසේවකශයෝ විතරක් ශනොශවයි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කරන අපිත් ොයක ශවනවා. කණ්ඩායම් ශෙකක් එකට 

එකතු ශවලා තමයි ජනතාවශේ ප්ර ්නවලට විසඳුම් ශහොයන 

වගීපම ාාර අරශගන තිශබන්ශන්. ඒක නිසා ශවනොටත් වඩා 

විනිවිොාවයකින් යුතුව අපි කටයුතු කරන්න අව යයි. මම එශහම 

කියන්ශන් ඇයි? අෙ වන විට ශශ පාලන භූමිකාව තුළ සිටින අප 

පමණක් ශනොශවයි, රාජය ශසේවශේ උසස් තනතුරු ෙරන අයට පවා 

ශචෝෙනා එල්ල ශවලා තිශබනවා, මහජන ශශපළ අයුතු විධියට 

ාාවිත කරනවා කියලා.  

එතශකොට අපට වග ීපමක් තිශබනවා, ශම් ශචෝෙනාශවන් 
නිෙහස් ශවන්න. ඒ විතරක් ශනොශවයි, රශේ ඉදිිප සංවර්ධන 
ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව වැඩි වැඩිශයන් අපි හිතන්න ඕනෑ 
ශවලාවක්, ශම්ක. අපි ආර්ිකක ව ශයන් කඩාශගන වැටිලා. අපි 
විතරක් ශනොශවයි. පසුගිය ශකොවිඩ් අර්බුෙයත් එක්ක ගත්තාම, 
ශලෝකශේ දියුණු ශවච්ච හැම රටක්ම, ඇශමිපකාව, එංගලන්තය   
පවා ෙිප්රතාශවන් ශපශළන ස්වාාවයක් අපි ෙැක තිශබනවා. ඒ 
වාශේම ජනතාව ශේ අව යතා පිිපමහන්න බැිප තත්ත්වයක් අපි 
ෙකිනවා. ශමවන් පසුබිමක් තුළ අපි කුමක් කළ යුතුෙ කියන 
කාරණාව තමයි සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ.  

ෙැන් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල අපට මා ර්ශගෝපශශ  ශෙන්න 

ඉදිිපපත් ශවලා තිශබනවා. එ ් ශගොල්ලන්ශේ ආධාර ශෙන්න නම්, 

අපි ශකොයි විධියට ශම් රට සකස් කළ යුතුෙ කියලා අව ය උපශෙස් 

එතුමන්ලා ලබා ශෙනවා. ශම් සතයය හිපහැටි ශත්රුම් අරශගන අපි 

හිප විධියට වර්තමානශේ ශම් ආර්ිකකය කළමනාකරණය 

කරන්න, රාජය මූලය ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක කරන්න, 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය නැවත තහවුරු කරන්න, ශමන්න ශම් වාශේ  

කරුණු තුළින් නව මාවතකට අශේ රට ශගන යනවාය කියන 

කාරණාව ජාතයන්තරයට කියන්න අපට වුවමනාවක් තිශබනවා.  

අෙ වැඩිශයන් කථා කරන්ශන් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීිපස ්
මැතිතුමා කියපු, ජිනීවා නුවර සිශධිය බව අපි ෙකිනවා. අලි සබ්ිප 
ඇමතිතුමා එතැනට ගිහිල්ලා ශම් රට නිශයෝජනය කරනවා. එතුමා 
එතැනට ගිහිල්ලා පැහැදිලිවම කිේවා, ශම් රට පිළිබඳව ජිනීවා 
මානව හිමිකම් කවුන්සලයට ආපු ශචෝෙනා, ශතොරතුරු නිවැරදි 
ඒවා ශනොවන බව. එශහම නම්, ඔවුන් ඉදිිපපත් කරන කාරණා  
පිිපසිදු කරලා නැවත ඔවුන්ට ඉදිිපපත් කිරීශම් වග ීපමක් අපට 
තිශබනවා. එතැන කල්ලිවාෙයක් තිශබන්ශන්. බටහිර ශලෝකය 
එක පැත්තකට ශබදිලා ඔවුන්ශේ වුවමනාව ඉු  කරගන්න අශේ 
රට ාාවිත කරන්න හෙන ආකාරයක් තමයි අපි ෙකින්ශන්. ඒ 
රටවල පාලන තන්ත්ර  අනුව,  ඒ රටවල ජන සංයුතියට සාශේක්ෂව 
තමයි අශේ රශේ ප්ර ්න දිහාත් බලන්ශන්. ඔවුන්ට වුවමනාවක් 
නැහැ, ශම් රශේ ප්ර ්න විසඳන්න. ඔවුන්ට වුවමනා ශවලා 
තිශබන්ශන් ඒ ඒ ප්රශශ වල ඔවුන්ශේ නයාය පත්රය ක්රියාත්මක 
කිරීමට ලංකාව ාාවිත කරන්නයි. ඒ තත්ත්වය අපි හිපයට ශත්රුම් 
ගන්න ඕනෑ. ඒ අනුව ගත්තාම, ජාතයන්තරයත් එක්ක කරන 
කටයුතු නිවැරදිව කළමනාකරණය කරන්න අපට සිශධ ශවලා 
තිශබනවා. කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් අපි දුේපත් ශවච්ච 
රටක් කියන එක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. අපට ප්ර ්න ශගොඩක් 
තිශබනවා. ඒ ප්ර ්න තනිවම විසඳන්න අපට පුළුවන්කමකුත් 
නැහැ. ඒ සඳහා ජාතයන්තරශේ සහශයෝගය අපට අව යයි.  

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමා 

මූලාසනයට පැමිශණනවා ඇති.  
 
අනතුරුව ගරු තප්රේේනා්ත සී. තාොලව්ත  මහස ා මූලා්නතය්ද 

ඉව්ත වූතය්ද  නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා [ගරු අාංගජ්ද 
සාමනාා්ද මහස ා] මූලා්නාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் 

அவர்கள்  [மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்]  தகலகம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. PREMNATH C. DOLAWATTE left the 
Chair, and  DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 
ANGAJAN RAMANATHAN] took the Chair. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ඩී.බී. තහසේස්ත මහස ා 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. ரஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මම ප්රකා  කරමින් 

සිටිශේ ජාතයන්තරයත් එක්ක අශේ තිශබන බැඳීම ගැන. 

ජාතයන්තරශේ ස්වාාවයට ගැළශපන විධියට අපි සකස් ශවන්න 

ඕනෑ. එශහම නැතිව අපට තනිවම නැඟිටින්න බැහැ. ශම් වන විට 

ඒ අය රශේ මූලය තත්ත්වය පිළිබඳව විනිවිොාවයක් අශේක්ෂා 

කරනවා. එශහම නම් අපි ඒකට ශමොකක්ෙ කරන්න ඕනෑ? 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

ශගශනනශකොට ශම් රශේ ජාතික විගණන ශකොමිෂන් සාා 

පිළිබඳව කථා කරනවා. ශම් රශේ මහජන මුෙල් ාාවිත කිරීශම්දී 

විනිවිොාවක් තිශබන්න අව යයි කියන කාරණාව ශම් සාාශේ 

පක්ෂ විපක්ෂ හැම ශකශනක්ම ශත්රුම් ගන්නා ශෙයක්. ඒ නිසා 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට 

ඒක ඇතුළත් ශවන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට, අපි කථා කරනවා විධායකශේ බලතල අඩු කිරීම සහ 
ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රමය තුළ පාර්ලිශම්න්තුව පාලනය කිරීශම් 
ස්වාාවශයන් විධායකය ඉවත් කිරීම යන කාරණා ශෙක පිළිබඳව. 
ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා පත් ශවන්ශන් මහජන ඡන්ෙශයන්. 
එතුමාශේ ධුර කාලය අවුරුදු පහයි. ඊළඟට, පාර්ලිශම්න්තුවට 
මන්ත්රීවරු 225ශෙශනක් පත් ශවනවා. එතුමන්ලාශේ ධුර කාලය 
අවුරුදු පහයි. එතශකොට, ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුව පාලනය 
කිරීමවත්, පාර්ලිශම්න්තුව ජනාධිපතිවරයා පාලනය කිරීමවත්   

ගැළශපන්ශන් නැහැ කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ඒක 
සොචාරයට පටහැනියි. ඒ නිසා අපි විනිවිොාවයකින් යුක්තව ශම් 
ආයතන ශෙශක් ප්රජාතන්ත්රවාෙය, ජනතාවශේ පරමාධිපතය බලය 
තහවුරු කරන ආකාරශයන් කටයුතු කරන්න අව යයි.  

අශනක් කාරණාව ශම්කයි. ගම්බෙ ජනතාවට විසිශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයෙ, විධායක බලශේ තිශබන මහා 
බරපතළ තත්ත්වයෙ, පාර්ලිශම්න්තුශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය තිශබනවාෙ 
කියන කාරණාවට වඩා කුසගින්න පිළිබඳ ප්ර ්නය  මතු ශවලා 
තිශබනවා. ඔවුන්ට එදිශනො පිපශාෝජනය කරන්න අව ය ශශවල් 
පිළිබඳ ප්ර ්නය ඔවුන් ළඟ තිශබනවා. ඒ නිසා  ප්රජාතන්ත්රවාෙශේ 
හරය, මූලික පෙනම, එශහම නැත්නම් වයවස්ථාොයකශේ සහ 
විධායකශේ බලතල ාාවිත කරන්න අව ය ශවන්ශන් ශම් රශේ 
ඉන්න ශෙශකෝටි විසිපන්ලක්ෂයක ජනතාවශේ මූලික අව යතා 
විසඳන්නයි කියන කාරණාව අශේ ඉදිිප කටයුතුවල පෙනම විය 
යුතුයි කියා අපි හැම ශවලාවකම වි ්වාස කරනවා. 

එවන් පසුබිමක් තුළ අපට පැවශරන වගීපම නිසි අයුිපන් ඉු  
කරන්න තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමා අෙ උශශ  ශම් ගරු සාාවට 
ඇවිල්ලා එතුමාශේ වැඩසටහන ඉදිිපපත් කශළේ. ප්රජාතන්ත්රවාදී 
නායකශයක් වුණාම කරන ශශවල් වසන් කළ යුතු නැහැ. එශහම 
වසන් කරලා ශම් රට ඉදිිපයට ශගනයන්නත් බැහැ. එශහම 
වුශණොත් අපි ජනතාවශේ සැකයට ාාජන ශවනවා. ඒ නිසා තමයි 
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා රශේ වර්තමාන 
තත්ත්වයත්, ඒකට විසඳුම් ලබා ශෙන ආකාරය පිළිබඳවත් කථා 
කශළේ. ඒ වාශේම එතුමාශේ කථාව තුළ ගැබ්ශවලා තිබුණා,  අපට 
හුශෙකලාව යන්න බැහැ, ජාතයන්තරශේ සහ ශයෝගය අව යයි  
කියන එක.  ඒ ජාතයන්තර සහශයෝගය මඟින් අපට උෙවු කරන්න 
ඉදිිපපත් වුණු නායකයන්, රටවල් පිළිබඳ එතුමා විග්රහයක් කළා. ඒ 
කාරණාවත් එක්ක ගත්තාම අපට නැඟිටින්න උෙවු කරපු රටවල් 
තිශබනවා කියලා මම වි ්වාස කරනවා. ඒ වාශේම සමහර රටවල් 
ඔවුන්ශේ පැවැත්ම ශවනුශවන් ලංකාව ාාවිත කළ අවස්ථාත් 
තිශබනවා. ඒ නිසා ශමවැනි ශවලාවකදී අශේ රට ඉදිිපයට අරශගන 
යන්න අවදිශයන් කටයුතු කරන්න අව යයි. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අශනක් කාරණාව 

ශම්කයි. ශම් කාලය තුළ අශේ ආර්ිකකයට වටිනාකමක් ශෙන්න 

ඕනෑ.   අශේ අධිකරණ ඇමතිතුමා ප්රකා  කළා, අශේ GSP 

සහනය නවත්වන්න යුශරෝපා සංගමශේ පාර්ලිශම්න්තුව ඡන්ෙ 

500කට වැඩි බහුතරයකින් ශයෝජනාවක් සම්මතර කරලා 

තිශබනවා කියලා. අපි ජාතයන්තරයට එශරහි වුශණොත් ඔවුන් 

බලාශගන ඉන්නවා,- 
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

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

 

ගරු ඩී.බී. තහසේස්ත මහස ා 
(மாண்புமிகு டீ.பீ. ரஹரத்)  

(The Hon. D.B. Herath) 

එශහම ශවලාවක ඔවුන්ශේ සහශයෝගය ගන්න නම් අශේ 
රශේ ඔවුන් අශේක්ෂා කරන ප්රජාතන්ත්රවාදී  තත්ත්වය නැවත 
තහවුරු කරන්න අව යයි. ඒ කාරණාවත් පැහැදිලි කර ශෙමින්, 
ගරු ජනාධිපතිතුමා  වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ ශම් සාාවට 
කරුණු පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින්, ඒ 
කථාව සම්බන්ධ ශයෝජනාවක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කළ ගරු 
මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමාටත්, ශයෝජනාව ස්ිකර කළ ගරු 
සමන්ප්රිය ශහේරත් මන්ත්රීතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ශවමින් මශේ කථාව 
අවසන් කරනවා.  

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Wimal Weerawansa, what is the point of Order? 

 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව රැස ්
ශවන්න ෙවසකට රුපියල් ලක්ෂ 90ක් වියෙම් ශවනවා. අෙ අපි ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ නයාය පත්රශේ තිබුණු ආකාරයට  
විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ගැන සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ ගැන පක්ෂ නායක රැස්වීමකුත් - Committee on 
Parliamentary Businessත් - ෙැන් ටිකකට කලින් පැවැත්වුණා.  
ඒශකදි තීරණය කළා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය විවාෙයට ගන්නත්, ඒ ඡන්ෙ විමසීම කරන්නත්, 
කැමති ශකශනකුට විරුශධව ඡන්ෙය ශෙන්නත්, කැමති 
ශකශනකුට පක්ෂ ශවන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ තීරණය අරශගන 
තමයි පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් වුශණ්. නමුත් ෙැන් ආණ්ඩු 
පක්ෂය ඒකපාක්ිඩකව තීරණය කරලා තිශබනවා, විසිශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනවා 
ශවනුවට ජනාධිපතිතුමාශේ ශමොකක්ශෙෝ ප්රකා ය ගැන විවාෙයක් 
කරන්න. මම කියන්ශන් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය අෙ සාකච්ඡාවට ගන්ශන් නැත්නම් ශහටත් රුපියල් 
ලක්ෂ 90ක් පුච්චන්ශන් නැතිව කරුණාකරලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 
කල් ෙමන්න කියලායි.  ශමතැන නිකම් ශබොරුවට ජනාධිපතිශේ 
කථාවක් ගැන එහාට ශමහාට කියවා කියවා ඉන්න එක ශන් 
කරන්ශන්. ශමොකක්ෙ ශම් කරන්ශන්? ශම් මහජනතා වශේ ධනය 
ශන්.  

 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, the Hon. Speaker had come and 

informed the House about today's Business. However, I 
will inform him of your objection to this.  
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ගරු ිළයාංකස ජයස්තන මහස ා  
(மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன)  

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

මහ ශල්කම්වරයාට කියන්න.  
 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඇත්තටම ශම් විවාෙය කවුරුවත් ඉල්ලපු විවාෙයක් ශනොශවයි. 

ශම්ක නිකම් කාලය කන විවාෙයක්. ශමොකක්ෙ ශම් කරන්ශන්? එක 

ෙවසක් පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවන්න රුපියල් ලක්ෂ 90ක් ශන්!  

මහජනතාව ශමච්චර අමාරුශේ වැටිලා ඉන්න ශවලාශේ ශම්ක 

සල්ලි පුච්චන ආයතනයක් ශවන්න ඕනෑෙ?  
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Some of the Hon. Members have asked for this 

Debate. That is why the Hon. Speaker allowed it. 
 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ළමයි බඩගින්ශන් ඉන්නවා. ළමයින්ට කන්න නැතිව 

පාසල්වල ක්ලාන්ත ශවලා වැශටනවා. ශමතැන නිකම් බයිලා 

ගගහා ලක්ෂ 90 ගණශන් පුච්චනවා. එක්ශකෝ  විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය විවාෙයට ගන්න.  
  

ගරු ිළයාංකස ජයස්තන මහස ා  
(மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன)  

(The Hon. Priyankara Jayaratne) 
පක්ෂ නායක රැස්වීමක් තියලා තීන්දුවක් ගන්න.  
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
It is the Hon. Speaker's decision. I will inform the 

Hon. Speaker.  
 

ගරු විමල් වීසවාං  මහස ා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂය විතරක් ඒක 

තීරණය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? ශපොදුජන ශපරමුශණ් ශල්කම්ශේ 

සල්ලිෙ ශම් පුච්චන්ශන්? විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ශගශනනවා කියලා, පසුව ඒක කල් ෙමලා  කටයුතු 

කරනවා. ඒවා තනිශයන් තීරණය කරලා කටයුතු කරනවා නම්, 

පාර්ලිශම්න්තුවක් වැඩක් නැහැ ශන්. 
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member. I will inform the Hon. 

Speaker.  
 

ගරු ිළයාංකස ජයස්තන මහස ා  
(மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன)  

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 

ගරු ිළයාංකස ජයස්තන මහස ා  
(மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன)  

(The Hon. Priyankara Jayaratne) 

ශම් විවාෙය ගන්න එපා.  පාර්ලිශම්න්තුව කල් ෙමන්න.  

 
ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member. I will inform the Hon. 

Speaker.  

Next, the Hon. Patali Champika Ranawaka. You have 
ten minutes.  

 
[අ.ාා. 1.26  

 

ගරු පාඨසි චේිළක ස වක මහස ා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අෙ අපි ඇත්තටම  

සාකච්ඡා කරන්න බලාශපොශරොත්තුව හිටිශේ ශම් රශේ විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ගැනයි. ශම් ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනශයන් අෙ රශේ තිශබන ආර්ිකක ප්ර ්නය 

විස ශඳනවාෙ, අෙ රශේ තිශබන සමාජ ප්ර ්න විස ශඳනවාෙ කියලා 

ඇතැම් අය විවාෙ කළත්, අෙ අපි එකක් අවශබෝධ කරගත යුතුයි. 

ශම් රට ස්ජවරී බංශකොශලොත් රාජයයක් බවට ප්රකා යට පත් 

ශවලා ඉවරයි. ශමවැනි අර්බුෙයකට ලක්වුණු රටවල් ඇතැම් විට 

ශබොශහෝ කාලයක් අරශගන තිශබනවා, ඒ අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

එන්න. උොහරණයක් විධියට ගත්ශතොත්, ග්රීසිය බංශකොශලොත් 

වුණා. එය යුශරොපා සංගමශේ රටක්. අවුරුදු 12ක් ගිහිල්ලා තවමත් 

ග්රීසියට ඒ බංශකොශලොත්ාාවශයන් ශගොඩ එන්න බැිප ශවලා 

තිශබනවා. ඒ රශේත් ආණ්ඩු ශවනස් වුණා, ආණ්ඩු මාරු වුණ, 

විවිධ අය බලයට පැමිණියා. නමුත් ඒක කරන්න බැිප වුණා.   

අපි ශම් ප්ර ්නශේ බැෑරරුම්කම ෙැන ශගන ෙ ශම් වැඩ 

කරන්ශන්, ඒ  වග වීම ෙැන ශගන ෙ ශම් වැඩ කරන්ශන් කියන එක 

හිතන්න ඕනෑ. අෙත් අපි ශමතැනදී ඔේපු කශළේ අපට එවැනි වග 

වීමක් නැති බවයි. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

අව ය ශවන්ශන් පක්ෂයක, කණ්ඩායමක, කල්ලියක ශහෝ 

පුශගලයකුශේ අව යතාව සඳහා ශනොශවයි. අශේ රට ශමතැනින් 

ගලවා ගන්න නම් ජාතික සහ ජාතයන්තර ව ශයන් පිළිගන්නා 

අවම ආර්ිකක වැඩ පිළිශවළක් අව යයි; අවම ශශ පාලන වැඩ 

පිළිශවළක් අව යයි.  

ජාතික සාාව ස්ථාපිත කර තිබුණා නම්, ඒ ජාතික සාාව 

මඟින් ඒ ඒ තීරණ අරගත්තාට පසුව තැන් තැන්වල ඒවා ශවනස් 

කිරීමට කල්ලි කණ්ඩායම් ක්රියා කිරීම අති යින්ම නරක 

පූර්වාෙර් යක්. ඒ  විතරක් ශනොශවයි, ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

එන්න අපි කිසිම උත්සාහයක් ශනොෙරන බව අශේ එළිශේ ඉන්න 

සමාජයට ශපන්වා දීමක්. ඒ වාශේම, ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී බලශේග 

 ක්තිමත් කිරීමක්. පාර්ලිශම්න්තුව ගැන තිශබන කලකිරීම, 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් කිසිවක් සිදු ශනොශවනවා කියන කාරණය 

නැවත නැවත ඔේපු කරලා ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී බලශේග  ක්තිමත් 

කිරීමක්. ඒ නිසා යම් යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණත්, ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ තිබුණු තත්ත්වයම 

ශනොතිබුණත්, ඒ විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

මඟින් අපට ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල කියන කාරණාවලටත්, ඒ 

වාශේම අෙ දිනශේ එක්සත් ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් ශකොමිසම 

ඉදිිපශේ අපට එශරහිව නැ ශඟන ශචෝෙනාව සම්බන්ධශයනුත් යම් 

උත්තර මාලාවක් ලබා දීමට හැකියාව තිබුණා. ඒ වාශේම, ශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

රශේ නීතිශේ ආධිපතයය පිහිු වීම පිළිබඳව අධිකරණශේ 

ස්වාධීනත්වය ශගන එන අධිකරණ ශසේවා ශකොමිසමක්, ශපොලිස් 

ශකොමිසමක් මඟින් ශපොලීසිශේ විමර් න ස්වාධීන කිරීම, ඒ 

වාශේම රාජය ශසේවය ස්වාධීනකරණය කිරීම කියන සියලු කාරණා 

එක්ක ප්රසම්පාෙන ශකොමිසම, විගණන ශකොමිසම ආදිය 

මාර්ගශයන් ලංකාවට ජාතිකමය ව ශයනුත්, ශම් රශේ පසුගිය 

කාලශේ පැන නැුණණු  අරගළය විසින් මතු කරපු දූෂණය, වංචාව, 

රට බංශකොශලොත් කිරීම යනාදී කාරණා පිළිබඳව රටට 

උත්තරයකුත්, ජාතයන්තර ව ශයන් උත්තරයකුත් ශෙන්න 

තිබුණා. නමුත් ඉතා පු  කාරණා මත ශවිත්ව පුරවැසි ප්ර ්නය, 

එශහම නැත්නම් පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවා හිපන්න ජනාධිපතිට 

බලය ලැශබන්ශන් අවුරුදු හතරහමාශරන් ෙ, ශෙකහමාශරන් ෙ 

කියන කාරණා මත ශමය ආපස්සට හැරවීම සුදුසු නැහැ. 113 

ඉන්නවා නම්, අය වැය ඉදිිපපත් කරනවා නම් ශම් ශෙසැම්බර් 

මාසශේදීම ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අව ය ශකශනකුට විසුරුවන්න 

පුළුවන්; ඒ, එක පැත්තක 113 ඉන්නවා නම්. ඒ නිසා ශමවැනි 

කාරණා මත  ජාතික, ජාතයන්තර ව ශයන් අති ය වැෙගත් ශම් 

සංශ ෝධනය ආපස්සට කරකැවීම ගැන;  සංශ ෝධනය නතර කිරීම 

ගැන අශේ කනගාු ව වාශේම විශරෝධයත් ශම් අවස්ථාශේ දී පළ 

කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ජිනීවා ශයෝජනාත් එක්ක 

අපි තවත් ායානක අර්බුෙයකට ගමන් කරන්න නියමිතයි. GSP 

Plus සහනය ගැන කියනවා නම්, ලබන අවුරුශෙ -2024- 

ශවනශකොට යුශරෝපා සංගමය නව සහන ක්රියාවලියක් හඳුන්වා 

ශෙන්න නියමිතයි. එශතක් මම හිතන්ශන් නැහැ GSP Plus 

සහනය අශපන් ඉවත් කරයි කියලා. ඒ නව ක්රියාවලිශේ 

අනිවාර්යශයන්ම මානව හිමිකම් ප්ර ්නය විතරක් ශනොශවයි, 

ආර්ිකක අපරාධ පිළිබඳ කාරණයත් පැහැදිලිව සඳහන් ශවලා 

තිශබනවා.  ආර්ිකක අපරාධ; සුදු කරපටි අපරාධකාරයන්ශේ 

අපරාධ පිළිබඳව මම කිහිප වතාවක් පාර්ලිශම්න්තුශේ දී ශපන්වා 

දුන්නා. ශකෝේ කමිු ශේ දී ශපන්වා දුන්නා.  

එො ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මහත්මයා හඳුන්වා දුන්නා වාශේම, 

බ්රිතානයශේ නව අගමැති ලිස ්ට්රස් මැතිනිය නව ලිබරල් ප්රතිපත්තිය 

අනුව යමින් පවුම් බිලියන 45ක බදු සහනයක් රශේ ධන 

කුශේරයින්ට ලබා දුන්නා. අන්තර්ජාතික මූලය අරමුෙල ශමොකක්ෙ 

කශළේ? අන්තර්ජාතික මූලය අරමුෙල ප්රසිශධිශේ ශම්කට විශරෝධය 

පළ කළා.  Fitch Ratingsවලින් ඒ ශගොල්ලන්ව AA+ ඉඳලා AA- 

ෙක්වා පහළට ඇඳලා ෙැම්මා. අපට වුශණත් එච්චරයි. අපිත් ශම් බදු 

සහනය ලබා දුන් වහාම අපටත් කශළේ ශමොකක්ෙ? "බී" ශශ්රේණිශේ 

තිබුණු අශේ ණය තත්ත්වය "සී" ශශ්රේණියට ඇෙ ෙැම්මා. එො IMF 

එක ඔශක් තෝබර් මාසශේ දී බ්රිතානයශේ ප්ර ්නය විවෘතව කිේවා. 

හැබැයි, අපට ඒක කිේශේ රහසින්. ඇත්තටම එවැනි තත්ත්වයක් 

ශම් රටට කියන්න මූලය අරමුෙලටත් වග වීමක් තිශබනවා. 2020 

මාර්තු මාසශේ 07 ශවනිො මහ බැංකු අධිපති ඇතුළු මූලය 

මණ්ඩලයට ෙැනුම් දුන්නා, "ලංකාශේ ණය තිරසර නැහැ,  ශමශහම 

ගිශයොත් ලංකාව බංශකොශලොත් ශවන්න පුළුවන්" කියලා. ඒක 

ශනොතකා මහ බැංකුශේ අධිපති, මුෙල් ඇමති ඒ වාශේම මහා 

ාාණ්ඩාගාර ශල්කම්වරයා කටයුතු කිරීශම් ප්රතිලලය තමයි අෙ  අපි 

ශම් ුකක්ති විඳින්ශන්. එශහම නම්, ඒ වාශේ පැහැදිලි අනතුරු 

හැඟවීමක් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශලන් ශවලා තිබිය දී බහුතරය 

ශකොන්සර්ශේටිේ පක්ෂයට තියා ශගන, ඒ ශගනාපු බදු ශයෝජනා 

ආපහු හරවලා බ්රිතානය ආර්ිකකය නැවත ශගොඩනඟන්න බ්රිතානය 

අගමැතිතුමියට, ඒ කැබිනේ මණ්ඩලයට පුළුවන් වුණා.  ශමොකෙ, 

අපි ව  ාශේ ශනොශවයි, ඒ රටවල්  AA+ ස්ථානශේ හිටිශේ.  

බ්රිතානයශේ Bank of England ඇතුළු මුළු බැංකු පශධතිය අති ය 

බලවත්. එශහම තත්ත්වයක් තුළ පවා ඒක reverse කරලා ඔවුන්ට 

ආර්ිකකය ගලවා ගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් වුශණ් 

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල් අනතුරු හැඟවීම නිසායි.  

නමුත්  මුලය අරමුෙශල් ඒ අනතුරු ඇඟවීම රටට කිේශේ 

නැහැ. කිේශේ ශම් නිලධාිප මණ්ඩලයට විතරයි.  නිලධාිප 

මණ්ඩලය ඒක වසන් කරලා පුරාශ.රු කථා කිේවා. "අපට  ඇති 

ශවන්න සල්ලි තිශබනවා, කිසිම මූලය අර්බුෙයක් නැහැ, ශඩොලර් 

ඇති ශවන්න තිශබනවා, රුපියල් ඇති ශවන්න තිශබනවා" කියලා 

කියමින් ශම් අර්බුෙය කරා ගමන් කළා. ඒ නිසා ශම් ආර්ිකක 

අපරාධ සම්බන්ධශයන් ජාතයන්තරය ප්ර ්න කරන්න කලින් ශම්වා 

ගැන ශම් රට තුළ ප්ර ්න කළ යුතුයි. ශම් මානව හිමිකම් ගැටලු 

ගැන ජාතයන්තරය ප්ර ්න කරන්න කලින් යන්ත්රණයක් මඟින් 

ඒවා  ශම් රට තුළ විසඳිය යුතුයි. එශහම නැතුව, "ජාතයන්තරය 

ඇඟිලි ගහනශවෝ" කියලා ඊට පස්ශසේ කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි,  2012 දී තමයි අවසාන 

ජන සංගණනය පැවැත්වුශණ්. ශම් 2022 අවුරුශෙ. අෙ ශම් 

ශමොශහොත වනතුරුත් අශේ රශේ ජන සංගණනයක් පවත්වා නැහැ. 

හිප නම් ශම්ක 2021දි පවත්වන්න ඕනෑ. ශමොකෙ, 1971, 1981, 

1991, 2011 ආදී ව ශයන් තමයි ජන සංගණන පැවැත්වුශණ්. 

මුෙල් අමාතයාං ය ශම් වනතුරුත් ජන සංගණනය පවත්වලා 

නැහැ. ඒ නිසා නිල ව ශයන් අපි ෙන්ශන් නැහැ, අෙ ශම් රශේ 

ශකොච්චර ජනගහනයක් ඉන්නවාෙ,  ශම් රශේ දුේපත්කම 

ශකොච්චරෙ, විරැකියාව ශකොච්චරෙ කියලා. තිශබන්ශන් 

ඇස්තශම්න්තු පමණයි. ඒ නිසා මම ඉතා පැහැදිලිව ශබොශහොම 

වගීපශමන් කියනවා, ශම් රශේ සාශේක්ෂ දුීකකමත්,  නිරශේක්ෂ 

දුීකකමත් අෙ  ශෙුණණ ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, ශම් රශේ  

විරැකියාව අති ය බැෑරරුම් මේටමකට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම, අෙ  ශලෝක ආර්ිකකශේ ඇති ශවලා තිශබන කඩා වැටීම් 

ගත්ශතොත්, උතුරු ඇශමිපකාශේ සහ යුශරෝපශේ ආර්ිකක 

කඩාවැටීම් තුළින් අශේ අපනයනවලට ෙැවැන්ත බලපෑමක් එල්ල 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, විශශ  රටවල වැඩ කරන අශේ 

අයශේ ශප්රේෂණ එවන්නත් ඒක ශලොකු බාධාවක් ශවලා තිශබනවා. 

ඒ නිසා අපිට අෙ ජාතයන්තර වටපිටාශවන් ඇවිල්ලා තිශබන 

අවාසිොයක තත්ත්වයක් එක්ක අශේ දුේපත්කම, විරැකියාව, සමාජ 

අසහනය ඊළඟ මාස කිහිපශේදී පිමි ගණනින් වර්ධනය ශවන්න 

නියමිතයි. ඒ නිසා අපි ශම් ගැන යම් ආකාරයකට වැෙගත් 

සාකච්ඡාවකට එළඹුශණ් නැත්නම්,  වැෙගත් විධියට ශම් ප්ර ්නයට 

මුහුණ දුන්ශන් නැත්නම් අපට ඉතා අවාසනාවන්ත සමාජ 

කැරලිකාිපත්වයකට ඉදිිප කාලශේදී මුහුණ ශෙන්න ශවනවා. ඒක 

ශම් මර්ෙන ශපොල්ල ශගනැල්ලා, නීති ශගනැල්ලා, අධිආරක්ෂක 

කාලප ශගනැල්ලා, අත්අඩංුණවට අරශගන එශසේ බිය කරන්න 

පුළුවන් එකක් ශනොශවයි. ශමොකෙ, මධයම පන්තිය, පහළ දුීක-

දුේපත් ජනතාව කියන සියලුශෙනාටම අෙ බඩගින්න ෙැනිලා 

තිශබනවා.  

1990 ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් කැරැල්ල සිශධ ශවන 

ශවලාශේ ශම් රශේ සාශේක්ෂ දුීකකම සියයට 33යි; විරැකියාව 

සියයට 28යි. රශේ මිනිස්සුන්ශේ ආොයශමන් සියයට 65ක් වැය 

කශළේ කෑමවලට. 2019දී ශමොකක්ෙ තත්ත්වය? විරැකියාව සියයට 

4යි; සාශේක්ෂ දුීකකම සියයට 6යි. ඒ වාශේම, මුළු රශේම 

මිනිස්සුන්ශේ සාමානය ආොයශමන් සියයට 32යි කෑමට වැය 

කශළේ. අශනක් සියයට ගණන අශනක් ඒවාටයි වැය කශළේ. අෙ 

ශමොකක්ෙ තත්ත්වය?  අෙ ජාතයන්තර ආයතන කියන විධියට රට 

නැවත වතාවක් 1990 දී තිබුණු තත්ත්වයට  පත්ශවලා තිශබනවා.   

මිනිස්සුන්ශේ ආොයශමන් සියයට 65ක්  වැය ශවන්ශන් කෑමට 

කියලා  අෙ  ජාතයන්තර ආයතන අපට ප්රකා  කරනවා. ඒ 
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වාශේම, ශේලක් ඇර ශේලක් කන තත්ත්වයකට රශේ බහුතර 

ජනතාව අෙ පත් ශවමින් සිටිනවා. අෙ සෑම ක්ශෂේත්රයකම 

විරැකියාශේ ගැටලුව ෙකින්න ලැශබනවා. පසුගිය මාර්තු මාසශේ 

සිට ජූලි මාසය වන විට සියයට 19කින් ඉදිකිරීශම් ක්ශෂේත්රය කඩා 

වැටිලා තිශබනවා.  ශම් ක්ශෂේත්රවල වැඩ කරපු හය ලක්ෂයකට, 

ඉංජි ශන්රුවන් 3,000කට අධික ප්රමාණයකට ශම් ශවන  ශකොට 

රැකියා අහිමි ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, අෙ ශම් රටින් පලා 

යාමට හැකි හැමශකනාම අෙ පලා යමින් තිශබනවා. ශම් නිසා ශම් 

රට  මානව කාන්තාරයක් බවට ක්රමශයන් පත් ශවමින් තිශබන බව 

අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. ඒ නිසා  මම ශබොශහොම වගීපශමන් 

ගරු ජනාධිපතිතුමාට ශම් කාරණය කියනවා. එතුමා යටශත් තමයි 

මුෙල් අමාතයාං ය තිශබන්ශන්. කරුණාකර  විධිමත් සංගණනයක් 

පවත්වලා ශම් කටයුත්ත ඉෂ්ට කිරීමට කටයුතු කරන්න කියලා මම  

එතුමාශගන්  ඉල්ලා සිටිනවා.  

බල ක්ති ඇමතිතුමාත් ශම් ශවලාශේ ගරු  සාාශේ ඉන්නවා. 

අෙත් අපි එතුමා  එක්ක විවාෙ සම්පන්නව ශමතැන සාකච්ඡා කළා, 

ගල් අල්රු  ප්රසම්පාෙනය සහ ශතල් ප්රසම්පාෙනය ගැන. ගරු 

ඇමතිතුමනි, පසුගිය අශගෝස්තු මාසශේ 24වැනි ො මම ඔබතුමාටත් 

 නිජ ශතල් ප්රසම්පාෙනය ගැන ලිපියක් එේවා. අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විවෘතව ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන අතශර් අෙ 

COPE එශක් පළමුවැනි රැසව්ීම පැවැත්වුණා. ගල් අල්රු 

ප්රසම්පාෙනය පිළිබඳ විගණකාධිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් වාර්තාව 

අපි ශහට දිනශේ  එම කමිු ශේදී සාකච්ඡාවට ගන්න 

බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා; තීරණය කර තිශබනවා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  නිජ ශතල් 

ප්රසම්පාෙනය පිළිබඳව, ඔය premium අගය පිළිබඳව, ෙර් ක නිසා 

ඇති ශවලා තිශබන ගැටලුව පිළිබඳව, ශබොර ශතල්වල සංයුතිය 

මාරුවීම නිසා අෙ ඇති ශවලා තිශබන සල්ෆර් ප්ර ්නය, සල්ෆර් 

ප්රති තය වැඩිවීම නිසා අශේ බලාගාරවලට ඇති ශවලා තිශබන 

ගැටලු ගැන අශගෝස්තු මාසශේ 24වැනි දිනැති ලිපිශයහි මම 

ශබොශහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිශබනවා.   

මා ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගල් අල්රු ප්රසම්පාෙනය 

සම්බන්ධශයන් කළා වාශේ, ඒ ගැනත් විස්තරාත්මක විමර් නයක් 

කිරීමට කරුණාකර එම ලිපියත් COPE එක ශවත ශයොමු කරන්න  
කියලා. ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අපි ශම් ශමොශහොශත් 

අර්බුෙයකට පත්ශවලායි ඉන්ශන්. ඉතාම සීමිත ශඩොලර් ප්රමාණයක් 

අපට තිශබන්ශන්. ඒවාශයනුත් ගසා කෑශම් ක්රියාවලියක් ශවනවා 

නම්, ඒක නැවැත්වීම පාර්ලිශම්න්තුශේ වගීපමක්. එශහම නැතිව, 

එක් සමාගමකට ශහෝ තවත් සමාගමකට පක්ෂව කටයුතු කරන 

එක ශනොශවයි අපට කරන්න තිශබන්ශන්. ශම් සීමාසහිත ශඩොලර් 

ප්රමාණය පාවිච්චි කරලා ශම් කටයුත්ත කරන එකයි කළ යුත්ශත්. 

ඒ නිසා අපි - පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු- සියලුශෙනාම ඉදිිප කාලශේ 

වගීපශමන් හැසිරුශණ් නැත්නම්, නැවත වතාවක් ජූලි 09, ජූනි 09, 

මැයි 09 ෙැක්කා වාශේ සිදුවීම්වලට වඩා ායානක සිදුවීම්වලට ශම් 

රට ගමන් කරන්න පුළුවන්. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත සම්බන්ධ විවාෙය කල් තැබීශමන් 

අෙත් අපි ලබා දුන්ශන් එවැනි නරක පූර්වාෙර් යක් කියන 

කාරණය මතක් කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මා නිහඬ 

ශවනවා, ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි. 

 

 
ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Hesha Withanage. You have 15 

minutes. 

[අ.ාා. 1.38  

 
ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත අෙ දින  ශම් උත්තරීතර සාාශේ විවාෙයට ගනීවි කියලා 

මුළු රටම බලාශගන සිටියා. නමුත්, ආණ්ඩු පක්ෂය ඇතුශළේ ඇති 

අර්බුෙ, ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු කළමනාකරණය කර ගන්න 

ආණ්ඩුවට බැිපවීම, අගමැතිතුමා එක් මඟක්, ජනාධිපතිතුමා 

ශවනත් මඟක් යෑශම් අර්බුෙය අන්තිම ශමොශහො ත වනතුරු විසඳා 

ගන්න බැිපවීම නිසා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත අෙ ශම් උත්තරීතර සාාශේ විවාෙයට ගත්ශත් 

නැහැ කියා මා හිතනවා. ඒ වාශේම, පැහැදිලිව ශම් රටට 

ශපන්නුවා, ශම් රශේ ජනතාව ප්රතික්ශෂේප කරපු, ශම් රශේ ජනතාව 

සාප කරන බැසිල් රාජපක්ෂට ඕනෑ විධියට තමයි තවමත් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව හැසිශරන්ශන් කියන එක. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට ගැනීම පිළිබඳ 

කාරණයටත් ඒක වුණා. අෙ එම පනත් ශකු ම්පත ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ විවාෙයට ගන්න නියමිතව තිශයශදී රී ලංකා 

ශපොදුජන ශපරමුශණ් ශල්කම්තුමා කියනවා, වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයක් අව ය නැහැ කියලා. ශමොකක්ෙ ෙන්ශන් නැහැ ශම් 

ශෙබිඩි පිළිශවත, ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි.  

ශමශතක් කල් COPE එක ගැන අපට යම් වි ්වාසයක් 

තිබුණා. ගරු චිපත ශහේරත් මැතිතුමා, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති 

මැතිතුමා සහ ඊට ශපර සාාපති ශලස කටයුතු කරපු මැති 

ඇමතිවරු යම්කිසි සාධනීය තැනකට COPE එක අරශගන ආවා. 

මා හිතන විධියට අෙ පළමු වතාවට COPE එකත් බැසිල් 

රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ ඔශඩොක්කුවට ෙමා ශගන තිශබනවා. 

ඉදිිපශේදී COPE එක ඉස්සරහට යම් යම් අය ශගන්වා, ප්ර ්න 

අහලා ශම් රටට, සමාජයට යහපතක් ශවයි කියලා කවුරු හිප 

බලාශපොශරොත්තු  ශවනවා නම්, අදින් පස්ශසේ  ඒකත් ශවන්ශන් 

නැහැ. ශපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සාාවත් ආණ්ඩුවට ඕනෑ 

විධියට නටන, ශවනම ශසල්ලම් කාමරයක් බවට පත් ශවනවා 

කියන එක ශම් ශවලාශේ විශ ේෂශයන් මම මතක් කර ශෙන්න 

ඕනෑ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අෙ ශම් විවාෙයට 
ගන්ශන් ඇත්තටම විවාෙයට ගත යුතු කාරණාවක්ෙ? ජනාධිපති 
ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අෙ ඇවිල්ලා ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 
හමුශේ  ප්රකා යක් කරලා ශම් රශේ පවතින අර්බුෙය විසඳන හැටි, 
ශම් අර්බුෙශේ ෙැන් තිශබන තත්ත්වය, ශම් අර්බුෙශේ විසඳීශම් ඉදිිප 
ක්රියා මාර්ග ගැන ශම් රටට පණිවුඩයක් දුන්ශන් නැහැ. එතුමා අෙ 
උෙෑසනම ඇවිල්ලා කශළේ, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 
සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට ගැනීම වළක්වාලීම 
සඳහා ප්රකා යක් කිරීම පමණයි. ඒ හුදු ප්රකා ය දින ශෙකක 
පාර්ලිශම්න්තු විවාෙයක් බවට පත්වීම ශේෙනීය තත්ත්වයක්. මීට 
ශපර කිේවා වාශේ, රුපියල් මිලියන නවයක මුෙලක් දිනකට 
පාර්ලිශම්න්තුව  ශවනුශවන් වැය ශවනවා නම්, ශම් ප්රකා ය හරහා 
ඒ වාශේ දින ශෙකක් තමන්ට හිජතෂී මන්ත්රීවරුන්ට හිතලු 
ප්රකා  කරන්න  ශම් උත්තරීතර සාාව පාවිච්චි කිරීම මහා 
අපරාධයක් කියා මා වි ව්ාස කරනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මම ෙැනට මාස ශෙකක් 

තිස්ශසේ සාාව කල් තබන අවස්ථාශේ ශයෝජනාවක් ඉදිිපපත් 

කරන්න බලාශපොශරොත්තුශවන් ඉන්නවා. නමුත්, ඒකට 

අවස්ථාවක් ශෙන්ශන් නැහැ. හැම ොම ශමොකක් හිප ශෙයක් සිදු 

ශවනවා. අෙත් ශම් විවාෙය අස්ශසේ ඒ ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කිරීම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කල් ෙැමුවා. ඒ නිසා මම ඒ ගැන යමක් කියන්න ශවලාව ශවන් කර 

ගන්නවා. ශමොකෙ, මට ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා කියාපු 

කාරණාව ගැන කියන්න ශෙයක් නැහැ. එතුමා කියපු ශශ රශේ 

ජනතාවත් අහශගන සිටියා, පාර්ලිශම්න්තු සජීවී විකා ය හරහා. ඒ 

ගැන ආපසු විවාෙ කරන්න ශෙයක් නැහැ. ඇත්තටම ශම්ක ශබොරු 

විවාෙයක්, පාර්ලිශම්න්තුව adjourn කරන්න බැිපකමට යන 

විවාෙයක් විධියටයි අපට ශපශනන්ශන්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මම ඉතාම වැෙගත් 
ශයෝජනාවක් තමයි ශම් පාර්ලිශම්න්තුව හමුවට ශගශනන්න 
බලාශපොශරොත්තු වුශණ්. අශේ රශේ ශබෞශධ විහාරස්ථාන, කිතුනු 
ශශවස්ථාන, පල්ලි, ශකෝවිල් ආදී ශම් හැම ස්ථානයකටම ඒ ඒ 
විහාරස්ථානවලට ශවන් වුණු, ඒ ශවනුශවන් නම් වුණු පූජා භූමි 
ප්රශශ  තිශබනවා. අශේ රශේ එක් එක් ොයක සාා මඟින් ඒ 
විහාරස්ථානවල අභිවෘශධිය ශවනුශවන් මහා වි ාල ශසේවයක් 
කරනවා. විහාරස්ථ ොයක සාාවලින් ලැශබන මුෙල්වලට වඩා වැඩි 
වියෙමක් ෙරලා ඉතා දියුණු තත්ත්වයට පත් කරපු සමහර ස්ථාන 
තිශබනවා. 

මම ශම් කථා කරන්ශන් මා නිශයෝජනය කරන රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කශේ ශකොශළොන්න මැතිවරණ ශකොේධාසශේ ඇඹිලිපිටිය 
නගරයට සම්බන්ධ ඉතාම වැෙගත් කාරණාවක් ගැන. ඇඹිලිපිටිය 
නගරය කියන්ශන්, 1985දී එවකට සිටි රණසිංහ ශප්රේමොස 
අග්රාමාතයතුමා විසින් නිර්මාණය කර ජනාවාස ඇති කළ 
නගරයක්. එය, ඉතා දියුණුවට පත්ශවමින් තිශබන නගරයක්. මම 
හිතන විධියට හම්බන්ශතොට දිස්ත්රික්කයට ආසන්නව ඉතාම 
ශහොඳින් දියුණු ශවමින් තිශබන නගරය වන්ශන් රත්නපුර 
දිස්ත්රික්කශේ ඇඹිලිපිටිය නගරයයි. හැබැයි, ඇඹිලිපිටිය නගරශේ 
මෑත කාලශේ ඉතා ෙැවැන්ත ප්ර ්නයක් මතු වී තිශබනවා. ශම් 
ප්ර ්නයට උත්තර ලැබුශණ් නැහැ. මම ශම් පිළිබඳව අමාතයවරු 
කිහිප ශෙනකු එක්ක කථා කළා. ඒ අමාතයවරුන්ශගනුත් ඍජු 
උත්තරයක් ලැබුශණ් නැති නිසා මම ශම් උත්තරීතර සාාශේදී අෙ 
ගරු අග්රාමාතයතුමාට වාශේම ශම් විෂය ාාර අොළ ඇමතිවරයාට 
ශමය ශයොමු කරනවා, පිළිතුරක් බලාශපොශරොත්තුශවන්. 

මහවැලි කලාපශේ වලව බලප්රශශ යට අයත් ඇඹිලිපිටිය 
නගරශේ  තිශබන කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරස්ථානයට අයත් යැයි 
කියන, ඒ වාශේම මහවැලි අධිකාිපයටත් අයිතිවාසිකම් තිශබනවා 
කියන භූමියක ශබදීම පිළිබඳව යම්කිසි විෂමතාවක් තිශබනවා. 
ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ඒ ප්ර ්නය ශකොශතක් දුර 
ගිහින් තිශබනවාෙ කිේශවොත්, අෙ ශවනශකොට ඇඹිලිපිටිය නගරශේ 
තිශබන වයාපාිපක ස්ථානවල අයිතිකරුවන්ට තමන්ශේ වයාපාිපක 
භූමිය පිළිබඳව කිසිදු අයිතියක් කියා ගන්න බැිප තත්ත්වයට 
ඇවිල්ලා තිශබනවා. මහවැලි අධිකාිපශයන් කියනවා, එම ඉඩම් 
මහවැලි අධිකාිපශේ කියලා. සමහරු කියනවා, ඒවා සින්නක්කරයි 
කියලා. තවත් අය කියනවා, ඒවා කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරයට 
අයිතියි කියලා. ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ශම් 
තත්ත්වය උඩ ශම් කාරණය ඉතාම නරක තැනකට ගිහින් 
තිශබනවා. සමාශවන්න, මට ශම්ක කියන්න ශවනවාට. 
කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරස්ථානශේ ශගෞරවනීය ස්වාමීන් 
වහන්ශසේ ශම් වනශකොට කිසිම නියාමනයක් නැතිව, ශබෞශධ 
කටයුතු ශකොමසාිපස්වරයාශේ කිසි නියාමනයක්, නිරීක්ෂණයක් 
නැතිව අත්තශනෝමතිකව ෙැවැන්ත විධියට බදු අය කිරීශම් 
ක්රියාොමයක නිරත ශවනවා. ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, 
එම කාරණය සම්බන්ධව ඇඹිලිපිටිය වයාපාිපකයින්ශේ එකමුතුව 
විසින් ඉදිිපපත් කළ, ඒ අයශේ අත්සන් සහිත ශල් නයක් මා 
්වාග * කරනවා. 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, භූමිශේ අයිතිය කාට 

තිබුණත් ප්ර ්නයක් නැහැ. නමුත්, ඇඹිලිපිටිය නගරශේ වයාපාර 

කරන අයට වයාපාිපක ස්ථානයක් නිවැරදිව හො ගන්න බැහැ 

භූමිශේ අයිතිය නැති නිසා. ශමොකෙ, ඒ අයිතිය නැති වුණාම 

බැංකුවකින් ණය පහසුකමක්වත් ගන්න බැහැ. ඒ වාශේම, ඒ 

වයාපාර ශගොඩනැල්වාට පසුව භූමියට අයිතිය කියන 

විහාරස්ථානශයන් ඇවිල්ලා අර හොපු ශගොඩනැඟිල්ශල් 

වටිනාකමටත් එක්ක බදු ඉල්ලනවා.  

මම උොහරණයක් කියන්නම්. එක්තරා වයාපාිපකයකු 

2019.03.27 වැනි ො වයාපාිපක ස්ථානයක් මිලට ගන්නවා, 

රුපියල් මිලියන 20කට. මිලියන 20කට මිලදී ගන්නා වයාපාිපක 

ස්ථානශයන් සියයට 25ක බදු මුෙලක්, එශහම නැත්නම් ලක්ෂ 

50ක මුෙලක් එම විහාරස්ථානයට ලබාශගන තිශබනවා. මා ළඟ 

තිශබනවා, උන්වහන්ශසේ පන්සශල් ලිපි ශීර්ෂය යටශත් නිකුත් 

කළ ලිපියක්. ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, " ාස්ත්රශේදී 

පණ්ඩිත තණමල්විල ුණණරතන හිමි, පල්ශල්ගම, ඇඹිලිපිටිය, 

කාවන්තිස්ස රජමහා විහාරය" යනුශවන් එහි සඳහන් ශවනවා. ඒ 

මුෙල ලබා ශගන තිශබන්ශන් ජී.ශක්. සුරංග රමයලාල් කියන 

මහතාශගන් 2019.03.27 වැනි ො. විපපනම් අංක 33/34 ෙරන 

ස්ථානය ශවනුශවන් ලක්ෂ 50ක බදු මුෙලක් ලබා ගැනීම 

සම්බන්ධව උන්වහන්ශසේ ඒ කඩහිමියාට ලබා දීපු ලිපිය ගැනයි 

මම ශම් සඳහන් කශළේ. සියයට 25ක බදු මුෙලක් අරශගන 

තිශබනවා. අපි කියන්ශන්, එම වයාපාිපකයා ඒ වයාපාිපක ස්ථානය 

මිලදී ගැනීම ශවනුශවන් එම විහාරස්ථානයට දුන් සියයට 25ක 

මුෙලට -ලක්ෂ 50ට- වුශණ් ශමොකක්ෙ කියන එක පිළිබඳව 

නියාමනය කරන්න කියලායි.  

පන්සලට මුෙලක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව වරෙක් කියන්ශන් 

නැහැ. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධව ොයක සාාවකින් ශවන්න පුළුවන්, 

එශහම නැත්නම් රාජය ආයතනයකින් ශවන්න පුළුවන්, එශහමත් 

නැත්නම් ශබෞශධ කටයුතු ශකොමසාිපස්වරයා හරහා ශවන්න 

පුළුවන්, නියාමනයක් තිශබන්න ඕනෑ. ස්වාමීන් වහන්ශසේ නමකට 

ඒ මුෙල් ගියාට කමක් නැහැ, ශබෞශධ කටයුතු 

ශකොමසාිපස්වරයාශේ අනුෙැනුමක් ඇතිව. හැබැයි, එශහම ශෙයක් 

ශවන්ශන් නැහැ.  

ඒ වාශේම, ශමතැන තවත් කාරණාවක් තිශබනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි. අර ලක්ෂ 200කට අෙ ලබා 

ගන්නා වයාපාිපක ස්ථානය ශහට තවත් වයාපාිපකශයකුට ඒ 

පුශගලයා විකුණුශවොත්, එශසේ විකුණන එශකනුත් ආශයත් සියයට 

25ක් පන්සලට ශගවන්න ඕනෑ. එතශකොට එක ශගොඩනැඟිල්ශලන් 

සමහර ශේලාවට ලක්ෂ 50, 100, 200 එනවා. ශම් සා වි ාල 

මුෙලක් ඒ විහාරස්ථානශේ අපි ශපර ීප හිමිනම විසින් ලබා ශගන 

තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි.  ඒ ප්රශශ ශේ පදිංචි ශවලා සිටින 

අවුරුදු 60, 70ක ගෘහ මූලිකත්වය තිශබන පිිපසට පවා ශම් 

ශවනශකොට තර්ජන පවතිනවා, ඒ විහාරස්ථානයට බදු  මුෙල් 

ශගවන්න කියලා. 

මම විහාරස්ථානයට බදු මුෙල් ශගවන එකට විශරෝධතාවක් 

ෙක්වන්ශන් නැහැ. හැබැයි, ප්රශශ ශේ මන්ත්රීවරයා විධියට මම 

කියනවා, ශබෞශධ කටයුතු ශකොමසාිපස්තුමාත් ශම්කට සම්බන්ධයි 

කියලා.  

ඔහුත් මුෙල් නිසා සාක්කුවට වැටිලා ශමය නිවැරැදි කරන්න 

කටයුතු කරන්ශන් නැහැ. ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, ඒ 

නිසා ශම් ශවනුශවන් ගරු ඇමතිතුමා ලවා පිළිතුරක් ලබා ශෙන්න 

කියා විතරක් ශනොශවයි, ශම් අසාධාරණය ශවනුශවන් පියවර 

ගන්න පාර්ලිශම්න්තුශේ කමිු වක් පත් කරන්න කියාත් මම 

ඔබතුමාශගන් ඉල්ලා සිටිනවා. විශ ේෂශයන්ම දියුණු ශවන්න 

තිශබන නගර දියුණු ශනොශවන්න, දියුණු ශවමින් යන 
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[ගරු ශහේෂා විතානශේ  මහතා  

————————— 
*  පු්ප කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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වයාප  ාිපකයන් කඩා වැශටන්න ශහේතු වන ශම් අසාධාරණය 

ශවනුශවන් ඉතාම ඉක්මන් ක්රියා මාර්ගයක් ගන්න ශම් උත්තරීතර 

සාාශේ අවධානය ශයොමු කරන්න කියාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. මම 

ඒ කරුණ ගැන ඊට වඩා සාකච්ඡා කරන්න යන්ශන් නැහැ.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අෙ වන ශකොට අශේ 

රශේ ශෙවැනි වතාවට අශපොස උසස් ශපළ විාාගයට ශපනී සිටින 

ෙරුවන් ෙැඩි කලකිරීමකට පත් ශවච්ච කාරණාවක් පිළිබඳ අපි පසු 

ගිය දිනක ගරු සුසිල් ශප්රේමජයන්ත අධයාපන ඇමතිවරයාශේ 

අවධානය ශයොමු කළා. එම ෙරුවන්ට ශලොකු අසාධාරණයක් සිදු 

ශවලා තිශබනවා. මා හිතන විධියට, වසර ගණනාවකට පස්ශසේ ශම් 

වාශේ අසාධාරණයකට ලක් වන එකම ෙරුවන් කණ්ඩායම තමයි, 

ශමවර අශපොස උසස් ශපළ විාාගයට ශෙවැනි වතාවට ශපනී සිටින 

ෙරුවන් කණ්ඩායම. මා කැමැතියි, ඒ අසාධාරණය සිදු වන විධිය 

කියන්න. උසස් ශපළ විාාගය පවත්වා ප්රතිලල ලබා ශෙන කාල 

සීමාව දීර්ඝ ශවන්න ශවන්න ඒ ෙරුවන්ට ශවනත් විෂය අං යක් 

ශතෝරා ගැනීමට තිශබන අවස්ථාව අහිමි ශවනවා. හැබැයි, ෙැන් 

උසස් ශපළ විාාගශේ ප්රතිලල ලැබිලා තිශබනවා. නමුත්, ශෙවැනි 

වතාවට උසස් ශපළ විාාගයට ශපනී සිටින ෙරුවන්ට දින 98ක් 

ඇතුළත ඊළඟ උසස් ශපළ විාාගයට ශපනී සිටින්න කියලා 

අධයාපන ඇමතිතුමා නිශයෝග කරනවා. නමුත්, ඇමතිතුමා පසු ගිය 

දිනක පාර්ලිශම්න්තුශේදී කිේවා, ශම් ගැන විාාග ශකොමසාිපස්තුමා 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා දින ශවනස් කිරීමට අව ය ක්රියා මාර්ග 

ගන්නවා කියලා. 2010 වර්ෂශේ ඉඳලා වසර 12ක ෙත්ත මා ළඟ 

තිශබනවා. ඒ හැම වර්ෂයකම උසස් ශපළ විාාගශේ ප්රතිලල 

පැමිණ ඊළඟ උසස් ශපළ විාාගය පැවැත්වූ දිනය ෙක්වා කාල 

සීමාව අඩුම තරමින් දින 200 ඉක්මවා ශගොස් තිශබනවා, ගරු 

නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි. වර්ෂ 2010 දී දින 244යි; 2011 දී 

දින 224යි; 2012 දී පමණක් දින 187යි; 2013 දී දින 228යි; 2014 

දී දින 220යි; 2015 දී දින 211යි; 2016 දී දින 213යි; 2017 දී දින 

221යි; 2018 දී දින 219යි; 2019 දී දින 289යි; 2020 දී දින 279යි; 

2021 දී දින 98යි.  ශම්ශකන් ශපශනනවා, ශමච්චර ප්ර ්න තිබිච්ච 

ශවලාවක කටයුතු කරන ආකාරය. වර්ෂ 2010 දී ෙැන් තිශබනවා 

වාශේ ප්ර ්න තිබුශණ් නැහැ. 2015 දීත් ශමවැනි ප්ර ්න තිබ   ශණ් 

නැහැ. ඒක ගරු ඇමතිතුමාත් ෙන්නවා. අෙ ශබොශහෝ ප්ර ්න 

තිශබනවා. කාලයක් පාසල් පැවැත්වුශණ් නැහැ. ටියුෂන් යන 

ෙරුවාට ටියුෂන් යන්න වාහනයක් තිබුශණ් නැහැ, ඉන්ධන නැති 

නිසා. ශමච්චර අර්බුෙ තිශබන ශවලාවකත් ශම් රශේ ශෙවැනි 

වතාවට උසස් ශපළ විාාගයට ශපනී සිටින ෙරුවන්ට එම විාාගයට 

සූොනම් වීම සඳහා ලබා ශෙන කාලය දින 98කට සීමා කිරීම 

තනිකරම අසාධාරණයක්. ඒක ඒ ෙරුවන්ට කරන වි ාල 

අසාධාරණයක්. ඒ ෙරුශවෝ ශම් රශේ අනාගතය බාර ගන්න සිටින 

පුංචි ෙරුශවෝ පිිපසක්. ඒ ෙරුවන්ශේ මානසිකත්වය බිඳ ොලා, 

අධයාපනය ලබන්න තිශබන අවස්ථාව තවදුරටත් නැති කරලා, 

හීන ශබොඳ කරලා, අනාගතශේ ශම් රටට බිහි ශවන්න ඉන්න උගත් 

පරම්පරාවක් ශමොට කරන වයායාමයක් තමයි ශම් ෙරන්ශන්, ගරු 

ඇමතිතුමනි. ඒ නිසා මම ගරු අධයාපන ඇමතිතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ශෙසැම්බර් මාසශේ 5වන ොට කිේු  වනශතක් 

කල් මරලා, විාාගය කිේු  කරලා "විාාගය කල් ෙැම්මා." 

කියන්ශන් නැතිව, ෙැන්ම ඒ පිළිබඳව අව ය ක්රියා මාර්ග ගන්න. 

ශම් ගැන ෙැන්ම ප්රකා යක් කරලා, ශම් ෙරුවන්ට සාධාරණයක් ඉු  

කර දීලා ඔවුන්ශේ අධයාපන කටයුතු නිසි පිපදි කරගන්න 

අවස්ථාව ලබා ශෙන්න කියලා මා ගරු අධයාපන ඇමතිතුමාශගන් 

ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේදී කළ 

ප්රකා ය පිළිබඳ විවාෙයයි ශම් පැවැත්ශවන්ශන්. ගරු 

ජනාධිපතිතුමාත් ශම් පිළිබඳ අවධානය ශයොමු කරලා, උසස ්ශපළ 

විාාගය ශෙවැනි වතාවට හොරන රී ලාංකික ෙරුවන්ට 

සාධාරණයක් ඉු  කරන්න කටයුතු කරයි කියා මා වි ්වාස කරන 

බවත් ශම් ශවලාශේදී විශ ේෂශයන්ම කියනවා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම 

තව එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුව තුළ 

අප හෘෙය සාක්ිඩයට එකඟව වැඩ කරනවා නම්, ශම් ශගොඩක් 

ප්ර ්නවලට උත්තර ශහොයන්න පුළුවන්. හැබැයි, හෘෙය සාක්ිඩය 

පැත්තක තියලා තමන්ශේ  ක්තිය, බලය, හයිය තමන්ශේ ළඟ 

තියාගන්න තමයි තවමත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ වැඩ කරන්ශන් 

කියන කාරණය අෙත් ශමොනවට පැහැදිලි වුණා, ශපොදු වයාපාර 

පිළිබඳ කාරක සාාව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ 

හැසිරීම තුළින්. ඒ නිසා අපට ශපශනනවා, ශම් රශේ දුේපත්, 

අහිංසක ජනතාවට, ශම් රශේ පීඩිත ජනතාවට, ශම් රශේ සරණක් 

නැති ජනතාවට ශහොඳ අනාගතයක් සාො ශෙන ගමනක් ශම් 

ආණ්ඩුව යන්ශන් නැති බව; ඒ ගමන යෑමට අව ය මාර්ගය ශම් 

ආණ්ඩුව සූොනම් කරන්ශන් නැති බව. ශම් නිර්මාණය කරන්ශන් 

ශමොකක්ෙ? එො නිම ශවච්ච අරගළය ශවනත් ආකාරයකට ඇති 

කරලා, ශම් රශේ ආණ්ඩු පක්ෂය විතරක්  ශනොශවයි, "සමස්ත 

ශශ පාලනඥශයෝම, ශම් සංහතියම ශම් රටින් අතුගා ෙමාපල්ලා!" 

කියන පණිවුඩය ජනතාවශගන් ගන්න හෙන බවක් මට ෙැශනනවා. 

ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා ශම් ශමොශහොශත් ශහෝ අවංකව, 

සශාාවශයන් කටයුතු කරන්න කියලා. පාධලී චම්පික රණවක 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ, අශේ රශේ තිශබන සීමිත ශඩොලර් 

ප්රමාණය තමන්ශේ සාක්කුවට වැශටන විධිශේ ජඩ වැඩ ශනොකර, 

රශේ ජනතාව ගැන හිතලා හැකිතාක් දුරට වැඩ කරන්න කියන 

කාරණාව කියමින්, කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිශයෝජය 

කාරක සාාපතිතුමාට ශගෞරවනීය ස්තුතිය පුෙ කරමින් මශේ වචන 

කිහිපය අවසන් කරනවා.   

 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Kanchana Wijesekera. 

You have 14 minutes.  

 
[අ.ාා. 1.52  

 
ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා ජවිදුලිබල ්හස බල ක්ින 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர - மின்சக்தி  மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Power and 
Energy) 
ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ස්තුතියි.  

 විශ ේෂශයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අෙ දින කරන ලෙ 

ප්රකා ය පිළිබඳත්, ශම් රශේ වර්තමාන තත්ත්වය සහ අනාගත 

වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳත් සාකච්ඡා වන ශම් අවස්ථාශේ, විදුලිබල 

සහ බල ක්ති අමාතයවරයා හැටියට අප ඉදිිපශේ තිශබන 

අභිශයෝග සහ පසුගිය කාලශේ අප සිදු කළ ක්රියාොමය පිළිබඳ 

ෙැනුවත් කරන්න අවස්ථාවක් ගත යුතුයි කියා මා වි ්වාස කරනවා. 

ශම් අවස්ථාශේ අශේ රශේ ආර්ිකකය තිශබන තත්ත්වය සහ ඒ 

තත්ත්වශයන් ඉදිිපයට ඒශම්දී අපට තිශබන අභිශයෝග පිළිබඳ ගරු 

ජනාධිපතිතුමා එතුමාශේ කථාශේදී සඳහන් කළා. ඒ අභිශයෝග 

අතශර් විශ ේෂශයන්ම විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ   නිජ ශතල් 

නීතිගත සංස්ථාවට -මශේ අමාතයාං යට අයත් ආයතන ශෙකට- 

වි ාල කාර්ය ාාරයක් පැවරී තිශබනවා.  විදුලිබල මණ්ඩලය 

ගත්ශතොත්, එය අෙ රුපියල් බිලියන 261ක පාඩුවක් ලබා 

තිශබනවා.   නිජ ශතල් නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් බිලියන 

1,057ක පාඩුවක් ලබා තිශබනවා. 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මීට මාස කිහිපයකට 

ශපර -අශප්රේල් මාසශේ 18වන ො- ශගෝධාාය රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා මට ශම් වගීපම ාාර දුන් ශවලාශේ, මම ශම් 

අමාතයාං ශේ වැඩ ාාරගත් අවස්ථාශේ දින 5ක, 6ක ඉන්ධන 

ශපෝලිම් තමයි ශම් රශේ තිබුශණ්. මා මීට ශපරත් ශම් ගැන මතක් 

කළා. ඒ කාලශේ ශබොශහෝ අවස්ථාවල අප ප්රවෘත්ති ප්රචාරයන් 

තුළින් ෙැක්ශක්, ඉන්ධන ශපෝලිම් පමණක් ශනොශවයි, ඉන්ධන 

ශපෝලිම්වල සිටියදී පීඩාවට පත් ශවලා මරණයට පත් වූ, ශරෝගාතුර 

වූ මහ ජනතාව පිළිබඳව පළ වූ ප්රවෘත්ති. එො අප ප්රවෘත්තිවලින් 

ෙැක්ශක්, දින ගණනාවක් -දින ගණනාවක් ශනොශවයි මාස 

ගණනාවක්- වසා ෙමා තිබුණු සපුගස්කන්ෙ ශතල් පිිපපහදුව. ගරු 

නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, සපුගස්කන්ෙ ශතල් පිිපපහදුව 

මාස කිහිපයක් වසා ෙමා තිබුණා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, පැය 6ක, 

7ක, 8ක විදුලිය කේපාදුවකුත් ශකරුණා. ශම් සියලු අර්බුෙ හමුශේ 

තමයි අපි ඒ අභිශයෝගය බාරගත්ශත්. අෙ ෙවස වන විට 

සම්පූර්ණශයන් යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න ශනොහැකි වුණත්, 

ජනතාවට යම් ආකාරයක සහනයක් ලබා දීම සඳහා වන වැඩ 

පිළිශවළක් අපි ආරම්ා කර තිශබනවා. ශම්ක ඉතාම අමාරු 

අභිශයෝගයක්. නමුත්, ගරු ජනාධිපතිතුමා කියපු ආකාරයට 

ශබොශහෝ ශෙශනකු අෙ කථා කරන්ශන්, ශමය සාමානය තත්ත්වයක 

ආර්ිකකයක් තිශබන රටක් හැටියට, සාමානය තත්ත්වයක තිශබන 

රටක් හැටියට සිතාශගනයි. ඒ, සමහර විට කරුණු ශනොෙන්නා 

හින්ො ශවන්න ඇති. නමුත්, පසුගිය මාස 6ක, 7ක, 8ක කාලය 

ගත්තාම, අශේ විශශ  විනිමය හීන ශවලා, අශේ අරමුෙල් හීන 

ශවලා, අශේ රටට ලැබුණු ශප්රේෂණ අඩු ශවලා, සංචාරක 

කර්මාන්තශයන් ලැබිය යුතු ආොයම අහිමි ශවලා, අශේ බදු 

ආොයම අහිමි ශවලා, කර්මාන්තවලින් අපට ලැශබන නිෂ්පාෙනය 

අඩු ශවලා, කෘිඩ කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය ආදි සියලු ශශම 

යම් අඩාළ තත්ත්වයකට පත් ශවලා තිශබන ශමොශහොතක තමයි 

ශම් අභිශයෝගය සඳහා මුහුණ ශෙන්න අපට සිදු ශවලා තිශබන්ශන්. 

විශ ේෂශයන්ම රටක් හැටියට අප සියලුශෙනා ඒ වගීපම ාාරගත 

යුතුයි. පක්ෂ, විපක්ෂ ශකොශහේ සිටියත් -ආණ්ඩුශේ සිටියදීත්, 

විපක්ෂශේ සිටියදීත්- බදු අඩු කරන එකට අපි සියලුශෙනා කැමැති 

වනවා. අප ආණ්ඩුශේ සිටියදී විපක්ෂය කියනවා, "බදු අඩු 

කරන්න" කියලා. බදු වැඩි කශළොත් අහනවා, "ඇයි වැඩි කශළේ?" 

කියලා. අප විපක්ෂශේ සිටියදීත් එශහමයි. එම නිසා අප 

සියලුශෙනා එයට සහාාගි ශවලා තිශබනවා. බදු අඩු කිරීම, 

ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම, ඉන්ධන සඳහා සහනාධාර ලබා දීම 

ශමන්ම, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ශසේ විදුලි උත්පාෙනයට යන වියෙමවත් 

පියවා ගන්ශන් නැතිව විදුලිය උත්පාෙනය කරමින් රාජය ආයතන 

අලාා තත්ත්වයට පත් කළ නිසා රාජය ආයතන, රාජය වයාපාර 

ආයතන සියල්ල කඩා වැු ණා. ඒ ශහේතුශවන් අශේ රට ශම් 

තත්ත්වයට පත් වුණා. ශම් තත්ත්වයට ශම් 225ශෙනා පමණක් 

ශනොශවයි, ශම් උත්තරීතර පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කළ 

සියලුශෙනා යම් කාර්යාාරයක් සඳහා වගකිව යුතුයි කියා අපි 

වි ්වාස කරනවා. නමුත්, අෙ අපට අවස්ථාවක් ලැබී තිශබනවා, ශම් 

අභිශයෝග හමුශේ නිවැරැදි ශශ කරන්න. ශම් අර්බුෙය හමුශේ අලුත් 

විධියට හිතලා ශම් අභිශයෝග ජයග්රහණය කරලා, නව 

කළමනාකරණයක් සහිතව අශේ රට නැවත ඉදිිපයට ශගන 

යන්ශන් ශකොශහොමෙ කියා ශසොයා බලා ඒ ගමන් මාර්ගයට ප්රශේ  

වන්න අවස්ථාවක් අෙ ලැබී තිශබනවා. 

අශේ රශේ ෙැන් තිශබන තත්ත්වයටම ශලෝකශේ සමහර 

රටවල් මුහුණ දුන්නා. අශේ අසල්වැසි ඉන්දියාව 1990 ෙ කශේ 

අශේ රටටත් වඩා බරපතළ තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නා. ග්රීසිය, 

ආර්ජන්ටිනාව ආදි රටවල් ශමවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ ශෙමින් 

ඉන්නවා. සමහර රටවල් ශමවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීලා 

ඉදිිපයට ඇවිත් තිශබනවා. ඉතාලිය ඇතුළුව යුශරෝපශේ ශබොශහෝ 

රටවල් -බ්රිතානයය පවා- අෙ ශම් තත්ත්වයට මුහුණ ශෙමින් 

ඉන්නවා. එම නිසා අෙ සාමානය තත්ත්වයක ඉඳශගන කටයුතු 

කරනවා වාශේ කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. මමත් 

විපක්ෂශේ සිටියා නම් -කවුරු ආණ්ඩුව කළත්, ආණ්ඩුව 

නිශයෝජනය කරන පිිපශසන් කවුරු බල ක්ති ඇමතිවරයා වුණත්- 

සමහර විට මටත් හිශතන්න පුළුවන්, 'ඇයි වැඩි මුෙලක් ශගවලා 

ඉන්ධන ආනයනය කරන්ශන්? ඇයි ඉහළ premium එකක් 

ශගවන්ශන්?' කියලා. තමුන්නාන්ශසේලාටත් එශහම හිශතන්න 

පුළුවන් බව මම පිළිගන්නවා.  

ශමොකෙ, අපි ඉතිහාසශේ එශහම ශගවලා තිබුශණ් නැහැ. 

නමුත් අපි ශනොෙන්නා කාරණාව තමයි, අපි රටක් හැටියට 

බංශකොශලොත්ාාවය ප්රකා යට පත් කළාට පසුව, අපට තිශබන 

ණය ශගවන්න බැහැ කියලා අපි බැංකු පශධතියට කිේවාට පසුව, 

අශේ සැපයුම්කරුවන්ට, අශේ ණයකරුවන්ට කිේවාට පසුව, අශේ 

රශේ එක ණයවර ලිපියක් විවෘත කර ගන්න බැිප තත්ත්වයට පත් 

ශවලා තිශබනවා කියන එක. ණයවර ලිපියක් විවෘත කර ගන්න 

බැිප තත්ත්වයට පත් ශවලා තිශබනවා කියන්ශන්, ඕනෑම 

සැපයුම්කරුශවක් යම්කිසි ආකාරයක අවොනමක් අරශගන තමයි 

ශම් රටට ඒ සැපයුම කරන්ශන්. ඒ සැපයුම කරන්ශන් අවොනමක් 

අරශගන. ඒ අවොනම සඳහා රක්ෂණ තිශබනවා. ෙැන් ඉන්ධන 

සම්බන්ධශයනුත් මාතෘකාවක් මතු ශවලා තිශබනවා. අෙ උශශත් 

මම ශම් ගැන කිේවා. අශපන් අහනවා premium එක වැඩි වුශණ් 

ශකොශහොමෙ කියලා. අපි ෙන්නවා, පසුගිය අවුරුශශශ ශම් කාල 

වකවානුව තුළ, එශහම නැත්නම් ඊට ශපර අවුරුදුවල ඉන්ධන 

ආනයනය කරනශකොට premium එක හැටියට සැපයුම්කරුවන්ට 
ඔවුන්ශේ රක්ෂණය මත තිබුශණ් බැරල් එකට ශඩොලර්  ත 15යි 

කියලා.  හැබැයි, මැයි මාසශයන් පසුව -අශේ රට ණය ශනොශගවන 

රටක් බවට පත් වුණාට පසුව- ඒක ශඩොලර්  ත 15 සිට ශඩොලර් 

12ක්, ශඩොලර් 15ක් අතර ගණනක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. 

ඒක නිසා තමයි අෙ අපිට අගය එකතු ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ 

විතරක් ශනොශවයි. මම ශම් අමාතයාං ය ාාර ගන්න ශවලාශේත් 

සැපයුම්කරුවන් හය ශෙශනකුට ශගවන්න තිබුණා, ශඩොලර් 

මිලියන 800කට වැඩි මුෙලක්. ඒ වාශේම විදුලිබල මණ්ඩලය 

විසින් රුපියල් බිලියන 652ක් සැපයුම්කරුවන්ට ශගවන්න 

තිබුණා. විශශශීය සැපයුම්කරුවන්ම පමණක් ශනොශවයි, ශශශීය 

ව ශයන් විදුලිය උත්පාෙනය කරන rooftop solar panels 
සැපයුම්කරුවන් ශවන්න පුළුවන්, පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

සැපයුම්කරුවන් ශවන්න පුළුවන්, ඒ අයට රුපියල් බිලියන 38ක 

මුෙලක් ශගවන්න තිබුණා. විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ලංකා  නිජ 

ශතල් නීතිගත සංස්ථාවට ශගවන්න තිබුණා, රුපියල් බිලියන 

80ක මුෙලක්. රාජය ආයතනවල පාවිච්චි කරපු විදුලිය ශවනුශවන් 

රුපියල් බිලියන 3ක් ශගවන්න තිබුණා. ශම් ආකාරශයන් පසුගිය 

කාලවල ලබා දීපු සහනාධාර, ණය, වගීපම් ආදී සියල්ල එකතු 

වුණාට පස්ශසේ පසුගිය කාලවල ශටන්ඩර්වලට, ප්රසම්පාෙන 

ක්රියාවලියට ඉදිිපපත් ශවච්ච ශබොශහෝ සැපයුම්කරුවන් -ලියාපදිංචි 

සැපයුම්කරුවන්- ඉදිිපපත් ශනොවන තත්ත්වයක් ඇති ශවලා 

තිබුණා.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අපි ඉන්දියානු රජයට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා. ශමොකෙ, ඉන්දියානු ණය ක්රමය යටශත්  

ශඩොලර් මිලියන 700ක් අපට ලැබුණා, ඉන්ධන ආනයනය 

කරන්න. ඔබතුමන්ලා ශහොයා බලන්න, ඉන්දියානු ණය ක්රමය 

යටශත් යම් ශකොන්ශශසියක් තිබුණා. ඒක අනුව ඉන්දියානු 

සමාගම්වලට විතරයි, එශහම නැත්නම් සැපයුම්කරුවන්ට විතරයි 

ඒ ශටන්ඩරයට සහාාගි ශවන්න පුළුවන් වන්ශන්. එතැන තිශබන 

ඒවා ශමොනවාෙ? Indian Oil Corporation එක, Reliance 
Petroleum එක, Bharat Petroleum එක. හැබැයි ඉදිිපපත් 

වුශණ්, Indian Oil Corporation එක. Indian Oil Corporation 
එක පවා ඒ අවස්ථාශේ premium එක හැටියට අශපන් අය කශළේ 
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ශඩොලර් 22ක්, ශඩොලර් 28ක් වැනි ප්රමාණයක්. සමහර අවස්ථාවලදී 

ශඩොලර් 30ක්. ශමොකෙ, බල ක්ති අර්බුෙයක් තිශබනවා. 

යුක්ශර්නය සහ රුසියාව අතර  යුශධයක් තිශබනවා. ඊශේ ෙවශසේ 

OPEC සංවිධානය රුසියාවත් එක්ක එකතු ශවලා ෙැනුවත් කිරීමක් 

කළා; නිශේෙනයක් නිකුත් කළා,  ෙවසකට බැරල් බිලියන ශෙකක 

නිෂ්පාෙන ශවශළඳ  ශපොළට නිකුත් කිරීශමන් වළකිනවා කියලා.  

ඒ තත්ත්වය අපට බලපානවා.  
 

ගරු අනුස ප්රියාර් න යාපා මහස ා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
 

නැඟී ිංටිතේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Yes, Hon. Member?   
 

ගරු අනුස ප්රියාර් න යාපා මහස ා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාශගන් ශම් කාරණය අහන්න 

කැමැතියි. මම පිළිගන්නවා, අපිට තිශබන, ලැශබන, ඉල්ලුම් 

කරන එශහම නැත්නම් සැපයුම් ලබා ශෙන සමාගම් ප්රමාණය 

සීමිතයි කියලා. ඔබතුමාත් ෙන්නවා, අපි ඒ සැපයුම් පැමිණි සැනින් 

ශවනොට වඩා කඩිනමින්, ඒ ශමොශහොශත්ම  මුෙල් ශගවනවා 

කියලා. එවැනි අවස්ථාවලදී අපට මීට වඩා අඩු premium එකකට 
ලබා ගැනීශම් ක්රමයක් ඇත්ශත්ම නැශෙ? ශමොකෙ, premium එක 

ශඩොලර් 20ක් කියන්ශන්, වි ාල ගණනක්. ඒක අශේ සිල්ලර මිලට 

බලපානවා. මම අමාතයවරයා ව ශයන් කටයුතු කළ කාලශේ දීත් 

දින 180කට ණයට ශේනශකොට premium එක ශඩොලර් 1.50ක්, 

2ක් ෙක්වා අඩු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. මම අහන්ශන් ශම්කයි. 

අපි ෙැන් සල්ලි ශගවන නිසා මීට වඩා premium එක අඩු 

කරගන්න අපට බැිපෙ? 
 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඔේ, ඔබතුමා කියපු කාරණය නිවැරැදියි. Premium එක 

ශඩොලර් 22ක්, 30ක් කියන්ශන් ඉහළ අගයක්. අපට පසුගිය 

කාලවල තිබුණා දින 30ක, දින 60ක, දින 80ක, උපිපම දින 90ක 

ණය කාලයක්. ඒ කාලශේ premium එක හැටියට තිබුශණ් 

ශඩොලර් ශෙකයි, තුනයි. ශමොකෙ, බැංකුවලින් සහතිකයක් තිබුණා, 

ආපසු ශගවනවා කියලා. ඒ විධියට ආපසු ශගවීශම් සහතිකයක් 

නැති නිසා, මහ බැංකුව විසින් අශේ රශේ ණය ශගවිය ශනොහැකි 

බවට ෙැනුවත් කළාට පසුව අවොනම් බශෙක් හැටියට තමයි අලුත් 

බශෙක් එකතු ශවලා තිශබන්ශන්. ඒක තමයි insurance premium 
එක. ඒක බැරල් එකටත් තිශබනවා; නැේවලටත් තිශබනවා; මුෙල් 

ශයොෙවන සමාගම් මතත් තිශබනවා. ඒ නිසා තමයි ඉහළ අගයක් 

ශගවන්න අපට  සිශධ වුශණ්. පහළ premium එකක් ශගවන්න 
පුළුවන්කම තිශබන්ශන්, අපි ශපර ශගවීමක් කශළොත් විතරයි.  

හැබැයි, ශපර ශගවීමක් කරනවා කියන්ශන්, ශබොර ශතල් නැවකට 

නම් සාමානයශයන් දින 45කට, 60කට ශපර තමයි අපි ඇණවුම 

කරන්න ඕනෑ කියන එක ඔබතුමාත් ෙන්නවා ඇති.  

අපි ඒක ශගන්වා ගන්න දින 60කට ඉස්ශසල්ලා ශඩොලර් 

මිලියන 80ක් ශගවන්න ඕනෑ. හැබැයි, අශේ රශේ ෙැන් තිශබන 

මූලය තත්ත්වය ගත්ශතොත්, ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සඳහා සතිපතා 

මහ බැංකුශවන් නිකුත් කරන්න පුළුවන් උපිපම මුෙල් ප්රමාණය 

ශඩොලර් මිලියන 40යි. ශම්ක තමයි අපට තිශබන ගැටලුව. ඒ නිසා 

තමයි අපි QR ක්රමශේෙය හඳුන්වා දීලා කළමනාකරණය කිරීම 

ශයෝජනා කශළේ. හැබැයි,  අපට මුෙල් තිබුණා නම් ඒ ප්රමාණය අඩු 

කර ගන්න පුළුවන් කියන එක මම පිළිගන්නවා. ශමොකෙ, අපට 

advance payment එකක් කරන්න පුළුවන් නම්, payments කලින් 

කරන්න පුළුවන් නම් -ශපර ශගවීමක් කරන්න පුළුවන් නම්-  ඒක 

අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙැන් අපි අවොනම් කලාපශයන් 

ටිකක් එළියට ඇවිල්ලා තිශබනවා. අපි අශප්රේල් මාසය, මැයි මාසය, 

ජුනි මාසය, ජූලි මාසය ශවනශකොට තමයි උපිපම අගයන් 

ශගේශේ. ඒ තත්ත්වය අෙ ශවනස් ශවලා තිශබනවා.  

ණයකරුවන්ට ශගවන්න තිබුණු ශඩොලර් මිලියන 800නුත්, අෙ 

ශඩොලර් මිලියන 400ක් අපි ශගවලා ඉවර කර  තිශබනවා; බැංකු 

පශධතිය හරහා ශගවලා තිශබනවා. හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, මම 

ශම් විෂය ාාර ගන්නශකොට ශඩොලර් එක තිබුශණ් රුපියල් 203ට. 

ඉතින්, අපි ණයවර ලිපිය විවෘත කරලා තිශබන්ශන් ශඩොලරය 

රුපියල් 203ට තිශබන ශවලාශේ. හැබැයි, දින 180කට පස්ශසේ  

ශඩොලරය රුපියල් 370කට තිශබනශකොට තමයි අපි ශගවන්ශන්.  

ඒ මුෙලත් ෙරන්න ශවන්ශන්  නිජ ශතල් සංස්ථාවට. පසුගිය 

කාලශේ, එතැන අපි pledge  කරලා තිශබන මුෙලට වැඩි  ඒ 

ආකාරශේ මුෙලක් අපට තව සැරයක් අශේ සැපයුම්කරුවන්ට 

ශගවන්න සිශධ වුණා. ශම්ක තමයි අශේ තත්ත්වය. හැබැයි, ශම් 

ශමොශහොශත් ශහොඳ වර්ධනයක් සිදුශවලා තිශබනවා කියලා අපට 

ශපශනනවා. අපි ණය ශගවන තත්ත්වයට පත්ශවලා තිශබන නිසා, 

අපි පැරණි සැපයුම්කරුවන්ට ශගවන නිසා, premium එක 22ට, 

30ට ලබාදීපු සමාගම්වලින් ෙැන් premium එක18, 15, 12 වාශේ 

අගයන්වලට ඇවිල්ලා තිශබනවා. අපි ශටන්ඩර්  ක්රමශයන් බැහැර 

ශවලා තිබුශණ් නැහැ, ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි. 

ශටන්ඩර් ක්රමය දිගටම ක්රියාත්මක ශවනවා. ඔබතුමන්ලාට අශේ 

නිලධාිපන් COPE එකට කැඳවන්න පුළුවන්.  හිටපු බල ක්ති 

ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමා කිේවා, ශහට ෙවශසේ COPE 

එකට ඒ අයව කැඳවන්න කියලා. මම කැමැතියි, ඒ නිලධාිපන් 

කැඳවන්න; ශම් සියලු ශෙනා කැඳවන්න. ශමොකෙ, අවොනමක් 

අරශගන කටයුතු කරන නිලධාිපන්ට ශචෝෙනා එල්ල කරනශකොට 

ඒක ෙරා ගන්න බැහැ. සමහර ශවලාවට වැඩ කරනශකොට මඩ 

ගහනවා. ශශ පාලනඥයන් වන අපට ඒවා ෙරා ගන්න පුළුවන්; 

ශචෝෙනා එල්ල කරනශකොට ෙරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, අවංකව 

වැඩ කරන නිලධාිපන්ට ඒක ෙරා ගන්න අමාරුයි. ෙරා ගන්න 

අමාරු ශවනවා පමණක් ශනොශවයි, අමාරු, අසීරු ශමොශහොතක 

අවොනමක් අරශගන සැපයුම්කරුවන් හැටියට කටයුතු කරන 

පිිපස ඉලක්ක කර කර පහර ගහනශකොට, ඒ සැපයුම්කරුවන් පවා 

ඉදිිපශේ දී  ඔවුන්ශේ සැපයුම් ශම් රශේ ක්රියාත්මක කරන්නට මැළි 

ශවන එකයි සිදු ශවන්ශන්.  ඒක තමයි ගල් අුණරුවලටත් වුශණ්.  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, අපට අෙ ශවන කරන්න 

ශෙයක් නැහැ. ණය ක්රමයට තමයි අපට ගන්න තිශබන්ශන්. ණය 

ක්රමයට ශෙන්න කවුරු හිප ඉදිිපපත් වුණාම අපි ශමොකක් හිප 

ශහේතුවක් ශහොයලා කියනවා, "නැහැ, ශහොඳම සමාගම එයා 

ශනොශවයි, ශවන සමාගමක්" කියලා. ඒ නිසා තමයි මම කිේශේ, 

ශම්වා ගැන පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. විගණකාධිපති වාර්තාශේ 

යම් යම් නිර්ශශ  ශෙනශකොට සීමාවීම්වලට යටත් ශවලා තමයි යම් 

වාර්තා ලබා දීලා තිශබන්ශන්. හැබැයි, රාජය නිලධාිපන්ට උත්තර 

ශෙන්නත් අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. රජශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක 

සාාශේ දී එම අවස්ථාව ලැබුශණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි 

කිේශේ, ඒ නිලධාිපන් COPE  එකට ශහෝ COPA එකට කැඳවලා, 

"ශමශහම තත්ත්වයක දී ශමශහම ශතෝරා ගැනීම් කරන්න සිශධ 

වුශණ් ඇයි? ශම්වාශේ ශටන්ඩර් එකක් ක්රියාත්මක කරන්න සිදු 

වුශණ් ඇයි?" කියලා ඒ අයශගන් අහන්න කියලා. මම උශශ 

කිේවා වශේ ෙැනුත් කියනවා, පසුගිය මාස 6 තුළ සිදුකළ සියලු 

ඇණවුම් සඳහා වගීපම ඇමතිවරයා හැටියට මම ගන්නවා. ඒ ගැන 

මම  පාර්ලිශම්න්තුවට වග කියනවා. මම ඒ හැම කරුණක්ම 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කැබිනේ මණ්ඩලයට ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තු 

මන්ත්රීවරුන්ට අපි ඒක විවෘතව කියලා තිශබනවා. මීට වඩා අඩුවට 

ඉන්ධන ලබා ශෙන්න පුළුවන්,  ඒ වශේම ශබොරශතල් ලබා ශෙන්න 

පුළුවන් කවුරු හිප ඉන්නවා නම්, ඇවිල්ලා අපට ඒ විස්තර ශෙන්න. 

අපි එවැනි ශයෝජනා 300කට වැඩි ප්රමාණයක් අධයයනය කරලා 

තිශබනවා. සමහර විට  අපි ප්රොන දීලා තිශබනවා. සමාගම් 38ක් 

දීලා තිශබනවා. හැබැයි, ඒ එක සමාගමක්වත් අපට තවම ඇණවුම් 

ලබාදීලා නැහැ. ශම්ක තමයි  තිශබන තත්ත්වය.  

රුසියාශවන් ශතල් ගන්න කියලා ශබොශහෝ ශෙශනක් කිේවා. 

නමුත් රුසියාශවන් ශතල් එනශකොට කියනවා, ඒවා බාල 

ශබොරශතල් කියලා.  හිටපු ඇමතිවරයකු විධියට ඔබතුමා ෙන්නවා, 

ශම් පිිපපහදුශේ විවිධ ශබොරශතල් පාවිච්චි කරලා තිශබනවා කියන 

කාරණය.  අපි ෙැන් කියනවා, "මර්බන්" ශබොරශතල් තමයි ශහොඳම 

එක කියලා. ශවනත් ශබොරශතල් බාල ඒවා කියලායි කියන්ශන්. 

හැබැයි, මර්බන් කියන ශබොරශතල් විශ ේෂය ලංකාවට ශේනශකොට 

"ඉරානියන් ලයිේ" ශබොරශතල්වලින් පස්ශසේ ඒ ශවලාශවත් ශම් 

වශේම ප්ර ්නයක් ආවා. ඒ  ප්ර න්ශේදී spec එක පවා ශවනස ්කළා, 

මර්බන් ශබොරශතල් විශ ේෂය ලංකාවට ශේන්න. ඒක අශලවි 

කරන්න furnace oilවල සල්ෆර් ප්රමාණය ප්රති තයක් හැටියට 

ශවනස් කරන්න spec එක පවා ශවනස් කළා. ඒ නිසා අපි 

පිළිගන්නවා, ශම් ශවලාශේ තිශබන සීමාවීම් එක්ක අපට හැම 

සැපයුම්කරුශවකුශගන්ම ගන්න බැහැ කියන එක. ඒ වුණත්, රශේ 

තිශබන මූලය තත්ත්වයත්, රශේ අව යතාවත් යන ශෙක සලකා 

බලා ගන්න පුළුවන් ශහොඳම තීන්දුව තමයි අරශගන තිශබන්ශන්. 

අධිකරණශේ ශහෝ ඕනෑම පරීක්ෂණ කටයුත්තකදී, ඕනෑම 

ශවලාවක ඇවිල්ලා අශේ සහාය ශෙන්න මම කැමැතියි. විවෘතව ඒ 

සඳහා අපි ශපනී ඉන්නවා. කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න, කවුරු හිප  

කිේව නිසා ශමන්න ශම්ක කළා කියලා අපි  එශහම පැහැර  

හිපන්ශන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා, 

සැපයුම්කරුවන්ට අනව ය ශලස මඩ ගහන්න එපා; නිලධාිපන්ට 

අනව ය ශලස ඒ වරෙවල් පටවන්න එපා කියලා. එශහම වුශණොත් 

ශවන්ශන් නැවත වතාවක් ශපෝලිම් යුගයක්  ඇති වීමයි.  
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Minister, please wind up now.  
 

ගරු කාංචන විතේත ේ්කස මහස ා 
(மாண்புமிகு கஞ்சன விரஜரசகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ශෙන්න. 

ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිේවා, පවතින ඉන්ධන අර්බුෙයත් 

එක්ක ඉදිිපශේදී ශලෝක ශවශළඳ ශපොශළේ ඉන්ධන මිල ඉහළ යයි 

කියලා.   ඉන්ධන මිල ඉහළ යනශකොට අපට ශගවීශම් හැකියාව 

තිබුශණ් නැත්නම්  යම් අර්බුෙයක් ඇති ශවයි.  

අපි ෙන්නවා,  QR ක්රමශේෙය කියන්ශන් සියලුශෙනාට අව ය 

සියලු ඉන්ධන ලබාශෙන ක්රමශේෙය ශනොශවන බව. ජාතික 

ඉන්ධන අවසර පත්රය කියන එක හැදුශේ අශේ තිශබන මූලය 

සම්පත, අශේ තිශබන ඉන්ධන ප්රමාණය, තිශබන ආකාරයට 

ශබොශගන වැඩ කර ගන්නයි. ඒකට අපි යම් යම් ක්රමශේෙ පාවිච්චි 

කළා.  ඒශකන් සමහර පිිපස්වලට තමන්ශේ කාර්ය කර ගන්න බැිප 

වුණු බව මම පිළිගන්නවා. ත්රී ශරෝෙ රථවලට, කුලී රථවලට මීට 

වඩා ඉන්ධන අව යයි. අපි ශම් සියලු කාරණා ශකශරහි අවධානය 

ශයොමු කරලා,  විදුලිබල අමාතයාං ය සහ බල ක්ති අමාතයාං ය 

කියන ශෙකත්, විදුලිබල මණ්ඩලයත්,  නිජ ශතල් නීතිගත 

සංස්ථාවත් අනිවාර්යශයන්ම ප්රතිවයුහගත කිරීශම් වැඩ පිළිශවළ 

කළ යුතුයි කියන ශයෝජනාව ඉදිිපපත් කරනවා. ශමවැනි 

වයාපාිපක ආයතන රාජය ආයතන හැටියට පමණක් තියා ගන්ශන් 

නැතිව අඩුම තරමින් රාජය-ශපෞශගලික හවුල් වයාපාර ශහෝ 

ශපෞශගලික වයාපාර බවට පිපවර්තනය කරලා, යම්කිසි 

තරගකාිපත්වයක් දීලා, විනිවිොාවයකින් ශසේවා සපයන ආයතන 

බවට පත් කරන්න ඕනෑ. හුඟක් රාජය ආයතන අපට කියන්ශන්, 

රජශේ ප්රසම්පාෙන ක්රමශේෙය යටශත් මිලදී ගන්නවාට වඩා 

ශපෞශගලික අං ශේ තිබුණා නම් සමහර ශවලාවට මීට වඩා 

පහසුවට, මීට වඩා ඉක්මනට, මීට වඩා අඩුවට ප්රසම්පාෙනය කර 

ගන්න පුළුවන් කියන එකයි. ශමොකෙ, රජශේ ප්රසම්පාෙන 

ක්රමශේෙශේ යම් යම් සීමාවන් තිශබනවා.  

මම නැවත වතාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා.   ශචෝෙනා තිශබනවා 

නම් ශශ පාලනඥයන් හැටියට අපට ශචෝෙනා කරන්න, කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අර ශසේවය කරන  නිලධාිපන්, 

සැපයුම්කරුවන් අනව ය විධියට පීඩනයට ලක්  කරලා ඔවුන් ශම් 

රටින් එළවා ෙමන්න එපා. 

ස්තුතියි, ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි.   

 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  
Next, the Hon. M.A. Sumanthiran. You have 15 

minutes.  

 
 

[2.08 p.m.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුම්දිනස්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Deputy Chairman of Committees, thank you for 
the time given to participate in this Adjournment Debate 
today.  

Sir, as I begin to speak, I must note that this is an 
anticlimax. The country has been waiting for serious 
Constitutional amendment. There was a countrywide cry 
to change the system and a part of that was to do away 
with the Executive Presidency. Then, we were told, “Yes, 
we will abolish the Executive Presidency, but first, we 
will do away with the Twentieth Amendment”. There 
was also a call to remove the Twentieth Amendment to 
the Constitution and so, from about the month of April, 
the country has been waiting. Then, with a lot of fanfare, 
the Government said, “We have introduced the Twenty 
Second Amendment to the Constitution. This is the 
promise we gave to the people. With this, we will 
substantially reduce the executive powers of the President 
and make the country and governance more democratic”. 
Today, while the whole country waited with bated breath 
for this wonderful piece of legislation that you had 
promised the country to be brought to Parliament, 
debated and passed, the Government again has gone on 
reverse gear. Gear Reverse - GR - is now the catchphrase. 
We had a "GR" earlier, who also did this. Then, the new 
President, when he declared High Security Zones under 
the Official Secrets Act and it was pointed out that it was 
wholly ultra vires, that there was no power to declare 
High Security Zones under the Official Secrets Act, he 
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reversed and earned for himself the name "GR" - Gear 
Reverse. We saw that again today: you step forward, say 
that you are delivering on your promise and then, you turn 
your back. That is the performance of this Government.  

The President was here in the morning and he made a 
Special Statement with regard to the economic crisis that 
the country is facing. I must place on record our 
appreciation to the President for doing this as often as 
possible. That is a welcome change from previous 
dispensations. From the time he took over as Prime 
Minister actually, he has laid out his plan, has addressed 
the nation and Parliament and even after becoming the 
President, he has done that and for that, I think it is only 
fair that we place our appreciation.  

But, this economic crisis itself is something that we 
need to understand before we decide how it is to be dealt 
with. As the President spoke, I clarified two issues with 
him. One was with regard to corruption susceptibilities 
that the IMF has highlighted. When the IMF highlights 
corruption susceptibility as a key challenge, a key factor 
for the country to come out of this crisis, it goes without 
saying that that was a factor that contributed in no small 
measure for the economic crisis to happen, that corruption 
within the Government was definitely an important factor 
that caused the economic crisis. The unfortunate thing is 
that the whole country knew about it and it had even 
become a matter of light-hearted conversation. Various 
Ministers were referred to as “Mr. Ten Percent” et cetera, 
but by the time we started calling them “Mr. Ten 
Percent”, they were actually taking 100 per cent. You 
cannot do that for too long. Obviously, the economy 
collapsed. At the beginning of this year, we raised these 
issues and said, “Go to the IMF; start an IMF 
programme”. The Government said, “No, no, there is no 
such crisis. We can meet all our obligations”. By the 
middle of April, the Government declared the country as 
bankrupt. So, today, officially, we are bankrupt. We must 
take steps to get out of that because the people are 
suffering and are due to suffer more. The increase in 
prices has not stabilized; prices keep increasing and that 
will keep happening. So, while we address ourselves as to 
how we can come out of this crisis, it is equally important 
that we also address the reasons for this crisis and address 
those immediately. Otherwise, it will be a vicious cycle 
we will never be able to get out of. That is the reason why 
I highlighted the corruption susceptibility and there does 
not seem to be anything being done. Unfortunately, I must 
place on record that the answer given by the President 
himself is unsatisfactory; to say, "We are bringing in 
some law" and to tell the country that that will deal with 
the rampant corruption is not satisfactory.  

You brought in something called the Twenty Second 
Amendment and we pointed out that it, in no way, 
reduces any of the powers of the President. You tried to 
dupe the country, to mislead the country into believing 
that you are bringing in some democratic reform and 
when you realized that that was going to be exposed, that 
the Opposition was not going to play ball with you - the 
Opposition indicated to you yesterday that there is no 
substantial change - and that even after the passage of the 
Twenty Second Amendment, the President is going to 
continue to have the full complement of the Twentieth 

Amendment powers, you have retreated; you have gone 
on reverse gear .       

And, it is a fact that there is no change whatever in the 
powers of the President even when the Twenty Second 
Amendment is brought in. So, you cannot mislead the 
people, you cannot practise this fraud on the people and 
that is why the Opposition said, “No, we will not go 
along with this. We will tell the people what this piece of 
Amendment you are bringing in, what it will do and what 
it will not do.”  

Whilst all of this is going on, I must raise some other 
concerns. There are other things that are happening, 
particularly in the North and the East. Yesterday, in the 
Mullaitivu District, the police did what they have been 
doing here against the university students. Fishermen 
have been demonstrating peacefully for several days 
against illegal fishing methods. The Minister of Fisheries 
went there promising to stop all illegal methods, and I 
was told that after doing that, some of his supporters took 
him to a side and told him something else. Then, he came 
back and said, “I will make all these illegal fishing 
methods legal very soon”. Those illegal fishing methods 
are illegal the world over; those are international 
standards. But, what he had told them was, “I will make 
those legal. So, let them continue”. And, yesterday, there 
was a clash and what does the police do? They do what 
they are used to: they attacked the peaceful protesters. 
There was tear gas used; there was a severe attack on 
those protesters. That is the kind of repression the 
Government is employing against people who are 
justifiably bringing their concerns to the fore, asking 
questions. They have a right to ask those questions.  

In that area, you are trying to change the divisions and 
I am tabling* a document marked “Confidential - for 
official purposes only.”  

But, I have a copy with me and I am placing it 
responsibly before the House. It was prepared by the 
Ministry of Irrigation and is dated 26th September, 2022 
and signed by the Hon. Roshan Ranasinghe, Minister of 
Irrigation, in which you are tampering with the divisions, 
stating how the villagers in the south of Mullaitivu 
District are going to be dealt with and how you are 
changing the administration. In such a way, you are 
meddling with the ethnic composition, seeking to change 
the ethnic composition. You have been trying to do this 
for several decades. You actually changed substantially 
the population of the East. Now, you are concentrating on 
the north of the Eastern Province, the north of the 
Trincomalee District and the south-east of the Northern 
Province and the south of the Mullaitivu District, trying 
to bifurcate the natural linguistic contiguity, by which the 
North and the East are connected.  

It is one region where there is a natural contiguity. By 
these efforts, by gerrymandering or changing 
administrative boundaries, you are trying to break that 
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*  Placed in the Library. 
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contiguity. Now, this has very serious repercussions and I 
am asking the Government to immediately halt these 
efforts, using the Forest Ordinance and other special laws 
related to the Mahaweli, archaeology, which is very 
important, and wildlife. Those are special laws for special 
purposes, that is true. But, you are using those laws, not 
for the purposes for which those laws have been enacted 
as special laws, but for wrongful purposes: to suppress an 
ancient community and merely because we are smaller in 
number, to deprive us of the areas of our historic 
habitation. That area is the joined the North and East and 
if you do not stop those efforts, it will be a further disaster 
for this country.  

Thank you.  
 

ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Field Marshal Sarath 

Fonseka. You have 10 minutes.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Hesha Withanage to the Chair? 

 

ගරු ්ම්දප්රිය තහසේස්ත මහස ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ගරු නිශයෝජය කාරක සාාපතිතුමනි, "ගරු ශහේෂා විතානශේ 

මන්ත්රීතුමා ෙැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ශයෝජනා කරනවා.  
 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  
 

විිං්ද ්පිකස කසන ලදී. 
ஆரமாதித்தார். 
Seconded. 

 
ප්ර පනය විම්න ලදි්ද  ්වා ්ේම  විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව ගරු නිතයෝජ කාසක ්වාපිනතුමා මූලා්නතය්ද 
ඉව්ත වූතය්ද  ගරු තහසේෂා වි ානතේ මහස ා මූලා්නාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகலரவ, மாண்புமிகு ரஹசா விதானரக 

அவர்கள் தகலகம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 

 

[අ.ාා. 2.23  

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ්ස්ත තෆෝදත ේ්කා මහස ා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ෙවසට නියමිතව තිබුශණ්, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

පිළිබඳ විවාෙයයි. නමුත් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ක්රමානුකූලව හංගලා නැවතත් 

ශනොශගශනන තත්ත්වයටම පත් කරපු බව තමයි අපි වි ්වාස 

කරන්ශන්. එශසේ කිරීම සඳහා තමයි ජනාධිපතිතුමා ශම් සාාවට 

ඇවිල්ලා ශපොඩි කථාවක් පවත්වලා, ශපොඩි සංෙර් නයක් 

පවත්වලා ගිශේ. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත ෙවල් හීනයක් පමණක් වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තුන්වන වතාවටයි මා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

පත්ශවලා තිශබන්ශන්. ඒ පත්වුණු හැම රජයක්ම ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවට සංශ ෝධන ශගශනනවා මා ෙැක්කා. ඒ හැම 

වතාවකම ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට සංශ ෝධන ශගනාවත්, 

ශබොශහෝ විට සිදු වුශණ් අගමැතිවරයාශේ බලතල 

ජනාධිපතිවරයාට ලබා දීමත්, ජනාධිපතිවරයාශගන් ඒ බලතල 

කපලා ආපසු පාර්ලිශම්න්තුවට ලබා දීමත්, ආශයත් 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් ඒ බලතල ජනාධිපතිවරයාට ලබා දීමත් තමයි. 

හැබැයි, ශම් ශමොනවා කළත් රට තිශබන්ශන් එකම තැනයි කියලා 

අපි ෙැක්කා. රට ශවනස් වුශණ් නැහැ. ඒ ශගොල්ශලෝ හැම ොම 

ජනතාවශේ අවධානය එක එක පැතිවලට ශයොමු කරන්න 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවට සංශ ෝධන ශගශනල්ලා එක එක 

ශශ පාලන නාඩගම් නැු වා.  

ශම් රශේ තිශබන්ශන්, ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ප්ර ්නයක් 

ශනොශවයි. ශම් රශේ තිශබන ප්ර ්නය, ශශ පාලනඥයන් දූිඩත වීම. 

ශශ පාලනඥශයෝ දූිඩත වුණාම ශකොච්චර ලස්සන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා ශගනාවත් වැඩක් නැහැ. ශලෝකශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් නැති රටවල් තිශබනවා. එංගලන්තශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාවක් නැහැ. ඒ රටවල සියලු ශශ ඉතාම ලස්සනට සිශධ 

ශවනවා. ඒ රටවල ශශ පාලනඥශයෝ දූිඩත නැහැ, එතුමන්ලා 

රටට ආෙශරයි. ශම් රශේ ශශ පානඥයන් දූිඩත නිසා ශම් රශේ 

දූිඩත ශශ පාලන සංස්කෘතියක් තිශබනවා. ශම්ක මාළුවා සහ වතුර 

වාශගයි. දූිඩත ශශ පාලන සංස්කෘතිය නිසා දූිඩත 

ශශ පාලනඥශයෝ ආරක්ෂා ශවනවා. දූිඩත ශශ පාලනඥයන් නිසා 

දූිඩත ශශ පාලන සංස්කෘතිය ආරක්ෂා ශවනවා. ශම්ක හැම ොම 

කරට-කර ශහොඳට ගමන් කරනවා. ශම් සංස්කෘතිය නිසාම දූෂණය 

වැඩිශවලා, රට කඩා වැටිලා, රශේ දුේපතුන් වැඩිශවලා තිශබනවා. 

ශම්ක ශවනස් කරන්න කවුරුත් උනන්දු ශවන්ශන් නැහැ. ශම් 

රශේ දුේපතුන් වැඩි වන එක නවත්වන්න කිසිම රජයකට 

බැිපශවලා තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බලයට පත්වන හැම රජයක්ම 

හැම ොමත් සිශධ කශළේ, බලයට ඇවිල්ලා වැඩිශයන්-වැඩිශයන් 

සමෘශධි සහනාධාරය ශෙන එකයි. හැම ආණ්ඩුවක්ම බලයට 

ආවාම ලක්ෂ 5කට, ලක්ෂ 6කට වැඩි පිිපසකට සමෘශධි 

සහනාධාරය ශෙනවා. වැඩිශයන් දුේපතුන් ඇති වනවාය කියන 

එකට ශහොඳම සාධකය ඒකයි. දුේපතුන් වැඩි රටක දූිඩත 

ශශ පාලන සංස්කෘතිය පවත්වාශගන යන්න ශල්සියි. ශමොකෙ, 

ශම් ශශ පාලන සංස්කෘතිශේ පිහිශටන් ශශ පාලනඥයා 

ශහොරකම් කරනවා. ශහොරකම් කරලා දුේපත් මිනිසුන්ට යම් යම් 

සහනාධාර ලබා ශෙනවා. දුේපත් මිනිසුන් සල්ලිවලින් නටවන්න 

පුළුවන් ක්රමයක් හො ගන්නවා. ඊට පස්ශසේ ශශ පාලනඥයා 

පාර්ලිශම්න්තුවට එනවා. ශශ පාලනඥයන් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ආවාට පස්ශසේ ශම් දුේපත් මිනිසුන්ට ශශ පාලනඥයන් පස්ශසන් 

දුවශගන එන්න ශවනවා. ළමයකු පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්න 

ඕනෑ වුණත්, ෙරුවකුට රැකියාවක් ගන්න වුණත් ශම් හැම 

අවස්ථාවකදීම දුේපතුන්ට ශශ පාලනඥයන් ඉදිිපයට ඇවිල්ලා 

ෙණ ගහන්න සිශධ ශවනවා. ශම් ක්රමය ශවනස් ශවන්න ඕනෑ. ශම් 

ක්රමය ශවනස් ශවන්ශන් නැත්නම්, ශම් රට කවොවත් නිවැරැදි 

මාර්ගශේ ගමන් කරන්ශන් නැහැ. ශම් ක්රමය ශවනස් ශනොවන 

නිසා තමයි, වර්තමානශේ ශම් රශේ ආර්ිකකය කඩා වැටිලා, 

ෙැක්මක් නැති ශශ පාලනඥයන් පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ බහුතරයක් දූිඩත ශශ පාලනඥයන්ශගන් පිිපලා, 

ෙර් නයක් තිශබන, ෙැක්මක් තිශබන ඉතාම සුළු පිිපසක්, 

අතශළොස්සක් පමණ ඉන්න තැනක් බවට පාර්ලිශම්න්තුව 

පත්ශවලා තිශබන්ශන්. දූෂණයට බර සියයට 50ක්, සියයට 60ක් 

හැරුණාම, දූෂණයට අහුශවලා නැති අයශගන් බහුතරයක් 
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ඉන්ශන්, කිසිම ෙැක්මක් නැති, පවතින ශශ පාලන සම්ප්රොයටම 

ශගොඩශවලා, තමන්ශේ කාලය ගත කරලා, ප්රභූවරයකු විධියට 

වැජඹිලා ශගෙර යන්න බලාශපොශරොත්තු වන අයයි. ශම් ක්රමය නිසා 

හැම ොම රට විනා ය කරා ගමන් කළා.  

ශම් රශේ අනික් ප්ර ්නය,  ජනාධිපති ධුරය අශහෝසි කිරීම. අපි 

ඒ ගැනත් කථා කරනවා. හැම ශවලාශේම ශම්ක සටන් පාධයක් 

කරශගන තිශබනවා. මා ෙකිනවා, ශම්ශක් ශපොඩි ප්ර ්නයක් තිශබන 

බව. ජනාධිපති ධුරය අශහෝසි කශළොත්, ශම් රට පාලනය කිරීශම් 

සියලු බලතල පාර්ලිශම්න්තුවට ලැශබනවා. මා කලින් පැවසූ 

ආකාරයට, පාර්ලිශම්න්තුව පිිපලා තිශබන්ශන් දූිඩත 

ශශ පාලනඥයන්ශගන් නම්, ජනාධිපති පුු ශේ පඹශයක් ශහෝ 

පිස්ශසක් ශහෝ ඉන්නවාටත් වඩා දූිඩතයන්ශගන් පිරුණු 

පාර්ලිශම්න්තුවක් හරහා නැවතත් රට අගාධයට ගමන් කිරීම සිශධ 

ශවනවා.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ දූිඩත ශශ පාලන සංස්කෘතිය ශවනස් 

වනතුරු ජනාධිපති ධුරය අශහෝසි කරලා වැඩක් නැහැ. එශහම 

නම්, ජනාධිපති ධුරය පවතින්න ඕනෑ කියන මතශේ මම 

ශපෞශගලිකව ඉන්නවා. ශනොශයක් පක්ෂ ශනොශයක් අවස්ථාවල 

ශම්ක සටන් පාධයක් හැටියට ඉදිිපයට ශගන යනවා. නමුත්, ඒක 

සශාාවශයන් ශකශරන වැඩක් ශනොශවයි කියලායි මම ෙකින්ශන්. 

ශම්  ක්රමශේෙ හරහා ශම් රටට අනාගතයක් නැහැ. අනාගතයක් 

නැහැ කියන එක අෙ ඔේපු ශවලා තිශබනවා. පාර්ලිශම්න්තුශවන් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශමොන ශමොන මුෙල් අමාතයවරු, අමාතයවරු 

ආවත් ගියත්, ජනතාවශේ දුක ගැන කථා කරනවාට වඩා 

අමාතයවරුන්ශේ දුක ගැන තමයි ශමතැනදී කථා කශළේ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ශම් ගරු සාාවට ඇවිල්ලා 

අමාතයවරුන්ශේ දුක ජනතාවට කියනවා, "අපට ශම්ක කරන්න 

බැහැ. ශමශහම කරන්න බැහැ, අතැන ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

ශමතැන ප්ර ්නයක් තිශබනවා" කියලා. අෙ ජනතාව කන්න 

ශබොන්න නැතිව වැශල් වැල් නැතිව ඉන්නවා. ජනතාවට පාන් 

කියා ගන්න බැහැ, හුළං බිබී ඉන්නවා. එශහම තත්ත්වයක් 

තිශයශදි, ශම් අමාතයවරුන්ශේ දුක පාර්ලිශම්න්තුව රැස් කරශගන 

කියනවා. ඒශකන් ශත්ශරන්ශන්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට, රට 

පාලනය කරන කේටියට රටට යහපතක් කරන්න හැකියාවක් 

නැහැ, ෙැක්මක් නැහැ, ෙර් නයක් නැහැ කියන එකයි. ඒක මශේ 

හෘෙය සාක්ිඩයට අනුව මම තරශේ වි ්වාස කරනවා.  

මම පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ අරගළ කරන්න ශනොශවයි. නමුත් 

අවුරුදු 13ක් පාර්ලිශම්න්තුව හරහා ෙැකපු ශශ පාලනය අනුව ශම් 

රශේ අරගළයක් ඇති ශවන්න ඕනෑ. ඒ අරගළය ජනතාවශේ 

විේලවයක් ශවන්න ඕනෑ, ඒක නිරායුධ ශවන්න ඕනෑ. ජනතා 

විේලවයකින් තමයි ශම් දූිඩත ශශ පාලනඥශයෝ එළවන්න 

පුළුවන්. පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න කේටියත් ජනතාවට එළවන්න 

පුළුවන්. ඒ අයට ශකොශහේදිවත් පිළිගැනීමක් ශනොදී ඉන්න 

ජනතාවට පුළුවන්. දූිඩත ශශ පාලනඥයින්ට ජනතාව ඉදිිපයට, 

ගමට එන්න බැිප තත්ත්වයට ජනතාවට ක්රියාත්මක ශවන්න 

පුළුවන්. ජනතාව -වැඩිහිටිශයෝ, බාලශයෝ, තරුණශයෝ සියලුශෙනා

- එකමුතු ශවලා රට ශවනුශවන් ඒ යුතුකම ඉු  කරන්න ඕනෑ. ඒ 

යුතුකම ඉෂ්ට ශනොකරන, අරගළය ඉදිිපයට ගත්ත අය අල්ලලා හිර 

ශගවල්වල ොනශකොට නිහඬව බලාශගන ඉන්න ජනතාවක් නම් 

ශම් රශේ ඉන්ශන්, රශේ අනාගතය කනගාු ොයකයි. වැඩිහිටිශයෝ 

හැටියට ශම් රශේ ජනතාවට යුතුකමක් තිශබනවා, අරගළයක් 

කරන්න ගිහින් හිර ශගවල්වල ලගින්න වුණු තරුණශයෝ 

ශවනුශවන් කථා කරන්න, ඒ අය ශවනුශවන් හඬක් නඟන්න. 

නැත්නම්, දූිඩත ශශ පාලනඥශයෝ හැම ොමත් ශම් රට පාලනය 

කරාවි; හැම ොමත් ශම් රට මර්ෙනය කරාවි; ශම්  විධියට 

පාගාශගන ඉදීවි; රශේ සම්පත් විනා  කරාවි. එතශකොට රශේ 

ආර්ිකකය හැම ොම කඩාශගන වැශේවි.  

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි ෙකිනවා, ආණ්ඩුශවන් කැඩිලා ගිහින් 

විපක්ෂශේ වාඩි ශවලා ඉන්න පිිපසක්. ඒ අය ගැන පසු ගිය 

ෙවස්වල මම Facebook එශකන් ෙැක්කා, මට ආරංචි වුණා. ඊශේ 

මම සාාශේ හිටිශේ නැහැ. එශහම කැඩිලා ආපු සමහර මැක්ශකෝ  
 
[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඊට පස්ශසේ බලනවා ශකොශහේ හිප ඉන්න කුක්ශකකුශේ වලිගශේ 

එල්ශලන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. 

එශහම ඉන්න අතශර්ත් අශේ පිු පසින් ඉඳශගන අපට 
පිහිශයන් අනිනවා. ඒ අය ශම් පැත්තට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන් 
විපක්ෂය කියලා. ඒ  ශගොල්ලන් එශහම ඇවිල්ලා කරන්ශන්ත් 
විපක්ෂයට - අපට - මඩ ගහන එකයි. මට ආරංචියි, ඊශේ ශම් 
සාාශේ ශලොකු වර්ණනාවක් කරලා, මම අන්තශර් කැඳවුම්කරුය 
කිේවා ලු. මම අන්තශර් කැඳවුම්කරු ශනොශවයි. ඇවිල්ලා 
කථාවක් පවත්වන්න කියලා උගත් තරුණයන් මට ආරාධනා 
කරනවා නම්, ශශ පාලනඥශයක් හැටියට, රශේ ශජයෂ්ධ 
පුරවැසිශයක් හැටියට මම ශමොකටෙ ඒක ප්රතික්ශෂේප කරන්ශන්? 
මම අන්තශර් කැඳවුම්කරු ශනොශවයි. ඒව  ා කරන්ශන් 
වි ්වවිෙයාල ශිෂයශයෝ. නමුත්, මට ආරාධනා කළාම මම ගිහිල්ලා 
ඒ ශගොල්ලන්ට කථා පවත්වනවා. මම රට ගැන කථා කරනශකොට 
මට අරගළය ගැනත් කථා කරන්න ශවනවා. ශම්ක පිු පස්ශසේ 
ඉස්ශකෝශල් පශහේ පන්තියටවත් ගිහිල්ලා නැති මැක්ශකක්  

 

[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

හිටියාට ඒ වාශේ අයට වි ්වවිෙයාල ශිෂයශයෝ අඬගහන්ශන් නැහැ. 

පශහේ පන්තියටවත් ගිහිල්ලා නැති ඒ වාශේ අයට අර උගත් 

ෙරුශවෝ ෙකිනශකොට, උගත් තරුණශයෝ ෙකිනශකොට ඇශේ ශල් 

රත්ශවනවා. එතශකොට අපට මඩ ගහනවා. මම එතුමාට කියන්න 

කැමැතියි, එතුමාශේ අතීතය මතක් කර ගන්න කියලා. ඔහුත් ඒ 

කාශල් අරගළ කරපු මිනිශහක් තමයි. ෙැන් සු විහරණශයන්   

ජීවත් ශවනවා. සුදු ඇඳශගන, සුශ ෝපශාෝීක වාහනවලින් 

පාර්ලිශම්න්තුවට එනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේ කැන්ටිශමන් බඩ තෙ 

වනකල් කනවා. එතශකොට ෙැන් කාශල් අරගළ කරන තරුණශයෝ 

එතුමාට ශේන්ශන් ත්රස්තවාදිශයෝ වාශගයි. මට ත්රස්තවාදිශයක් ලු. 

මම ත්රස්තවාදිශයක් ශනොශවයි. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිශබනවා. 
 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ්ස්ත තෆෝදත ේ්කා මහස ා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට විනාඩි ශෙකක් විතර 

ශෙන්න. 

මම ත්රස්තවාදිශයක් ශනොශවයි. ශලෝකශේ ෙරුණුම ත්රස්තවාදී 

කණ්ඩායම අතු ගා ෙමන්න ශපරමුණ ගත්ත හමුොපති ශකශනක්, 

මම. ඒ ත්රස්තවාෙයට අපි විරුශධයි. අපි ඒවා කාල වකවානු සහිතව 

කියලා ක්රියාශවන් ඔේපු කරලා ශපන්නුවා. හැබැයි, ඉතින් අරගළ 

කරපු, පිු පසට ශවලා ඉඳශගන අරගළවලට මඩ ගහන 

මැක්ශකකුශේ තත්ත්වයට මම නම් පත් ශවන්ශන් නැහැ.  

ඊළඟට මම ෙැක්කා ශම් රශේ මන්ත්රීවරශයක් ශමතැනදී 

කියනවා, රැල්ලට අරගළ කරන තරුණශයෝ පුනරුත්ථාපනයට 

යවන්න ඕනෑ කියලා. එශහම නම් වි ්වවිෙයාලවල ඉන්න ලක්ෂ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

4ක් විතර ඔක්ශකෝම පුනරුත්ථාපනයට යවන්න ඕනෑ.  ශම් 

රැල්ලට අරගළ කරන තරුණශයෝ පුනරුත්ථාපනය කරන්න 

හෙන්ශන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න ශලෝක ශහොශරක්. 

පරම්පරාවම ශහොරු.  
[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

අෙ ගෑස් ගැන කථා කළා, අශේ කංචන විශ.ශසේකර ඇමතිතුමා. අෙ 

ශබොර ශතල් ගැන  කථා කරනවා. ඊළඟට, ගල් අල්රු ගැන කේටිය 

කථා කරනවා. ශම් ශහොර වයාපාර ඔක්ශකෝම පිු පස්ශසේ ඉන්ශන් 

තරුණශයෝ පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනෑය කියපු ඒ මජර 

ශශ පාලනඥයා  
[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් අතිශර්කව ලැශබනවා, 

විපක්ෂ ශයන්. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ්ස්ත තෆෝදත ේ්කා මහස ා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ඒ වාශේ වැඩ කරමින් ඉඳශගන අපි ෙැක්කා, ක්රිෂ ්

ගනුශෙනුශවන් මිලියන 70ක් ශහොරකම් කළ ආකාරය. ඊළඟට, රී 

ලංකා ුණවන් ශසේවශේ හිටපු විධායක නිලධාිපයා ුණවන් බස් මිලදී 

ගන්න ගිහිල්ලා ශඩොලර් මිලියන 20ක් ශහොරකම් කළා. ඒ සල්ලි 

ඇවිල්ලා තිබුශණ්ත් ශම්  කියන මන්ත්රීවරයාශේ  
 
 

[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ගිණුමට තමයි. එතශකොට පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනෑ, 
වි ්වවිෙයාලවල සිටින අශේ රශේ අනාගතය ාාර ගන්න ඉන්න 
තරුණ ෙරුශවෝෙ, නැත්නම් සුදු ඇඳශගන ඇවිල්ලා රශේම ශශවල් 
ශහොරකම් කර කර, රට විනා  කරලා, හත්මුතු පරම්පරාවටම 
සල්ලි හම්බ කරගත්ත, [බාධා කිරීමක්  යන එන තැනක් නැතිව 
ඇශමිපකාවටත් පනින, එශහනුත් සල්ලි ශගශනන, ශමහාටත් 
ශපොලු තියන, එහාටත් ශපොලු තියන අයෙ? ඒ වාශේ චිපත තමයි 
පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනෑ. ඒවා කරන්ශන් නැතිව ශම් තරුණ 
ෙරුවන්ට අත තැබුශවොත්  අපි දිවුරලා කියනවා, ශමන්න ශම්ක.  
අපටත් වාරයක් එනවා. එොට අපි ශහොඳ පාඩමක් උගන්වනවා. ශම් 
තරුණ ෙරුවන්ශේ අනාගතය විනා  කරන්න ඔය ජාවාරම් 
කරන්න ශපරුම් පුරන තක්කඩි මැති-ඇමතිවරුන්ට  

 
 

[මූලා්නතේ අ  පරිදි ඉව්ත කසන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අපි ඒ අනතුරු ඇඟවීම කරනවා.  

  ශමතැනදී කිේශේ මම අන්තරශේ කැඳවුම්කරු කියලායි. මට 

අන්තරශයන් ආරාධනා කරලා ඒ ශගොල්ලන්ශේ තිබුණු ශපොඩි 

ශපළපාළියකට මම ගියා. ඒ ශවලාශේ වි ්වවිෙයාලය ඉසස්රහා 

මශේ වාහනය ඇතුශළේ මාත් හිටියා. ඒ ඉන්නශකොට මම ෙැක්කා ඒ 

ශපළපාළිය මීටර් 200ක් විතර යනශකොට ශපොලීසිය  අධමශයෝ 

වාශේ කටයුතු කරන හැටි.  සිසිර ජයශකොඩි රාජය ඇමතිතුමනි, 

අශේ ආසනශේ නිසායි මම වැඩිශයන්ම ගිශේ. ඒ ෙරුශවෝ මීටර් 

200යි ඉස්සරහාට ගිශේ. ඒ ෙරුශවෝ අපරාධයක් කශළේ නැහැ, 

වරෙක් කශළේ නැහැ.  ශපොලීසිය මැරශයෝ වාශේ ඇවිල්ලා, වතුර 

ගහලා, කඳුළු ගෑස් ගහලා, එළව එළවා ඒ අයට පහර දුන්නා. 

ඒකට විරුශධව මම එතැනදී කථා කළා. මම ශපොලීසිය ගැන 

කවොවත් නරකක් කථා කරලා, ශපොලීසියට මඩ ගහපු මිනිශහක් 

ශනොශවයි. මම ශපොලීසියත් එක්ක එකට රාජකාිප කර තිශබනවා. 

අපට ශහොඳ අශනයෝනය අවශබෝධයක් තිශබනවා. ශපොලීසිශේ 

අයට අසාධාරණයක් ශවනවා නම් මම හැම ශවලාශේම කථා 

කරලා තිශබනවා. ඒ කථාශේදීත් මම ශපොලිස් නිලධාිපන්ශේ 

වැු ප ගැනත් කථා කළා. මශේ ආරක්ෂක නිලධාිපයාට රුපියල් 

5,000යි අතට හම්බ ශවන්ශන්. ඔහුශේ එක ෙරුශවක් 

වි ්වවිෙයාලශේ ඉන්ශන්, තව ෙරුශවක් උසස් ශපළ කරනවා, තව 

ෙරුශවක් 8 පන්තිශේ. මම ශපොලිස් නිලධාිපන් ඉදිිපශේදී ප්ර ්න 

කළා, ශකොශහොමෙ ශම් ශගොල්ලන් ජීවත් ශවන්ශන් කියලා. එශහම 

කළාම මට මඩ ගහලා,  ඔහු  

ශමතැනට ඇවිල්ලා ශපොලීසියට කශඩ් ගියා, පුදුම කශඩ් 

යෑමක්. මම හිතන්ශන් 89දීෙ ශකොශහේෙ ශකොශහේ ශහෝ ශපොලීසියකට 

ඇෙශගන ඇවිල්ලා ඇට කු  තලපු එශකක්ෙ ශකොශහෙ? ඒවා මතක් 

ශවලා තවම ශපොලීසියට කශඩ් යන්න හෙනවා. එශහම නැත්නම් 

ශහොඳ කසිේපු ජාවාරම්කරුශවක් ශවන්න ඇති. එශහම නැත්නම් 

ශකොශහේ ශහෝ ගංජා ශහෝ වවනවා ඇති. 

 
ගරු ම්දත්රීවසතයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
කවුෙ ඒ? 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු ්ස්ත තෆෝදත ේ්කා මහස ා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்ரசகா) 

(The Hon. Field Marshal  Sarath Fonseka) 

ශම් පිු පස්ශසේ වාඩි ශවලා හිටිශේ.  නැත්නම් ශමොකටෙ 

ශපොලීසියට කශඩ් යන්ශන්? ශම් උත්තරීතර සාාශේ ඉන්ශන් 

මන්ත්රීවරු ශන්. අපි ශපොලීසියට යහපතක් කරන්න ඕනෑ, වරෙක් 

කශළොත් අනතුරු අඟවන්න ඕනෑ,"ඕවා කරන්න එපා. ඕවා 

කශළොත් අපිත් ඔය ශගොල්ලන්ට ෙඬුවම් කරනවා" කියලා. ඒක 

තමයි අශේ යුතුකම. ශම් වාශේ කරන අයට රටවල් හෙන්න බැහැ 

ශන්. ශම් වාශේ අය අතැන ශමතැන ිපංගනවා. ඇවිල්ලා රටත් 

කනවා. අපටත් මඩ ගහනවා. පාර්ලිශම්න්තුවත් ගඳ ගස්සවනවා. 

ශම් වාශේ අයශගන් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශබ්රා ශෙන්න කියලා අපි 

ජනතාවශගන් ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තවත් කරුණක් කියන්න 

ඕනෑ . ඒ අත්අඩංුණවට ගත්ත තරුණශයෝ සහ ජිනරතන 

හාමුදුරුශවෝ මහර ආසනශේ අංක 01 අධිකරණශේ 

මශහස්ත්රාත්තුමිය ඉදිිපයට ශගන ගියාම එතුමිය ප්රකා  කශළේ, 

"ජනතාවශේ මූලික අයිතිවාසිකම්, මානව අයිතිවාසිකම් 

සම්බන්ධශයන් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශවන් ඉඩකඩ සලසා 

තිශබනවා. ශපොලිස් පනශත් තිශබන ඒවා ක්රියාත්මක කරලා ඒවා 

කඩ කරන්න බැහැ" කියලායි. එතශකොට පාශර් ශපළපාළි යන්න 

බැහැ කියලා ශපොලිස් පනශත් තිශබනවා කියා ශපළපාළි යන්න 

ශපොලීසිශයන් අවසර ගන්න ඕනෑෙ? එශහම නම් ශම්ක ශපොලිස ්

රාජයයක්ෙ? උශශඝෝෂණ කරන්න, විශරෝධතා ෙක්වන්න, 

ශපළපාළි යන්න, ශශ පාලන මත ප්රකා  කරන්න ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශවන් අපට අවසර දීලා ති බියදී ශම්වා  කරන්න අවසර 

1229 1230 

[ ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා  මහතා  
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ශෙන්න කියලා අපි ශපොලීසියකට ගිහිල්ලා OIC ශකශනකු 

ඉස්සරහා ෙණ ගහන්න ඕනෑෙ? ඒ නිසා ශපොලිස් නිලධාිපන්ට මම 

නැවතත් ශගෞරවශයන් මතක් කරනවා, තමුන්නාන්ශසේලා ශේ 

වෘත්තිශේ ශගෞරවය රැක ගන්න, හැබැයි, අශේ මානව 

අයිතිවාසිකම්, මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ කරන්න ලැහැස්ති 

වුශණොත් අනිවාර්යශයන්ම තමුන්නාන්ශසේලාට ඒවාශේ 

ආදීනවවලට මුහුණ ශෙන්න ශවනවා කියලා. පාට, පක්ෂ 

ශේෙයකින් ශතොරව අපි ඒවා මතක් කර ශෙන්න ඕනෑ. ඒවා මතක් 

කර ශෙන්න තමයි අපි ශමතැනට ඇවිල්ලා තිශබන්ශන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවසාන ව ශයන් මම තවත් 

කරුණක්  කියන්න ඕනෑ. ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ කථාශේදී 

දූෂණය ගැනත් එශහන් ශමශහන් ශපොඩ්ඩක් මතක් කළා. ශනොකියා 

බැිප නිසා ශපොඩ්ඩක් කියාශගන ගියා. එතුමා විශශ ගත රී 

ලාංකිකයින්ට කියනවා, remittances එවන්න, ලංකාවට සල්ලි 

එවන්න කියලා. විශශ ගත රී ලාංකිකශයෝ කියන්ශන්, "දූෂණය 

පවතින තාක්, මර්ෙනය පවතින තාක් අපි සල්ලි එවන්ශන් නැහැ" 

කියලායි.  එශහම නම් එතුමා සල්ලි එවන්න කියා ඉල්ලීම් කළාට 

ඒ අය සල්ලි එවන්ශන් නැහැ.  අපිත් කියනවා, දූෂණය 

තිශබනතුරු, දූිඩත ශශ පාලනඥශයෝ ශගෙර යවනතුරු, මර්ෙනය 

නවතිනතුරු ශම් රටට සල්ලි එවන්න එපා කියලා. අපිත් දුක් 

විඳශගන ඉන්නවා. සියලු ශෙනාම එකට දුක් විඳිමු. අපි සියලු 

ශෙනාශේම ආර්ිකකය කඩා වැු ණාට කමක් නැහැ, ආත්ම 

ගරුත්වය රැක ශගන ශකොශහොම හිප  ජීවත් ශවමු.  ගරු 

ජනාධිපතිතුමා, ඔබතුමාශේ පැත්ශතන් ඉු  විය යුතු යුතුකම ඉෂ්ට 

කරන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මර්ෙනය නවත්වන්න, දූෂණය 

නවත්වන්න. එතශකොට ඒ remittances ලැශබයි. එශහම නැතිව 

තමුන්නාන්ශසේ remittances ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා කථාව අවසන් කරශදී 

කිේවා, රටක ගැටලුව විසඳන්න නම් ගැටලුව ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ; 

යථාර්ථය ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ කියා බුදුරජාණන් වහන්ශසේ 

ශපන්වා දී තිශබනවා කියලා. [බාධා කිරීමක්  අපි ශම් කාලශේ 
කැලණිශේ ජීවත් ශවන කේටිය  ශන්. ශම් රශේ ඉන්න ශපොඩි 

ෙරුවකු වුණත් ෙන්නවා ශම් කාලශේ ශම් රට විනා  ශවලා 

තිශබන්ශන් දූෂණය නිසාය කියලා. එතුමාට කරන්න තිශබන පළමු 

ශශ තමයි දූෂණය නැති කරන්න කටයුතු කිරීම. ඒ හැර ශවන ශවන 

ජීල්මාේ ෙැම්මාට වැඩක් නැහැ. එතුමා යථාර්ථය ශත්රුම් ගන්න 

ඕනෑ. අපට කියන්න ඕනෑ නැහැ ඒක ශත්රුම් ගන්න කියලා. ගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, ප්ර ්නශේ මුල, 

විෂබීජය තිශබන්ශන් දූෂණශේය කියන එක. ඒ නිසා ඒක 

නවත්වන්න කටයුතු කරන්න. දූිඩත ශශ පාලනඥශයෝ වට 

කරශගන ඔබතුමාට ඒක කරන්න බැහැ. එශහම නම් ඔබතුමා 

ඉස්ශසල්ලාම පිිපසිදු ගමනක් යන්න පාර කපා ගන්න. ඔබතුමා 

දූිඩත ශශ පාලනඥශයෝ ශම් සාාශවන් එළියට ෙමන්න අව ය 

පියවර ගන්න. එශහම කරලා රශේ දූෂණය නැවැත්තුශවොත් 

අනිවාර්යශයන්ම අපිත් ඔබතුමා එක්ක හිට ගන්නවා. අපිට 

තනතුරු ඕනෑ නැහැ. අපි ඔබතුමාට සහශයෝගය ශෙනවා. ඒ නිසා ඒ 

කටයුත්ත කථාවට විතරක් සීමා කරන්න එපා, ක්රියාශවන් කරන්න 

කියලා අපි ශගෞරවශයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිමල් සිිපපාල ෙ සිල්වා අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

14ක කාලයක් තිශබනවා.  

[අ.ාා. 2.41  
 

 

ගරු නිමල් ිංරිපාල ා ිංල්වා මහස ා ජවසාය  නාවික හසා 

ගුව්ද ත ේ්වා අමා තුමා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - துகறமுகங்கள், 

கப்பற்றுகற மற்றும் விமான ரசகவகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Ports, 
Shipping and Aviation) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඉතාම සන්ශතෝෂ ශවනවා 

අශේ ගරු ජනාධිපති, රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා විසින් එතුමාශේ 

ආර්ිකක වැඩ පිළිශවශළේ මීළඟ පියවර කුමක් ෙ යන්න පිළිබඳව අෙ 

දින ඉතා පැහැදිලි විවරණයක් කිරීම ගැන. විශ ේෂශයන් අපි හිතා 

ගන්න ඕනෑ අශේ රට වැටිලා තිශබන ශම් ආර්ිකක ප්රපාතශයන් 

ශගොඩ ගැනීම පහසු කරුණක් ශනොශවයි කියන එක. එශසේ ශගොඩ 

ගැනීම සඳහා නායකත්වය ශෙන්න ශම් රශේ කිසිම 

ශශ පාලනඥයකු ඉදිිපපත් වුශණ් නැහැ. එතුමාට අගමැතිකම 

ලබා ශෙන්න ශපර ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න විපක්ෂ 

නායකතුමා ඇතුළු විවිධ ශශ පාලන නායකයින්ට ශගෝධාාය 

රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ආරාධනය කළා, ශම් වගීපම ාාර 

ගන්න එන්න කියලා. නමුත්, ශම් වග ීපම ාාර ගැනීමට ශකොන්ෙ 

පණ තිශබන ශශ පාලනඥශයෝ හිටිශේ නැහැ.  සමහරු විවිධ 

කරුණු ඉදිිපපත් කරමින්, "අපි ශමය ාාර ගන්න නම් ඔබතුමා 

වහාම අස්ශවන්න ඕනෑ" කිේවා. ශමවැනි ශකොන්ශශසි ඉදිිපපත් 

කරමින් තමන් තුළ තිශබන නායකත්වය ප්රෙර් නය කිරීමට 

අශපොශහොසත් ශවමින් කටයුතු කරන අවස්ථාවකදී තමයි රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා ශම් වගීපම ාාර ගත්ශත්. මා ෙකින විධියට 

එො අගමැති ධුරයත්, ඉන්පසු ජනාධිපති ධුරයත් රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමාශේ ඔශඩොක්කුවට වැු ණු ශෙයක්. ඒ ඔශඩොක්කුවට 

වැු ණු ශෙය වීසි කරන්න වුවමනා නැහැ. ආර්ිකක අභිශයෝගවලට, 

ශශ පාලන අභිශයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා එතුමා ාය නැතිව 

එො අගමැති පෙවිය ාාර ගත්තා.  

ඒ පෙවිය ාාර ගත්ශත් ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථාවක, ඒ 

දුෂ්කරතාව ෙැනශගන. එතුමා එය ාාර ගත්තාට පස්ශසේ විවිධ කථා 

කියන්න ගිශේ නැහැ, ආර්ිකකය පිළිබඳව, රට පිළිබඳව, ශලෝකය 

පිළිබඳව තිශබන යථාර්ථය ජනතාවට පැහැදිලි කිරීමටයි කටයුතු 

කශළේ. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, "එන කාල සීමාව ඉතා 

දුෂ්කර කාල පිපච්ශේෙයක්. ශම් ආර්ිකකය හොගන්න කල් අපට 

අමාරුකම්වලට මුහුණ ශෙන්න සිදුශවයි" කියලා.  

ශබොශහෝ විට ශශ පාලනඥශයෝ ශබොශහෝ සුන්ෙර කථා 

කියමින් සුරංගනා ශලෝකයක් මවා පානවා. නමුත්, රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා එවැනි සුරංගනා ශලෝකයක් මවන්න කල්පනා 

කශළේ නැහැ. එතුමා යථාර්ථවාදී ශශ පාලනඥයකු හැටියට 

එතුමාශේ අත්ෙැීපම් පිළිබඳවත් සැලකිල්ලට අරශගන ජනතාවට 

ඇත්ත කිේවා. නමුත්, එතුමා ශම් රාජය පාලනය ාාර ගත්තු 

දිනශේ සිට ශම් ෙක්වා ශම් රශේ ආර්ිකකය සවිමත් කිරීම සඳහා, 

ශම් ආර්ිකක ප්රපාතශයන් ශගොඩ ඒම සඳහා අව ය කරුණු රාශියක් 

ඉෂ්ට කරලා දුන්නා. විශ ේෂශයන් ජාතයන්තර මූලය අරමුෙල - 

IMF එක - සමඟ කරන සාකච්ඡා ෙැන් නිමාවට පත් වී ශගන 

යනවා. ඒවාශේ ඉතාම ධනාත්මක ප්රතිලල අපට ලැශබමින් 

තිශබනවා.  

ණය ප්රතිවයුහගත කිරීශම් ක්රියාවලිය සඳහා එතුමා වි ාල 

උනන්දුවක් ෙක්වමින් ෙැන් කටයුතු කරශගන යනවා. අපි 

බලාශපොශරොත්තු ශවනවා, ශම් කටයුතු සාර්ථක ශේවි කියලා. රශේ 

තිබුණු ශතල් ශපෝලිම් අඩු ශවලා තිශබනවා. ගෑස් ශපෝලිම් නැති 

ශවලා තිශබනවා. ඒ වාශේම, ජනතාවට එො තිබුණු තත්ත්වයට 

වඩා සාර්ථක, වි ්වාස කළ හැකි, ධනාත්මක ශලස හිතන්න 

පුළුවන් වාතාවරණයක් එතුමාශේ පාලනය යටශත් ලැබිලා 

තිශබනවා. අපි කියන්ශන් නැහැ, සියල්ල හිප ගිහිල්ලා, සර්ව 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කාලීන ශලස සියලු ප්ර ්න විසඳිලා තිශබනවා කියලා. නමුත්, ඒ 

ප්ර ්න විසදීශම් නිවැරැදි මාර්ගයකට අපි අවතීර්ණ ශවලා 

තිශබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

එතුමා ඉදිිපශේදී කරන්න යන වැඩ පිළිශවළ පිළිබඳව පැහැදිලි 

විවරණයක් කරලා, සියලුශෙනාශේම සහශයෝගය ලබා ශෙන 

ඉල්ලා සිටියා. ශම් අවස්ථාශේදී අපට ශලෝකශේ තිශබන, ලංකාශේ 

තිශබන හැම ප්ර ්නයකට විසඳුම් ශහොයන්න අමාරුයි. නමුත්, මූලික 

ව ශයන් ආර්ිකකය  ක්තිමත් කරලා, විශශ  විනිමය පිළිබඳව වූ 

ප්ර ්නය අපි මුලින්ම විසඳා ගත යුතුව තිශබනවා. මා හිතනවා, 

මීළඟ අය වැය ශල් නය තුළින් ඒ සඳහා සාධනීය පියවර  ගනීවි 

කියලා.  

විපක්ෂය එො වි ාල ව ශයන් අපට ශචෝෙනා කළා, ආොයම් 

එන මාර්ග -බදු ආොයම් එන මාර්ග- අපි අයින් කර තිබුණා කියලා; 

ඒවා ඉවත් කළා කියලා. නැවත ඒවා ශගනාවාම අහනවා, "ඇයි 

ශම් බදු පැශනේශේ?" කියලා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

එවැනි ශෙබිඩි ප්රතිපත්තියකින් වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ.  විශ ේෂශයන් ගරු රනිල් වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා වැඩ 

කටයුතු කරන්ශන් පාලන බලය තහවුරු කර ගැනීමට ශනොශවයි, 

රට පිළිබඳව වූ ගැඹුරු හැ මකින් යුතුවයි. ඒ ගැන අපි ඉතාම සතුු  

ශවනවා. ශශ පාලනශේදී අපට ගන්න අමාරු, අමිහිිප තීරණ 

රාශියක් ගැනීම සඳහා එතුමා සහ එතුමා ප්රමු  රජය ෙැන් කැප 

ශවලා ඉන්නවා. ඒවායින් ශශ පාලන වාසියක් ශනොලැශබන්න 

පුළුවන්. එයින් අපව විශේචනයට ලක් ශවන්න පුළුවන්. නමුත්, ශම් 

ගන්නා වැඩ පිළිශවළ ශම් රශේ දීර්ඝ කාලීන ආර්ිකක ප්රගමනයක් 

සඳහා සතය ව ශයන්ම උපකාරී වන බව අපට වි ්වාස කරන්න 

පුළුවන්.  

විශ ේෂශයන් ශපොශහොර ප්ර ්නය ෙැන් විසඳලා තිශබනවා. ෙැනට 

වී සඳහා සිපලන මිලක් ශනොමැතිකම සම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් 

තිශබනවා. ඒ නිසා අපි වි ්වාස කරනවා, ඒ අඩු පාඩු ටිකත් 

ඉදිිපශේදී නිවැරැදි කරගන්න අපට පුළුවන් ශේවි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රටක ආර්ිකක ප්රගමනය සඳහා 

ස්ථාවරාාවය අව යයි; නීතිශේ ආධිපතයය අව යයි; රශේ 

ජනතාව නීතියට ගරු කරන ජනතාවක් බවට පත් විය යුතුයි. 

කාලයක් තිබුණා, ශම් රටට සංචාරකයන් ශගන්වාගැනීමට අපට 

අපහසු වුණු. ඒකට එක් ශහේතුවක් තමයි ශම් රශේ තිබුණු 

අසංවරාාවය. නමුත් ශම් ජනාධිපතිතුමාශේ නායකත්වය යටශත් 

අපට පුළුවන් වුණා, ශම් රට යම් ආකාරයකට, යම් මේටමකට 

සංවර රටක් බවට පත් කරන්න. ඒ නිසා ෙැන් ලංකාව පිළිබඳව 

ශවනොට වඩා ශහොඳ මතයක් සංචාරකයන් අතර, විශශශිකයන් 

අතර තිශබන බව අපි ෙන්නවා. ඒ නිසා අපි වි ්වාස කරනවා 

ඉදිිපශේදී  සංචාරක වයාපාරය දියුණු කරගන්න අපට පුළුවන් ශේවි 

කියලා. 

ශමොන ප්ර ්න තිබුණත් අශේ අපනයනවල - exportsවල - 

වි ාල වර්ධනයක් අෙ සුවිශ ේිඩ ව ශයන් ඇති ශවලා තිශබනවා. 

අමු ්රවය ශගන්වීම පිළිබඳ ප්ර ්නය තිබුණා. විශශ  විනිමය හිඟය 

පිළිබඳ ප්ර ්නය තිබුණා. රට තුළ ගමනාගමනය පිළිබඳ ප්ර ්න 

තිබුණා. ඒ ප්ර ්න සියල්ල අබිබවා අපනයනය වර්ධනය කිරීමට 

අපට හැකි වුණා.  

විශශ  රැකියා සඳහා වි ාල සං යාවක් යවන්න අපට ෙැන් 

පුළුවන් ශවලා තිශබනවා. ඒවාශේ ප්රතිලල මාසශයන් ශෙශකන් 

ලැශබන්ශන් නැහැ. මාස හයහතක් යනශකොට අශේ විශශ  විනිමය 

තත්ත්වය වඩාත්  ක්තිමත් ශවයි. ඒ වාශේම, ශම් රශේ සාමය ඇති 

කිරීම සඳහා, ප්රචණ්ඩත්වය මැඬලීම සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමා 

වි ාල කර්තවයයක් ඉෂ්ට කළා. එතුමා ශේ දූරෙර්ශී නායකත්වය 

ශනොවුණා නම්, අෙ ශම් රට ත්රස්තවාදින්ට ග්රහණය ශවලා 

අවසානයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම විශ ේෂශයන්ම කිව යුතු 

කරුණක් තිශබනවා. ෙැන් වි ්වවිෙයාලවල නවක වෙය සහ 

ත්රස්තවාෙය තදින් තිශබනවා. ශම් තත්ත්වය ඉතාම ශ ෝචනීයයි. 

අපි කාලාන්තරයක් තිස්ශසේ ශම් නවක වෙය පිළිබඳව කථා කළා. 

අෙ ශබොශහෝ ශෙමවුපියන් තමන්ශේ ෙරුවන් වි ්වවිෙයාලයට 

යවන්න කැමැති නැහැ. ශමොකෙ, වි ්වවිෙයාලයට යන ෙරුවන් 

ලිංගික අතවරවලට වාශේම තවත් ශනොශයකුත් අතවරවලට ලක් 

ශවනවා, නවක වෙය නිසා. නමුත් ශමය සංවිධානාත්මකව 

තමන්ශේ ශශ පාලන මතය බශලන් ඒ ෙරුවන්ට පැටවීම සඳහා 

ෙරන උත්සාහයක් බව අපි අමතක කළ යුතු නැහැ. සුළු නවක 

වෙයක් ශකොයි වි ්වවිෙයාලශේත් තිශබනවා. එහිදී සින්දුවක් 

කියන්න කියනවා; එශහම නැත්නම් උඩ පනින්න කියනවා, 

නටන්න කියනවා. ශම්ක  ඒ වාශේ නවක වෙයක් ශනොශවයි. 

ලංකාශේ ශෙන ශම් නවක වෙය මානසික විකෘතිාාවයකට පත් 

කරවන, මානසික විකෘතියකට පත් වුණු පුශගලයන් විසින් ශෙනු 

ලබන නවක වෙයක්. ඒ නිසා අපි ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත ශවනවා, 

ශේරාශෙණිය වි ්වවිෙයාලශේ  ාස්ත්ර පීධ පීධාධිපතිතුමා ඇතුළුව, 

නවක වෙයට එශරහිව වි ්වවිෙයාල තුළ වි ාල මතයක් ඇති 

කරලා එහි අවොනම් සියල්ල තමන්ශේ කර මතට ගනිමින්, ාාර 

ගනිමින් නිර්ායව කථා කරන වි ්වවිෙයාල ආචාර්යවරුන්ට. අපි 

එතුමන්ලාට අශේ ශගෞරවය හා ප්රණාමය පුෙ කරනවා.  

අශේ රශේ නවක වෙය තහනම් කිරීමට අොළ වන පනත 

 ක්තිමත් මදි. ඒ නිසා මම ශම් අවස්ථාශේ අශේ ගරු අධිකරණ 

ඇමතිතුමා ට ශයෝජනා කරනවා, නවක වෙය දීම සම්බන්ධශයන් 

වරෙකරුවන් වන අයට ෙැඩි ෙඬුවම් ලබා දීශම් වැඩ පිළිශවළක්, 

නීති පශධතියක් අප නැවත සකස් කළ යුතුය කියලා. එශසේ කිරීම 

අතයව යයි. එශහම නැති වුශණොත් අපට ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ 

එන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙ රාජය වි ්වවිෙයාල පශධතිය කඩා 

වැටිලා තිශබනවා. හුඟක් අය ශපෞශගලික වි ්වවිෙයාලවලට, පිට 

රට වි ්වවිෙයාලවලට යන්න එක ශහේතුවක් ශවලා තිශබන්ශන් ශම් 

කෲර නවක වෙයයි. අෙ අශේ අධයාපන ක්රමය තුළ වි ාල සිසුන් 

සං යාවක් ශලෝකශේ ශවනත් රටවල වි ්වවිෙයාලවල අධයාපනය 

සඳහා යනවා.   

එශහම නම් අපි ශපෞශගලික වි ්වවිෙයාල පශධතියක් ශම් රශේ 

ඇති කරන්න ඕනෑ. විශශ  ශිෂයයන් ආකර්ෂණය කරගැනීම 

ශමන්ම සල්ලි වියෙම් කරලා ශම් රශේ ඉඳලා පිට රටවලට යන්ශන් 

නැතිව ශම් රශේම මුෙල් ශගවා අධයාපනය ලබාගන්න පුළුවන් 

ජවෙය විෙයාල, ඉංජිශන්රු විෙයා පීධ වැනි පීධ රාශියක් ඇති කිරීම 

ශම් යුගශේ කාලීන අව යතාවක්. අප එවැනි කටයුත්තක් කිරීම 

ඉතා අව යයි. එශහම කශළොත් වි ාල විශශ  විනිමය ප්රමාණයක් 

ශම් රශේ ඉතිිප කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා නිශයෝජනය කරන බදුල්ල 

දිස්ත්රික්කශේ අපි ඌව ශවල්ලස්ස වි ්වවිෙයාලය හැදුවා. ඒ ගැන 

මම ශබශහවින්ම සන්ශතෝෂ ශවනවා. නවක වෙශයන් ශතොර වූ, 

ුණණාත්මක වි ්විවෙයාලයක් බවට ඌව ශවල්ලස්ස වි ව්විෙයාලය 

පිපවර්තනය කරගන්න අපට හැකි වුණා. තවත් එවැනි 

වි ්වවිෙයාල ශම් රශේ ඇති වුණා නම්, එය අශේ රටට ආෙර් යක්; 

ඒ වාශේම ආශීර්වාෙයක්.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
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[ගරු නිමල් සිිපපාල ෙ සිල්වා  මහතා  
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ගරු ඉේිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහස ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට රීති ප්ර ්නයක් මතු 

කරන්න තිශබනවා.   
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු ඉේිනයා ප් බාකීර් මාකාර් මහස ා 
(மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்)  

(The Hon. Imthiaz Bakeer Markar)  

ගරු ඇමතිතුමාට ගරුත්වය ඇතිවයි මම ශම් කාරණය 

කියන්ශන්.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශජයෂ්ධ මන්ත්රීවරශයක්, 

ශජයෂ්ධ ඇමතිවරශයක්. ඔබතුමා සඳහන් කළා, සමහර උෙවිය 

ශකොන්ෙ පණ නැති නිසා අගමැති තනතුර ාාරගත්ශත් නැහැ 

කියලා. ඔබතුමා ඒශකන් අෙහස් කශළේ කවුරුන් ගැනෙ කියා මට 

ශහොඳින් ශත්ශරනවා. හැබැයි, එක කාරණයක් කියන්න තිශබනවා. 

[බාධා කිරීමක්  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශම් ගරු සාාව ශනොමඟ 

යවන්න හෙපු නිසා මා පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ශන්. කිසිම 

සම්මුතියක්, ප්රතිපත්තිමය එකඟත්වයක් නැතිව තනතුරු ාාරගත් 

උෙවියට අෙ සිදු ශවලා තිශබනවා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ඉදිිපපත් කරලා එය නැවත අයිස ්

ශපේටියට ෙමන්න. ඒ ශේෙවාචකය අපි කලින්ම ෙැක්කා. ප්රාණ 

ඇපකරුවන් ශවන්න අපි ලෑස්ති නැහැ. ගරු සජිත් ශප්රේමොස 

මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වන්ශන් ජන වරමකින්. ඒ බව මම 

ශම් ශවලාශේ තමුන්නාන්ශසේට කියන්න කැමැතියි. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිමල් සිිපපාල ෙ සිල්වා ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමාශේ කථාව 

ෙැන් අවසන් කරන්න.  

 

ගරු නිමල් ිංරිපාල ා ිංල්වා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ශතොේපිය හිප නම් ඔළුවට ොගත්තාට කමක් නැහැ. ඒ ගැන 

ඔබතුමාට ස්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 

 

[අ.ාා. 2.55   

 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ දින විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ විවාෙය ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් හැම ොම 

ශම් රශේ සිදු වන අන්ෙමට, ශම් ශශ පාලන ක්රමය තුළ සියලු 

වයවස්ථා ශවනස්කම් ශපිපලා එනශකොට ශම් රශේ ජනතාවට 

සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුශණ් නැහැ. ඒ නිසා ශම් රට ශම් වන ශකොට 

බංශකොශලොත් ශවලා තිශබනවා. අපි ඒ ගැන ශබශහවින් කනගාු  

ශවනවා.  

ශම් රශේ අරගළයක් ඇති වුණා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ඉන්න 

මන්ත්රීවරුන් වි ාල පිිපසකශේ ශගවල් ගිනිබත් වුණා. අශේ 

මන්ත්රීතුශමකු මිය ගියා. ඒ මන්ත්රීතුමාශේ ශශහය ගන්න බැිපව 

පාශර් පැය ගණනක් එශහමම තිබුණා. එශහම ශවලාත් අෙ වන 

විටත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව සහ අශේ ශම් ශශ පාලන system එක 

ශම් පණිවුඩය ශහොඳින් අහශගන නැහැ. ඒ හින්ො අපට 

ශපශනනවා, ශම් ආණ්ඩුව පිු පසින් තවමත් කපුු  නයාය 

ක්රියාත්මක වන බව. ඒ කපුු  නයාය ක්රියාත්මක වීම තුළින් 

ශපොශහොේු ව පක්ෂය පමණක් ශනොශවයි, ශම් රටම විනා  වන 

බව අපි ශම් අවස්ථාශේදී මතක් කර ශෙනවා. ශහට දිනශේ ජිනීවාහි 

දී ලංකාවට විරුශධව නැවතත් ශයෝජනාවක් සම්මත වීමට 

නියමිතයි. ශම් වන ශකොට විශශ  අමාතයතුමාත් ඒ බව පිළිශගන 

තිශබනවා. ඒ ශයෝජනාව සම්මත වුණාම අශේ රටට  ජාතයන්තර 

ව ශයන් බරපතළ තත්ත්වයකට මුහුණ  ශෙන්න සිශධ ශවනවා.  

අපි බලාශපො ශරොත්තු වුණා, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනශයන් ජනාධිපතිතුමාශේ බලතල කේපාදු කරලා ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව  ක්තිමක් ශවයි කියලා. ශම් ජනාධිපතිතුමාශේ 

බලතල කේපාදු කිරීම සඳහා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශකොන්ෙක් 

නැත්නම් අශේ රට සම්බන්ධශයන් ඉදිිප අවුරුදු ශෙකහමාර, තුන 

ගැන කිසිම වි ්වාසයක් තබාගන්න බැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුවම 

තව අවුරුදු ශෙකහමාරක්, තුනක් පවත්වාශගන යනවා නම් ශම් 

රශේ ඉදිිප ගමන පිළිබඳව වි ව්ාසයක් තබාගන්න බැහැ කියන 

කාරණය ශම් අවස්ථාශේ අපට ඉතා ශහොඳින් පැහැදිලි වනවා.  

එො අපි ෙැක්කා ශම් පාර්ලිශම්න්තුවම නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරුන් ලංකා ඉතිහාසශේ තිබුශණ් නැති තරම් බලතල 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ශෙන්නට, අත ඔසවා 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සම්මත කරගත් 

ආකාරය. 

ඒ තුළින්, ශම් රශේ ආර්ිකකය විනා  කිරීම සඳහා මූලික 

අඩිතාලම ෙැමුණා. ශමොකෙ, එො ඒ බලතල අරශගන 

ජනාධිපතිතුමාත්, හිටපු මුෙල් අමාතයතුමාත්, නිලධාිපන් කිහිප 

ශෙශනකුත් තනි තීන්දු අරශගන ආර්ිකකය හසුරුවන්න ගිහිල්ලා 

ශම් විනා ය සිදු වුණාය කියලා ශම් රශේ ජනතාව ශහොඳින් 

ෙන්නවා. ඒ වාශේම ශම් අර්බුෙය ඇති ශවනශකොට හිටපු මුෙල් 

අමාතයතුමා මාස තුනක් ඒ පිළිබඳව ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට වග 

කියන්ශන් නැතිව සිටියා. අපි ශම් සාාශේදී ඒ ගැන ප්ර ්න 

කරනශකොට, යම්කිසි ප්රකා යක් කරන්න කියලා කියනශකොට ශම් 

ඉදිිප පුු වක වාඩිශවලා හිටපු මුෙල් අමාතයතුමා ඒ සම්බන්ධව 

උත්තර ශනොදී පැනලා ගියා. සංචිත බින්දුවටම වේටලා, ශශ්රේණිගත 

කිරීම්වලින් අශේ රට බින්දුවටම වේටලා,  එො හිතා මතා ම ශම් 

බංශකොශලොත්ාාවයට ර ට තල්ලු කළාය කියන එක තමයි අශේ 

මතය , මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා ජනතාව පාරට 

බැහැලා අරගළ කළා. විශ ේෂශයන්ම ශම් රශේ තරුණ තරුණිශයෝ 

system change එකක් ඉල්ලුවා. ඒ ශවලාශේ ශම් ආණ්ඩුශේ සිටි 

යම් යම් මැති ඇමතිවරු යම් යම් සංශ ෝධනවලට, 

ශවනස්කම්වලට එකඟ වුණත්, අරගළය නිම වුණායින් පස්ශසේ අෙ 

ඒවා ශවනස් කරමින් යනවා. COPE එශක් සහ COPA එශක් 

සාාපති ධුරය විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන්ට ශෙනවාය කියලා එො 

එකඟ වුණා. ශම් රශේ ජනාධිපතිතුමාශේ බලතල අඩු කරලා, ඒ 

වාශේම ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාා ශගනැල්ලා ඒ තුළින් වඩාත් 

ප්රජාතන්ත්රවාදීව ශම් රට පාලනය කරනවාය කියලා එො එකඟ 

වුණා. නමුත් අෙ ශම් ආණ්ඩුවට නැවතත් reverse gear එශක් 

යන්න සිදු ශවලා තිශබනවා. අපි ෙැක්කා, අධිආරක්ෂක කලාප 

ගැසේ කරලා, ආශයමත් ඒ ගැසේ එක reverse කරන්න සිශධ වුණු 

බව. ඒ වාශේම විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත ඉදිිපපත් කරනවාය කිේවාට, අෙ ඒක reverse 

කර ගන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා.  ශම් ආණ්ඩුශේ අර්බුෙ එක්ක 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ඉස්සරහට ශමොන  ශමොන ශශවල් reverse කරයිෙ කියලා අපි 

ෙන්ශන් නැහැ. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය තුළින් 

ලැබුණු ජනාධිපතිතුමාශේ බලතල තබාශගන ශම් රජය ඉදිිපයට 

යන්න ෙරන උත්සාහය හරහා නැවතත් වංචාව හා දූෂණය ශම් 

රශේ පැතිශරන බව අපට ශහොඳින් ශපශනනවා.  

අෙ ශමොනවාෙ කථා ශවන්ශන්? අෙ ශතල් මිලදී ගැනීමට අොළ 

ශටන්ඩර් පටිපාටිශේ සිදුවන වංචා පිළිබඳව කථා කරනවා 

ඇශහනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන 

මන්ත්රීවරුන්ශේ වංචා හා දූෂණ ගැන අෙ ශම් රශේ කථාබහ 

ශවනවා. අෙ ශම් රශේ තරුණ තරුණියන්ට ප්රජාතන්ත්රවාදීව ශම් 

system change එක කරන්න පුළුවන් කියන වි ්වාසය නැතිශවලා 

තිශබනවා. ඒක ඉතාම ායානක තත්ත්වයක්. ශමොකෙ, ශම්ක 

ප්රජාතන්ත්රවාදීව කරන්න බැිප නම්, මිනිස්සුන්ට කන්න නැතිව 

ශගවල්වල, පාරවල්වල මැශරනවා නම්, මිනිස්සුන්ට ජීවත් ශවන්න 

අමාරු නම්, උශධමනය සියයට 100කට වඩා ඉහළ යනවා නම්, 

මිනිස්සු පාරට බහින එක ස්වාාාවිකයි. මිනිස්සුන්ට ජීවත් ශවන්න 

බැිප නම්, තමන්ශේ පවුල රැකගන්න බැිප නම්, මිනිස්සු 

බලාශපොශරොත්තු වුණු ඒ ශවනසට ශම් පාර්ලිශම්න්තුව අවහිර 

කරනවා නම්, අනිවාර්යශයන්ම ශවනත් විධියකින් ශහෝ ඒ 

ශවනස්කම ශම් රටට කරන්නට මිනිස්සු ශපළශඹනවා.  

අපට ශම් මන්ත්රීවරුන්ට මතක් කරලා ශෙන්න තිශබන්ශන් ශම් 

ශශවල් කරන්න එපා කියන එකයි. ශම් රට ඉතා ායානක 

තත්ත්වයකට තල්ලු කරන්න එපා. අෙ ශම් රශේ ලක්ෂ සං යාත 

ජනතාවක් බලා ඉන්නවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව ශෆේල් වුණු හැටි. අෙ 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳව විවාෙයට ගන්නවාය කියලා කිේවා. 

නමුත් අෙ ආර්ිකකය ගැන කථා කරනවා. ආර්ිකකය ගැන අපි ඕනෑ 

තරම් ශම් සාාශේ විවාෙ කරලා තිශබනවා. අෙ අපි ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව කල් ෙමන්ශන් නැතිව අනව ය විවාෙයක් කරනවා. 

ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පශත් ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාා ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳවත් 

සඳහන්ව තිබුණා. ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාා ආවාට, ඒවාශේත් යම් 

යම් වි ාල අඩුපාඩු තිබුණු බව අපි ෙන්නවා. අපි ෙන්නවා, ජාතික 

ශපොලිස් ශකොමිෂන් සාාව එො හිපයට ක්රියාත්මක වුශණ් නැති බව.  

ජාතික ශපොලිස් ශකොමිෂන් සාාව තිබියදී තමයි එො ශම් රටට 

පාස්කු ප්රහාරය එල්ල වුශණ්.  ශපොලිස් ශකොමිෂන් සාාව තිබුණත් 

ශම් රශේ සිදුවුණු යම් යම් අපරාධ පිළිබඳව නීතිය හිපයට 

ක්රියාත්මක වුශණ් නැහැ. මත්්රවය පිළිබඳව, ඒ වාශේම නීති විශරෝධී 

වැලි, මැටි ජාවාරම් සම්බන්ධව නීතිය හිපයට ක්රියාත්මක වුශණ් 

නැහැ. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා කරලා, ඒ ශකොමිෂන් 

සාා නවීකරණය කරලා,  ඒවා වගකිව යුතු, හිපයට තීන්දු තීරණ 

ගන්නා, ස්වාධීනව කටයුතු කරන ශකොමිෂන් සාා බවට 

පිපවර්තනය කිරීමට අපි බලාශපොශරොත්තු වුණා. 

  ශවිත්ව පුරවැසිාාවය තිශබන අය පාර්ලිශම්න්තුව 

නිශයෝජනය කිරීම අශහෝසි කිරීමත් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනයට ඇතුළත් කර තිබුණා. ඒ විතරක් 

ශනොශවයි. විශ ේෂශයන්ම ජනාධිපති ධුරශේ බලතල කේපාදුවත් 

මම හිතන විධියට ශම් රටට ඉතාම වැෙගත්. මා සඳහන් කළ පිපදි 

ශම් ර ට බංශකොශලොත් කිරීමට අමතරව ශම් රශේ ශශ පාලන 

සංස්කෘතිය වි ාල ශලස දූෂණය වීමක් ශම් ජනාධිපති ධුරය තුළින් 

සිශධ ශවලා තිශබනවා. ශම් ජනාධිපති ධුරශේ බලතල යම්කිසි 

දුරකට balance කිරීශම් වගීපම පාර්ලිශම්න්තුවට ති බුණා. නමුත් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන් තමන්ශේ 

ඇමතිකම්වලට කෑෙරකමින්, ඒ වාශේම තමන්ශේ නායකයා සතුු  

කිරීමට පාර්ලිශම්න්තුවට තිශබන ඒ  බලතල ලංකා ඉතිහාසශේ 

පාවා දීලා තිශබනවා කියා මා හිතනවා.  

අෙ දිනශේත් ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සිටින මන්ත්රීවරුන්ශගන් 

සමහරු තමන්ශේ ඇමතිකම්වලට තිශබන කෑෙරකම හා 

නායකයන්ව සතුු  කිරීශම් තත්ත්වය මත ශම්  විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පිළිබඳව විවාෙ කිරීම නවත්වා 

තිශබනවා. ශම්කට ඒ පක්ෂය ඇතුශළේ විරුශධතාවක් තිශබන 

නිසා,  ශම් වයවස්ථා සංශ ෝධනය අෙ දින විවාෙයට ගන්ශන් 

නැතිව එය reverse කරන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා. ඒ තුළින් ශම් 

රටට, ශම් සමාජයට නැවත නරක පණිවුඩයක් යවා තිශබනවා. ඒ 

පණිවුඩශයන් කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශම් රශේ ශමොනවත් ශවනස ්

ශවන්ශන් නැහැ, ශශ පාලනඥයා ශම් රට ඉස්සරහට යන ගමනට 

බාධාවක් කියන නරක පණිවුඩය තමයි අෙ ශම් සමාජයට යැේශේ. 

එතශකොට ඒ ගමන යන්න බැිප උෙවිය අශනක් පැත්තට ශම් 

ශශ පාලන system එකටම ප්රහාරයක් එල්ල කරන ශකොට, 

ශමතැනට ඇවිල්ලා - [බාධා කිරීමක්   
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි.  

 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

විශ ේෂශයන්ම දූෂණ විශරෝධී වැඩ පිළි ශවළට ප්රධානම 

බාධකය ශවලා තිශබන්ශන් අෙ ශම් රශේ පවතින රජයයි කියන 

එක අපි ශම් අවස්ථාශේදී කියනවා.  රජය ශම් රශේ ශහොරු 

ආරක්ෂා කරනතාක් කල් විශෙස්ගත ශ්රමිකයන් ශම් රටට මුෙල් 

එවන එකවත්, ශම් රටට ආශයෝජකශයෝ එන එකවත් කිසි ශසේත්ම 

සාර්ථක කරගන්න බැිපව යනවා කියන එක ශම් අවස්ථාශේදී අපි 

මතක් කර ශෙන්න කැමැතියි.   විශ ේෂශයන්ම ශම් රශේ ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුණා, - [බාධා කිරීමක්   
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී තිශබන කාලය අවසානයි. 
 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

  මම කථාව අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

විශ ේෂශයන්ම ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වුණා, ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව දූෂණ විශරෝධී යන්ත්රණයක් බවට පත් ශවයි 

කියලා. ජනාධිපති බලතල සීමා කරන, ඒ වාශේම ශම් රශේ 

පාලනය කාර්යක්ෂම කරන යන්ත්රණයක් බවට පාර්ලිශම්න්තුව 

පත් ශවයි කියලා ඒ ගැන යම්කිසි බලාශපොශරොත්තුවක් තිබුණත්, 

අෙ දින ඒ බලාශපොශරොත්තුව මුළුමනින්ම විනා  කිරීමට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ මන්ත්රීවරුන් සමත් වුණාය කියන කාරණය 

මතක් කරමින් මශේ කථාව අවසන් කරනවා. 

  
ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතැන වැරදි මතයක්, වැරදි 

කාරණාවක්  කියැවුණා.  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය reverse කර ගත්තාය කිේවා.  එශහම ශෙයක් සිදු 
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2022 ඔක්ශතෝබර් 06  

ශවලා නැහැ. අෙ  උශශ ශම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. උශශ 11.00ට 

පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී විශ ේෂශයන්ම ශම් ගැන කථා 

වුණා. ශම් වයවස්ථා සංශ ෝධනය ජාතික සංවිධාන, ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු වුණු සංශ ෝධනයක් ශනොශවයි, ඒ නිසා ශම් 

පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑය කියා සාකච්ඡා වුණා. ඊට පසුව 

විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමා ශයෝජනාවක් කළා, විශ ේෂ 

කාරක සාාවක් පත් කරලා සාකච්ඡා කර එකඟතාවශයන් ශම්ක 

සම්මත කර ගනිමු කියලා. ඒ අනුව තමයි ශම් කාරණය ඊළඟ 

සතිය ෙක්වා කල් ෙැම්ශම්. එශහම නැතුව ශම්ක reverse කර 

ගත්ශත් නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු ආණ්ඩු පාර් ්වශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමනි, එම කාරක 

සාාව පත් කරලා,  ඔබතුමන්ලා ශම් ගැන සාකච්ඡා කරනවාෙ? 
 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

නැහැ, නැහැ. ශහට සාාශේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරශදී 

නැවත ශම් පිළිබඳව  කථා කරනවා කිේවා, ගරු මන්ත්රීතුමනි. අෙ 

තීන්දු කශළේ, ශම් සම්බන්ධශයන් විශ ේෂ කාරක සාාවක් පත් 

කරනවාෙ කියන එකයි. අපි කිේවා, අපට කමක් නැහැ, ඒකට අශේ 

විශරෝධතාවක් නැහැ කියලා. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නැහැ, නැහැ. අපි කිේශේ ඒක ශනොශවයි. ඔබතුමා කියන 

පළමුවැනි කරුණ හිප. ඔබතුමන්ලා ශම්ක reverse කර ගත්ශත් 
නැහැ. ශම් 20වැනි ොට ඒ පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට ගන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි අෙ පක්ෂ නායක 

රැස්වීශම්දී ශම් සම්බන්ධශයන් අප සියලුශෙනා එකඟතාවකට 

ආවා. අෙ අපි ශම් පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට ගනිමු, කැමැති 

ශකශනක් ඡන්ෙය ශෙනවා නම් ශෙන්න, නැත්නම් නිකම් ඉන්න 

කියන එක තමයි අශේ ශයෝජනාව වුශණ්. ඒකට ඇත්තටම ආණ්ඩු 

පක්ෂයත් එකඟ වුණා. ෙැන් ශමතැන වුණු ශශ මම කියන්නම්. ගරු 

විජයොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ශම් සාාශේදී නැඟිටලා ශම් 

සම්බන්ධශයන් ප්රකා යක් කරන්න හෙනශකොටම තමයි, ගරු මධුර 

විතානශේ මන්ත්රීතුමා ශවනත් ශයෝජනාවක් ඉදිිපපත් කශළේ. මම 

ගරු විජයොස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාශගන් ශම් ගැන ඇහුවාම එතුමා 

කිේවා, එතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ප්රකා යක් ඉදිිපපත් කරන්න 

හිටිශේ, නමුත් පිු පස ශේළියක සිටි මන්ත්රීවරයකු ශවන 

ශයෝජනාවක් ශගනාවා කියලා.  
 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඒ ගැන පැහැදිලි 

කරන්නම්. ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, ඒ සාකච්ඡාව 

අවසන් ශවන්න ඉස්ශසල්ලා ඔබතුමන්ලා එතැනින් නැඟිටලා ගියා. 

ඊට පස්ශසේ තමයි Attorney-General ඒ රැස්වීමට ආශේ. එතුමා 
ඇවිල්ලා ඒ කාරණාව සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි කිරීමක් කළා. 

එතැනදි තමයි තීන්දු කශළේ, එශහම නම් ශම්ක ලබන සතියට කල් 

ොන්න, නැත්නම් විශ ේෂ කාරක සාාවක් පත් කරන්න කියලා. ඒ 

පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් නැහැ.   
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒක reverse වුශණ් නැහැ. 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඒක reverse කශළේ නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නමුත්,  විශ ේෂ කාරක සාාවක් පත් කිරීම පිළිබඳව ශහෝ ශවන 

ශමොකුත් එහිදී කථා කශළේ නැහැ.  
 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 
 

නැඟී ිංටිතේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු නිතසෝෂ්ද තපතර්සා මහස ා  
(மாண்புமிகு நிரராஷன் தபரரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම කිේශේ අෙට reverse 

කියලායි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවා ශන්. 

ඔබතුමන්ලා අෙට reverse. 
 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමන්න ශම් කාරණයත් මම 

කියන්න ඕනෑ. මම ශම් ගැන ඊට පස්ශසේ නම් කථා කරන්ශන් 
නැහැ. ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා කිේවා වාශේ අපි එකඟ 
වුණා, අෙ ශම්ක සාකච්ඡාවට ගන්න. ගරු විජයොස රාජපක්ෂ 
ඇමතිතුමාත් කිේවා, ශම් පනත් ශකු ම්පත අෙ විවාෙයට ගන්න 
ඕනෑය කියලා. හැබැයි, Attorney-General පැමිණි පසු 
විපක්ෂශේ ප්රධාන සංවිධායකතුමාත් ඒ සාකච්ඡාශේදී ශම් 
සම්බන්ධශයන් ඉල්ලීමක් කළා. අපට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ශේන්න ඕනෑ කාවවත් 
සන්ශතෝෂ කරන්න ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි 
ශම් පනත් ශකු ම්පත ශගන එනශකොට කථා වුශණ් හැශමෝම 
එකඟශවන පනත් ශකු ම්පතක් ශගශනමු කියලායි. ඒ මතය තමයි 
ඔබතුමන්ලාත් ශයෝජනා කශළේ. අපිත් ඒකට එකඟයි.   

 

ගරු හසර්ෂ  සාජකරු ා මහස ා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Sir, I rise to a point of Order.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි කියන ශෙයක් ආණ්ඩු 
පක්ෂය කිසිශසේත්ම කරශන් න් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ  ශශ 
තමයි ශම් කටයුත්ශත්දී සිදු කරන්ශන්. ඒක නිසා ශම් 
සම්බන්ධශයන් අපිට ශබෝලය පාස්  කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 
ශගනාපු ශම් පනත් ශකු ම්පත අෙට reverse කළා. ඉදිිපශේදී 
සිශධ ශවන ශශ අපි ඉදිිපශේදී බලා ගනිමු. නමුත්, අපි කියන 
ශශවල් ඔබතුමන්ලා කරනවා නම් ඉතින් ශමොනවා කරන්න බැිපෙ? 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විවාෙයකට යන්න එපා. ශම් වන විටත් ශම් 

කාරණාවට පිළිතුරක් ලැබිලා තිශබනවා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂය COPA එශක් සහ 

COPE එශක් සාාපති ධුර ඉල්ලනශකොට අපි COPA එශක් 

සාාපති ධුරයත් එතුමන්ලාට ශෙන්න කැමැති වුණා. ඔබතුමන්ලා 

කිේවාට අපි එශහම කරන්ශන් නැහැ කියලා, එශහම කරන්න 

තමයි අපි උත්සාහ කශළේ.  

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එතශකොට COPE  එශක් සාාපති ධුරයට ශමොකක්ෙ වුශණ්? 
 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
ඒ කමිු වල සාාපති ධුර ශබො ගන්නවා කියලායි 

එකඟතාවකට ආශේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් පනත් ශකු ම්පතට 

සම්බන්ධ කාරණාව ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ශම්ක reverse 

කිරීමක් වුශණ් නැහැ. එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තමයි ශම් තීරණයට 

ආශේ.  

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

   මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශපොඩි ඉල්ලීමක් 

කරන්න තිශබනවා. ෙැන් ශවලාව සවස 3.15යි. ආණ්ඩු පක්ෂශයන් 

කථා කරන්න ෙැන් කිකකයන් කවුරුවත් නැහැ. ඉන්නවා නම් 

එක්ශකශනක්, ශෙශෙශනක් විතර ඇති. [බාධා කිරීමක්  
එක්ශකනායි ඉන්ශන්. [බාධා කිරීමක්  කථා කරපු මන්ත්රීතුමන්ලාට 
ආපහු කථා කරන්න බැහැ. ශම් විවාෙය ශගනයන්න කරුණාකරලා 

අපට ශවලාව ශෙන්න. 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පැහැදිලියි, ගරු මන්ත්රීතුමා.   

මීළඟට ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

ඔබතුමාට විනාඩි 16ක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 
[අ.ාා. 3.11  

 

ගරු හසර්ෂ  සාජකරු ා මහස ා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

විශ ේෂශයන්ම අෙ ශවච්ච සිශධියක් පිළිබඳව තමයි ෙැන් අපි 

කථා වුශණ්. ජනාධිපතිතුමා අෙ විශ ේෂ ප්රකා යක් කළා. එතුමා 

අග්රාමාතයවරයා හැටියට පත් වුණාමත්, ඒ කාරණා සියල්ලම ඒ 

විධියටම ප්රකා  කළ හැටි මට මතකයි. ඊට මාස ශෙක තුනකට 

පස්ශසේ එතුමා ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණා. එතුමා 

ශම් රශේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණාම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට 

ඇවිල්ලා ඒ වාශේම විශ ේෂ ප්රකා යක් සිදු කළා. ඒ විශ ේෂ 

ප්රකා ශේත් තිබුශණ් ශම් අන්තර්ගතයම තමයි. ඊටත් මාස 3කට 

පස්ශසේ අෙ ඇවිල්ලා එතුමා විශ ේෂ ප්රකා යක් කළා. ඒ විශ ේෂ 

ප්රකා ශේත් තිශබන්ශන් එතුමා පසුගිය ශෙවතාශේදීම ඉදිිපපත් 

කරපු කාරණාමයි. මීට කලින් එතුමා කරපු විශ ේෂ ප්රකා  ඒ 

ආකාරශයන්ම අෙත් එතුමා ඉදිිපපත් කළා.  

ඒක හින්ො අපි තවමත් බලාශගන ඉන්නවා, එතුමා කියන 

ශශවල් යථාර්ථයක් බවට පත් ශේවිෙ කියලා. ශම් රශේ තිශබන 

ප්ර ්න විසඳන්න ජාතයන්තරශේ සහශයෝගය ලබා ශෙනවා කියලා 

තමයි එතුමා විශ ේෂශයන්ම කියන්ශන්. හැබැයි, ජාතයන්තරශේ 

සහශයෝගය ලබා ගන්නශකොට ජාතයන්තරය කියන ශශවල්වලට 

ඇහුම්කන් ශෙනවාෙ, නැශෙ කියන ගැටලුව අපට තිශබනවා. එතුමා 

රටින් පිට ගිහිල්ලා එක එක කථා කිේවාට, ශම් රශේ සිදුවන 

මානව හිමිකම් කඩවීම්, විශරෝධතා මර්ෙනය කිරීම් වාශේ ශශවල් 

පිළිබඳව ජාතයන්තරශේ අවධානය අෙ ශයොමු ශවලා තිශබනවා. 

ජාතයන්තරය කියනවා, ශම්වා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි, 

ඒවාමයි කරන්ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් වනශකොට 

පුනරුත්ථාපන කාර්යාං ය පනත් ශකු ම්පත ශගනැල්ලා 

තිශබනවා. ජාතයන්තරය ශම් පිළිබඳව අවධානය ශයොමු කරලා 

ශම් වාශේ මර්ෙනකාරී කටයුතු කරන්න එපා, ශම් වාශේ නීති-රීති 

ශේන්න එපා කියලා කියනවා. හැබැයි, අෙ පාර්ලිශම්න්තුශේ 

අවධානය ශයොමු කර තිශබන්ශන්, ශම් ආණ්ඩුව අවධානය ශයොමු 

කර  තිශබන්ශන්, රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා අවධානය ශයොමු කර 

තිශබන්ශන් එතුමාට ඡන්ෙය ලබා දුන් 134ශෙනා සතුු  කරන්නයි. 

ඒ 134ශෙනා සතුු  කරනවා කියන්ශන්, ජාතයන්තරය සතුු  

කරනවා කියන එක ශනොශවයි. ශමොකෙ, ඒ 134ශෙනා සතුු  

කිරීශම්දී පුනරුත්ථාපන කාර්යාං ය පනත් ශකු ම්පත ශගන ඒම 

වැනි අනව ය ශශවල් කරන්න ශවනවා. ශම් රශේ ජනතාව 

අරගළය කශළේ ශමොකටෙ කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ඒ 

අරගළකරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීමෙ ෙැන් අව ය ශවලා 

තිශබන්ශන්? ශම් රශේ ජනතාව ඒ අරගළය කශළේ, එළියට 

බැස්ශසේ ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්න ශහොරුන්ට විරුශධවයි. නමුත්, ශම් 

ආණ්ඩුශේ ඉන්න ශහොරු සියලුශෙනා එකතුශවලා හිටපු 

තැන්වලටම අෙ නැවත ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඉතින්, 

පුනරුත්ථාපනය විය යුත්ශත් ශවන කවුරුවත් ශනොශවයි. 

පුනරුත්ථාපනය විය යුත්ශත් ශම් රශේ සම්පත් ශහොරකම් කරපු 

පුශගලයන්.  

ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා, ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය අෙ 

දිනශේ අශේ රටට විරුශධව ශයෝජනාවක් ශේන බව. ඒ 

ශයෝජනාශවන් විශ ේෂශයන්ම කියපු කාරණාව ශමොකක්ෙ? ශම් 

රශේ ආර්ිකක ඝාතකයන් ඉන්නවා, ශම් රශේ ආර්ිකක අපරාධ සිදු 

ශවනවා, ඒ ආර්ිකක අපරාධ ගැන ශසොයා බලන්න කටයුතු 

කරන්න කියන එකයි කිේශේ. ඒක ජිනීවා මානව හිමිකම් 

කවුන්සලශයන් කියන්න ඕනෑ නැහැ, අප විසින්ම ඒක කළ යුතුයි 

කියා අපි වි ්වාස කරනවා. පාර්ලිශම්න්තුශේදී අපි ශම් පිළිබඳව 

ගරු කථානායකතුමාශගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිශබනවා. 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා ව ශයන් සිටි 

කාල සීමාශේ සිට ශම් ෙක්වා ආර්ිකකයට සිදු වූ හානි පිළිබඳව 

ශසොයා බලන්න, ඒ පිළිබඳව පාර්ලිශම්න්තුවට වාර්තා කරන්න, ඒ 

අයට ෙඬුවම් ලබා ශෙන්න පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සාාවක් 

පිහිු වන්න කියලා විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු සමඟ මම මුල් ශවලා 

ඉල්ලීමක් කරලා තිශබනවා. හැබැයි, අපි කියන ඒවා ඇහුශණ් 

නැහැ වාශේ ඉන්නවා. ෙැන් ශම් ආණ්ඩුව ඒ ගැන වචනයක් කථා 

කරන්ශන් නැහැ, කථානායකතුමා වචනයක් කථා කරන්ශන් 

නැහැ. එවකට සිටි ජනාධිපතිතුමා ඒ අවස්ථාශේ කිේවා, ඒවා කළ 

යුතුයි කියලා. අරගළය උපිපම ව ශයන් තිශබනශකොට ඒවා 

සියල්ලම කළ යුතුයි කියලා එකඟ වුණා. නමුත්, අෙ ඒ ගැන 

අවධානය ශයොමු කරන්ශන් නැහැ. මම අහන්ශන් ශම්කයි.  ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ වගීපමක් ශනොශවයිෙ, ශම් රට ශම් විධියට 

බංශකොශලොත් කරපු අය කවුෙ, ශම්වාට වගකිව යුත්ශත් කවුෙ 

කියලා ශසොයන එක? ඒක මුෙල් ඇමතිවරුන්ශගන් ශවන්න 
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පුළුවන්, රජශේ නිලධාිපන්ශගන් ශවන්න පුළුවන්. ශම්වාට 

වගකිවයුතු අය විධියට අෙ විවිධ පුශගලයන්ශේ නම් කියනවා. 

බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාතයවරයාශේ නම කියනවා, හිටපු මුෙල් 

අමාතය මහින්ෙ රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ කාලශේදී ශම්වා වුණා 

කියනවා. ඒ වාශේම ශගෝධාාය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 

ගත් තීන්දු නිසා ශමශහම ශවන්න පුළුවන්, පී.බී. ජයසුන්ෙර 

ශවන්න පුළුවන්, ඒ වාශේම අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ශවන්න 

පුළුවන්, ශම් ඕනෑම ශකශනක් නිසා ශම් ශශවල් ශවන්න පුළුවන්. 

ශකශසේ නමුත්, ශම්වාට වග කිව යුතු පුශගලයන් කවුෙ කියලා 

පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කාරක සාාවක් මඟින් ශසොයා බලන එක 

අශේ වගීපමක්. ශම් රශේ මූලය තත්ත්වය පිළිබඳව වග කියන 

ප්රධානම ආයතනය වන්ශන් පාර්ලිශම්න්තුවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශවලාශේ තව 

ශයෝජනාවක් ශගශනන්න කැමැතියි. ඒ වාශේම මම ශම් ශවලාශේ 

ඉල්ලීමක් කරනවා. ජාතයන්තරය ෙැන් ඉල්ලන්ශන් ආර්ිකක 

අපරාධකරුවන් ශසොයන වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරන්න 

කියන එක ශන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, StAR - Stolen 
Asset Recovery Initiative - කියලා වැඩසටහනක් තිශබනවා. 

ශලෝක බැංකුශේ star.worldbank.org කියන website එශක් 
ශමශසේ සඳහන් ශවනවා:  

“The Stolen Asset Recovery Initiative is a partnership between the 
World Bank Group and the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) that supports international efforts to end safe havens for 
corrupt funds."  

"StAR uses the leverage of both partner organizations to support 
international efforts to deny safe havens for stolen assets and promote 
asset recovery”.  

ශම් වැඩසටහනින් අපටත් සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලා 

රජයක් හැටියට අපට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. මාත්, මුජිබුර් 

රහුමාන් මන්ත්රීතුමාත් ලංකාව නිශයෝජනය කරමින් එක්සත් 

ජාතීන්ශේ සංවිධානශේ මූලස්ථානයට ගියා. ඒ අවස්ථාශේ අපි 

ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළා, ශම් වැඩසටහන හරහා අශේ රශේ 

ශහොරකම් කරපු සල්ලි නැවත ලබා ශෙන  ක්රමයක් සකස් කරන්න 

අපට සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියලා.  ෙැන් අපි ඉල්ලීමක් 

කරනවා ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාශගන්. ඇත්තටම 

ශහොරුන් අල්ලන්න ඕනෑ නම් ඒකට වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක 

කරන්න ෙැන් එතුමාට අවස්ථාවක් තිශබනවා. ශලෝක බැංකුවත් 

එක්ක කථා කරලා, ඒ වාශේම එක්සත් ජාතීන්ශේ සංවිධානයත් 

එක්ක කථා කරලා, අශේ රශේ  ශහොරකම් කරපු සල්ලි නැවත අශේ 

රටට ශගන එන වැඩසටහනට StAR කියන initiative එක හරහා 

සහශයෝගය ලබා ශෙන්න කියන ඉල්ලීම රශේ නායකයා හැටියට 

එතුමාට කරන්න පුළුවන්. ෙැන් ඒකට එතුමාට ශහොඳ අවස්ථාවක් 

තිශබනවා. ඒ කටයුත්ත ඉු  කරන්න කියලා අපි එතුමාශගන් 

ඉල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අපි ෙැක්කා ඉතාම 

අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. අශේ රටම බලාශගන හිටපු 

අවස්ථාවක් තමයි, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය. 

ඔබතුමන්ලාත් ෙන්නා පිපදි ශම් රශේ ආණ්ඩු ගණනාවකික් ශවච්ච 

සිදුවීම් කිහිපයක් තිශබනවා.  විධායක ජනාධිපති ක්රමශේ බලතල 

අඩු කරන්න ඕනෑය කියලා ජනමතයක් එනශකොට, ෙහහත්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා ඒක අඩු කළා.   

මැශරනකම්ම ජනාධිපති වීශම් සිහිනය ෙකිමින් මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ෙහඅටවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා 

ආපහු බලය වැඩි කළා. යහ පාලන ආණ්ඩුව තුළින් අපි ෙහනව වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා විධායක ජනාධිපති 

ක්රමශේ බලතල අඩු කරන්න අව ය කටයුතු සිදු කළා.  අනතුරුව 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා බලයට ඇවිල්ලා, ඒ 

සියලු බලතල නැවතත් ජනාධිපතිවරයාට ලබා ගනිමින් විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය හරහා ශවනසක් ඇති කළා. ඒ 

සංශ ෝධනය තුළ ශවිත්ව පුරවැසිාාවය පිළිබඳවත් තිශබනවා. 

හැබැයි  අෙ ශමොකක්ෙ වුශණ්? මුළු රටම බලාශගන හිටියා, රනිල් 

වික්රමසිංහ මැතිතුමා එො කිේව විධියටම විධායක ජනාධිපති 

ධුරශේ බලතල අඩු කිරීශම් වයවස්ථා සංශ ෝධනය අෙ ශගන එයි 

කියලා. හැබැයි, ඊශේ ශපොශහොේු ශේ මහ ශල්කම්වරයා මාධය 

සාකච්ඡාවක් තියලා ඉතා පැහැදිලිව කිේවා, ආණ්ඩු පක්ෂය 

නිශයෝජනය කරන, ඒ වාශේම ශපොශහොේු ශේ මන්ත්රීවරුන්ශේ 

බහුතරයක් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට 

කැමැති නැහැ කියලා. අන්න ඒ කාරණාව තමයි අෙ විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ 

විවාෙය reverse කරන්න ප්රධාන ශහේතුව වුශණ්. එශහම නැත්නම් 

විපක්ෂය කියපු නිසාවත්, විපක්ෂශේ ඉල්ලීම් ඉු  කරන නිසාවත් 

ශනොශවයි එශහම වුශණ්. ශම් ආණ්ඩුව විපක්ෂශේ ඉල්ලීම් ඉු  

කරන්ශන් නැහැ. ශම් තුළ ශවන කාරණාවක් ඉතා පැහැදිලිවම  

තිශබනවා.  අෙ ශම් ආණ්ඩුශේ  ශබදීමක් තිශබනවා.  ඇශමිපකාශේ 

ඉන්න බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා අශත් තමයි ශම්ශක් control 
එක තිශබන්ශන්. එතුමාට ඕනෑ විධියට තමයි ශම් කටයුත්ත සිදු 

ශවන්ශන්. එතුමාට වුවමනාවක් නැහැ,  ඒ අයටම විරුශධව  

වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් ශගන එන්න. ඒ නිසාම තමයි අෙ ශම් 

තත්ත්වය උො වුශණ්. එශහම නැතිව ශවන කිසිම ශහේතුවක් නිසා 

ශනොශවයි.  බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු අමාතයවරයාට ශම් 

පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ශේ උපිපම සහශයෝගය තවමත් 

ලැශබනවා.  

ඒ වාශේම පසුගිය කාල සීමාශේ අපි රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමාට කිේවා, එතුමාශේ අරමුණ ශමොනවා වුණත්, එතුමා 

අවංක ශච්තනාවකින් ශම් රට ාාර ගත්තත් ශම් කණ්ඩායමත් 

එක්ක නම් ශම් රට ශගනියන්න බැහැ කියන එක; ශම් ආණ්ඩුව 

කරන්න බැහැ කියන එක; එතුමාශේ අෙහස්වලට ශම් කණ්ඩායම 

ගැළශපන්ශන් නැහැ කියන එක. එය ඉතා පැහැදිලියි. ඒ පැහැදිලි 

තත්ත්වය තමයි අෙ ශමතැනදීත් පිළිබිඹු වුශණ්. ඒ හැර ශවන 

කිසිම ශෙයක් ශනොශවයි. අෙ රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාට වුවමනා 

වුණත්, ශපොශහොේු ශේ මන්ත්රීවරු 134ශෙනාට ඒ අව යතාව 

නැහැ.  රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයාට වුවමනාෙ, නැශෙ කියන එක 

පිළිබඳවත් ගැටලුවක් තිශබනවා. අෙ එතුමා ප්රාණ ඇපකාරශයක් 

බවට පත් ශවලා තිශබනවා. ඒ නිසා එතුමාත් උත්සාහ කරනවා 

ශම් ශපොශහොේු ශේ මන්ත්රීවරුන්ශේත් ඔළුව අත ගාශගන, ඒ අයත් 

සතුු  කරශගන කටයුතු කරන්නට. ඒක ශන්, රාජය අමාතයවරු 

38ශෙශනක් පත් කශළේ. ශමොශළේ තිශබනවා නම් ශම් ශලෝශක් 

ඕනෑම මිනිශහකුට ශත්ශරනවා ශන්, ශම් ශවලාශේ අපි පුළුවන් 

තරම් වියෙම් අඩු කරන්න ඕනෑ කියලා. ශම් ශවලාශේ වියෙම් අඩු 

කරන එකට ප්රමු ත්වය ලබාදිය යුතුයි කියන එක ඕනෑ 

ශකශනකුට ශත්ශරනවා ශන්. හැබැයි, රාජය අමාතයවරු 

38ශෙශනක් පත් කළා ශන්. ඒ ශමොකෙ, ශම් අය සතුු  කරන්නයි. 

ශවන කිසිම ශෙයක් නිසා ශනොශවයි. හැබැයි, මම ශම් ශවලාශේ 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාට මතක් කරලා ශෙනවා, එො ඩී.එස්. 

ශසේනානායක මැතිතුමා අාාවප්රාේත වුණාම ඩඩ්ලි ශසේනානායක 

මැතිතුමා රශේ නායකයා බවට -අග්රාමාතයවරයා- පත් වුණු බව. 

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ශම්ක ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ. එො ඩී.එස්. 

ශසේනානායක මැතිතුමා මිය ගියාට පස්ශසේ ඩඩ්ලි ශසේනානායක 

මැතිතුමා අගමැති වුණා. නමුත් එතුමා කිේවා, එතුමාට පස්සා 

ශෙොිපන් රශේ නායකයා ශවන්න අව ය නැහැ, රශේ ජන මතශයන් 

තමයි අගමැති ශවන්න ඕනෑ කියලා. රශේ අගමැති ශවන්න ඕනෑ 

රශේ ජන මතශයන් කියලා එො ඩඩ්ලි ශසේනානායක මැතිතුමා 

ධුරශයන් ඉල්ලා අස ් වුණා. ඉල්ලා අස් ශවලා මැතිවරණයකට 

ගියා. රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමාටත් තිශබන්ශන් 

පිටිපස්ස ශෙොිපන් ඇවිල්ලා ශම් රශේ නායකයා ශවන එක 

ශනොශවයි. ඔබතුමාටත් ඉදිිපශේදී අවස්ථාවක් තිශබනවා, ශම් රශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ජන මතය ශතෝරා ගන්න. ශමොකෙ, අෙ රශේ ජන මතශේ 

විකෘතියක්  ශම් තිශබන්ශන්. අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ ජන මතය 

විකෘතියක් ශවලා තිශබන්ශන්. ඔබතුමන්ලා කවුරුත් ඒක ශත්රුම් 

ගන්න ඕනෑ.  

ශම් රශේ  හැට නව ලක්ෂයක ජනතාවශේ ඡන්ෙශයන් පත් 

ශවච්ච ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට රට අතහැර ොලා යන්න 

සිදු වුණා; රශටන් පැනලා යන්න සිදු වුණා. පාර්ලිශම්න්තුශේ 

තුශනන් ශෙකක බලය අරශගන අගමැති ශවච්ච මහින්ෙ රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා අෙ ඒ තනතුශර් නැහැ. එතුමාට ඉල්ලා අස්ශවන්න සිදු 

වුණා. ඒ වාශේම, පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න ශපොශහොේු ශවන් 

ඡන්ෙය ගත්තාට, ශපොශහොේු ශවන් පාර්ලිශම්න්තුවට ආවාට, ශම් 

ශවනශකොට ඒ අයශගන් 40ශෙශනක්, 50ශෙශනක්  විපක්ෂයට 

ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒ විතරක් ශනොශවයි, ශහොඳම විකෘතිය තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් ශවන්න බැිප ශවච්ච, පාර්ලිශම්න්තු 

ඡන්ෙශයන් පැරදිච්ච රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ශම් රශේ 

ජනාධිපති ශවලා තිශබන එක. ශමන්න අෙ රශේ ඇති ශවලා 

තිශබන විකෘතිය! ඒ නිසාම ශම් තත්ත්වය තුළ රශේ අතයව ය 

කාරණාවක් බවට පත් ශවනවා, ජන මතය විමසීම. ජන මතයක් 

අතයව යයි.  ඒ ජනමතය අනුව ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ සංයුතිය 

සකස් විය යුතුයි. අෙ  තවම තිශබන්ශන් 2019, 2020 ජන මතශයන් 

ඇති ශවච්ච පාර්ලිශම්න්තුවක්. හැබැයි, පාර්ලිශම්න්තුශවන් පිටත 

ෙැන් ඒ ජන මතය නැහැ. ඒ ජන මතය නැති නිසා තමයි මුළු රටම 

එකතු ශවලා ශම් පාලනය ඉවත් කශළේ. හැබැයි, රනිල් වික්රමසිංහ 

මැතිතුමාට පින් සිශධ ශවන්න නැවතත් ඒ එපා ශවච්ච, ඒ එපා 

කිේව, ඒ එශළේව අය අෙ නැවත ශම් රශේ මැති ඇමතිකම් ෙරනවා. 

ඒ හින්ො ඉතා පැහැදිලිව ඉදිිපශේදී අපි මැතිවරණයකට යා යුතුමයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශම් ශවලාශේ  

විශ ේෂශයන්ම කියනවා, අෙ ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ  විශ ේෂ කාරක 

සාාවක් පත්විය යුතුයි කියලා. අපි ඒ පිළිබඳ ඉල්ලීමක් කරනවා. 

විපක්ෂශේ සියලුශෙනා ඒකට සහශයෝගය ලබා ශෙනවා. අශේ රශේ 

හැශමෝටම අව යයි, ශම් රශේ ශහොරකම් කරපු සල්ලි ටික, ඒ 

ශහොරකම් කරපු ඒවාට වගකිව යුත්ශතෝ කවුෙ කියන එක 

ශසොයන්නට. එය ෙැන ගන්න ඕනෑ. ඒ අයට එශරහිව ඒ නීතිය 

ක්රියාත්මක විය යුතුයි. අපි පාර්ලිශම්න්තු  විශ ේෂ කාරක සාාවක් 

ඉල්ලන්ශන්  ඒකටයි. ශමොකෙ,  රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා කිේව 

විධියට අපට කියන්න බැහැ, "අපි අනාගතය ගැන හිතමු, අපි 

අතීතය අමතක කරමු" කියලා. 

ශම් රට මන්ෙශපෝෂණය ඇති ශවන තත්ත්වයට පත් කළ, 

ඒකට වග කිව යුත්ශතෝ කවුෙ කියන එක අපි ශසොයා බලන්න 

ඕනෑ. ශම් රශේ අෙ ළමා මන්ෙශපෝෂණය තිශබනවා. ළමා 

මන්ෙශපෝෂණය ඉහළින්ම තිශබන රටවල් අතිපන් අපි 

ශලෝකශයන්ම හතරවැනි, පස්වැනි තැනට පත් වුණාම, ඒ සඳහා 

ක්රියාත්මක කළ යුතු වැඩ පිළිශවළ ශමොකක්ෙ? ඔබතුමන්ලා 

කල්පනා කරලා බලන්නශකෝ. අෙ ළමා මන්ෙශපෝෂණය ගැන කථා 

කරශදි කිිප පිටිවල මිල ගණන් වැඩි කරනවා. ළමා මන්ෙශපෝෂණය 

තිශබන රටක කිිප පිටි මිල වැඩි කරන එකෙ විසඳුම? ඒ නිසා 

කරුණාකර ශම් ප්ර ්න විසඳන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඉල්ලා 

සිටිමින්, මම නිහඬ ශවනවා.  ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සංජීව එදිිපමාන්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 9ක 

කාලයක් තිශබනවා. 

[අ.ාා. 3.28  

 

ගරු ්ාංීවව එදිරිමා්දන මහස ා 
(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා, අශේ 

රශේ ආර්ිකකය, සමාජ සහ ශශ පාලන වටපිටාව සම්බන්ධශයන් 

වර්තමාන තත්ත්වය ශම් ගරු සාාව හමුශේ ඉදිිපපත් කළා. එතුමා 

ඉදිිපපත් කළ ඒ පැහැදිලි කිරීම පෙනම් කර ගනිමින් තමයි අපි ශම් 

සංවාෙ පවත්වන්ශන්. හැබැයි, අෙ වැඩිපුරම කිකකයින් කථා  කශළේ 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පිළිබඳවයි.  

ශශ පාලන ප්රතිසංස්කරණ කියන විෂයට අපි ඉතාම කැමැතියි, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඕනෑම රටක්, ඕනෑම ශශ පාලන 

සමාජයක් කාලානුරූපීව ස්වීපය රාජයශේ අනාගතය හා බැඳුණු 

වැඩ පිළිශවළට ගැළශපන ශශ පාලන ප්රතිසංස්කරණ වැළඳ ගත 

යුතුමයි. නමුත්, මට ශම් ශමොශහොතට අොළව තිශබන ශේෙනාව 

තමයි පාර්ලිශම්න්තුශේ අශේ අෙහස් පළ කිරීමත්, අප විසින් 

සංශේදී වන මාතෘකාත් ශපොදු සමාජ මාතෘකාත් සමපාත ශනොවීම. 

ඒ ඇතුළත මට අවුලක් ෙැශනනවා. සමාජයක් විධියට අෙ මිනිස්සු 

කථා කරන්ශන් බරපතළ ආර්ිකක වයසනයක් විසින් ඇති කරලා 

තිශබන ජෙනික ජීවන ශේෙනා, ආර්ිකක පීඩන පිළිබඳවයි. 

පවතින වයසනකාරී ආර්ිකක වටපිටාශවන් අත් මිදීම ශවනුශවන් 

ප්රතිපත්ති සාකච්ඡා කළ යුතු ශමොශහොතක, ඊට අොළ නැවුම් 

ප්රශේ  ශසොයා යා යුතු ශමොශහොතක අශේ මූලික අවධානය, 

නැත්නම් ඒ සඳහා වන focus එක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයක් ශවත ශගොනු කර ගැනීම ශකොශතක් දුරට සාධාරණ 

ශේෙ කියන ප්ර ්නය එක පැත්තකින් තිශබනවා. ඒ වාශේම 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට අොළව නයායිකව 

අපි කල්පනා කළ යුතු තැන් කිහිපයක් ශම් රශේ පවතින සමාජ, 

ශශ පාලන තත්ත්වයන්ට සාශේක්ෂව සාකච්ඡා කර ගන්නත් 

අපට සිශධ ශවනවා. 

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තනතන ශශ පාලන ශලෝකය, 
විධායකය සංවිධානගත කිරීශම් මූලිකම මූලධර්මය විධියට 
පාවිච්චි කරන්ශන් ඒීපයත්වය පිළිබඳ මූලධර්මය. ඒක සරලව 
විග්රහ කර ගන්නවා නම්, ශශ පාලන විශවතුන් තනතන ශලෝකයට 
පැහැදිලි කරන අෙහස තමයි විධායක බලය හසුරුවන ආයතනය 
හැකිතාක් දුරට, උපිපම දුරකට ඉතාම කුඩා ඒකකයක් බවට පත් 
විය යුතුයි කියන එක. ඒශක් ප්රතිවිරුශධ අෙහස තමයි සාමූහික 
විධායකයක් එක්ක රටක පැවැත්ම අභිශයෝගයට ලක් ශවනවා. 
අගමැති ආණ්ඩු ක්රමයක් පවතින රටක අග්රාමාතයවරයා ප්රමු  
කැබිනේ මණ්ඩලය ඒ බලය ශක්න්්රගත විය යුතුයි. ජනාධිපති 
ආණ්ඩු ක්රමයක් පවතින රටක ඒ බලය සාධාරණ ශලස ජනාධිපති 
ධුරය ව ටා ශගොනු විය යුතුයි. අපට විධායක ජනාධිපති ධුරය හා 
බැඳුණු බලතල පිළිබඳ ප්ර ්නයක් තිශබනවා කියලා අප වි ්වාස 
කරනවා නම්, අප විසින් විසඳා ගත යුත්ශත් ශම් ආණ්ඩුක්රම 
ශමොඩලය පිළිබඳ ශවනසක් කියලායි මම ශපෞශගලිකව හිතන්ශන්. 
එශහම නැතිව, විධායක ජනාධිපති ධුරය පවත්වාශගන යමින් 
විධායක බලතලවලින් ශකොටසක් යම් යම් ආයතන වයුහයන්ට 
පැවරීම තුළ සාමූහික විධායක ලක්ෂණ පහළ ශවලා අපි මීට වඩා 
අවුලක පටලැශේවිෙ කියන ආරාවුලත් ශම්ක ඇතුශළේ තිශබනවා 
කියන එක අපට අමතක කරන්න බැහැ. ශමොකෙ, ශලෝකය තුළ 
ශමශහම සංවාෙ තිබුණා. ශම් පිළිබඳ අතීතම සංවාෙය 1680 
ගණන්වල මහා බ්රිතානයය ශක්න්්ර කර ගනිමින් නිර්මාණය 
ශවනවා. පාර්ලිශම්න්තුවාදීන් සහ රාජාණ්ඩු ක්රමයට හිතවත් 
රාජාණ්ඩුවාදීන් අතර රජශේ විධායක බලය හසුරුවන ආකාරය 
පිළිබඳව සංවාෙයක් නිර්මාණය ශවනවා.  

ඒ අය විසින් තීන්දු කරනවා, පාර්ලිශම්න්තු ආණ්ඩු ක්රමයක් 
සහිතව අපි ශම් රශේ ශශ පාලන පැවැත්ම නිර්මාණය කරනවාය 
කියලා. 1972 පළමු ජනරජ වයවසථ්ාශවන් අපි එවැනි ආකෘතියක් 
නිර්මාණය කළා. 1978 ශෙවන ජනරජ වයවස්ථාශවන් ශම් රටට 
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විධායක ජනාධිපති ධුරයක් හඳුන්වා දුන්නා. මම කියන්ශන්, ඒ 
ක්රමය අවුල් නම් ශම් සමස්තය ශවනස් කරමු කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊළඟ නයායික ආරවුල 

ශම්කයි. ශලෝකශේ කිසිම රටකට තමන්ශේ රශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ මූලික වයුහය ශවනස් කරන සංශ ෝධන ශගශනන්න 

බැහැ. ඒ පිළිබඳව ශලෝකශේ ප්රබලම උොහරණය අසල්වැසි 

ඉන්දියාශවන් අපට ගන්න පුළුවන්. ගරු ඉන්දිරා ගාන්ධි  

අග්රාමාතයතුමිය ඉන්න ශවලාශේ ඉන්දියාව හතළිස් ශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ශගනැල්ලා 

පාර්ලිශම්න්තු පනතක් සම්මත වීම සම්බන්ධව කිසියම් ආකාරයක 

නීතියක් සම්පාෙනය කරන්න ගියා. එවිට ඉන්දියාව තුළ මතයක් 

ශගොඩනැ ශඟනවා, ශම් තුළින් රාජය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ මූලික 

වයුහය ශවනස් වනවා කියලා. අවසානශේදී ඉන්දියාශේ 

ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය නිශයෝගයක් නිකුත් කළා, ඉන්දීය ශලෝක් 

සාාවට කිසිශසේත්ම බලයක් නැහැ ඉන්දියාශේ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ මූලික වයුහය ශවනස් කරන නීති සම්පාෙනය 

කරන්න, නැත්නම්, සංශ ෝධන ඉදිිපපත් කරන්න කියලා. මශේ 

තර්කය මම එතැනට ශගශනන්ශන්. අපි සම්පූර්ණශයන්ම 

වයවස්ථාමය ශවනසකට යනවා නම්, අපි එතැනට යමු. එශහම 

ශනොකර, යම් යම් සංශ ෝධන ශගනැවිත් අවුලක් හොගන්න 

ගිශයොත් අපි ඉන්නවාට වඩා නරක තැනකට වැශටයි ෙ කියන 

සාධාරණ බියක් තිශබනවා. ඒ බිය අසාධාරණ ශනොවන්ශන් 

ශමන්න ශම් නිසා. ෙහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයත් එක්ක ගරු ජමත්රීපාල සිිපශසේන 

ජනාධිපතිතුමාශේ යුගය තුළ අපි ෙැක්කා රාජය විධායක බලය 

හසුරුවන්ශන් කවුරුන් විසින් ෙ කියන කාරණාව පිළිබඳ බරපතළ 

අවිනි ්චිතාාවයක්. ඒ අවිනි ච්ිතාාවය අවසානශේ පාස්කු 

ශබෝම්බ ප්රහාරය ෙක්වාම දුරදිග ගිහිල්ලා, රශේ ජාතික ආරක්ෂාවට 

වග කියන්න අවම ව ශයන් ශම් රශේ මිනිශහක් නැති වුණා. ශම් 

රට එතැනට තල්ලු කරන්න එපා. ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ අර 

වගන්තියට, ශම් වගන්තියට කියමින් ශපොඩි ශපොඩි කාරණාවලට 

ලඝු වන්ශන් නැතුව ශම් තුළ තිශබන සමස්ත තත්ත්වය පිළිබඳව 

මට ෙැශනන අෙහස තමයි මම කිේශේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම මුලින්ම කථාව පටන් 

ගනිමින් කිේවා ශසේ ශම් රශේ තිශබන ප්ර ්නය ශම්ක ශනොශවයි. 

මම අගලවත්තට ගියාම මශේ මිනිස්සු අහන්ශන්, රාජය ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාශේ ඊළඟ සංශ ෝධනය ගැන ශනොශවයි. හැබැයි, ඒක 

ඊළඟට ශගනැල්ලා ගැට ගහනවා, ජාතයන්තරය එවැන්නක් 

අශපන් අශේක්ෂා කරනවා කියලා. මම හිතන්ශන් නැහැ, 

ස්වාධිපතයය බලය පිළිබඳව ඒකමතිකාාවයක් තිශබන ශලෝකශේ 

කිසියම් රටක ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ ඊළඟ සංශ ෝධනය කුමක් 

විය යුතු ෙ කියලා ජාතයන්තරය විසින් තීන්දු කරනවා කියලා. 

එශහම නම් අපි ශකොශහොමෙ ජාතයන්තරය එක්ක කටයුතු 

කරන්ශන්? එශහම ශෙයක් ජාතයන්තරශේ නැහැ. හැබැයි, කිසියම් 

රටක නි ්චිත ජන වර්ගයකට අසාධාරණයක් වනවා නම්, රශේ 

මහජන ඡන්ෙ බලයට පයින් ගාලා ඡන්ෙ නැති රටක් හෙලා 

මැතිවරණ ප්රජාතන්ත්රවාෙයක් නැති විකෘති තත්ත්ව ඇති වනවා 

නම්, අන්න එතැනදී ජාතයන්තරය මැදිහත් වනවා. ඒ හැර මහජන 

බලශයන් ආණ්ඩු හෙන, මහජන බශලන් ආණ්ඩු ශගෙර යවන 

ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක ඊළඟ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ 

වගන්ති ටික ශලෝකයා විසින් තීන්දු කරනවා නම්, මට නම් ඒ 

ජාතයන්තරශයන් ඇති වැඩක් නැහැ. අපි ශම් තත්ත්ව පිළිබඳ 

යම්කිසි සාධාරණ අවශබෝධයකින්, යාවත්කාලීන අවශබෝධයකින් 

පාර්ලිශම්න්තු සංවාෙයකට පැමිණ යුතුයි කියලායි මා ශයෝජනා 

කරන්ශන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපට ශම් ශවලාශේ 

පාර්ලිශම්න්තුව ඇතුශළේ කථා කරන්න තිශබන ප්රධානම මාතෘකාව, 

රශේ තිශබන ආර්ිකක ප්ර ්නයට උත්තරයක් ශහොයා ගැනීම ගැනයි. 

ශලෝකශේ කිසිම රටක් පැවැති ආණ්ඩුව ශගන ගිය ආර්ිකක 

ප්රතිපත්තිය ඒ විධියටම ඊළඟ ආණ්ඩුව ශගන යන්ශන් නැහැ. 

හැබැයි අශේ රශේ තිශබන අවුල තමයි, එක ආණ්ඩුවක් ශගන යන 

වැඩ පිළිශවළ ඊළඟ ආණ්ඩුශේදී එහි ඊළඟ අන්තයට ශගන යන 

එක. ඒ range එක වැඩියි. ඒක ශහොඳටම ශත්රුම් ගන්න පුළුවන්, 

1970 දී මැතිනිය කරනවා එක ශෙයක්, 1977දී ශ..ආර්. ජයවර්ධන 

මැතිතුමා කරනවා ශවන එකක්. ඒ ශෙක අතර පරාසය වැඩියි. අපි 

කරන විවිධ අත්හො බැලීම්වල පරාසය වැඩියි. 1960  විතර වනවිට 

ලංකාශේ විශශ  සංචිත ආරවුල හිටපු නායකයන්ට ෙකින්න 

තිබුණා. 

1960 විතර ශවන ශකොට ප්රධාන දුර්වලතා තුනක් මත ශම් 

ප්ර ්නය මතු වුණා. අපි වැවිලි ආර්ිකකයකටත්, වැවිලි ආර්ිකකය 

මත පෙනම් වුණු අපනයන කර්මාන්තයකටත් සීමා වුණා. 

අථාර්ිකක විධියට සමාජ සුබසාධනය පිළිබඳව ශශ පාලන 

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කළා. අපට රටක් විධියට කාර්මිකකරණය 

පිළිබඳව අෙහසක් තිබුශණ් නැහැ. 1960 ඉඳලා ආපු ශම් ප්ර ්නයට 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා අවසානශේ හිර ශවනවා. 

එශහම නම්, ශම් තමයි සුදුසුම ශවලාව ශම් රටට ගැළශපන, 

නිවැරැදිම ආර්ිකක ප්රතිපත්තිමය ශමොඩලය ශමොකක් ෙ කියලා 

තීන්දු කරන්න. ශම් රශේ මිනිසුන්ට තමන්ශේ ෙරු පවුල එක්ක 

සැනසිල්ශල් ජීවත් ශවන්න පුළුවන් ආර්ිකක සමාජයක් හෙලා 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය බැිප නම් එකසිය 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය හිප ශගශනන්න 

කියලා මම ශම් උත්තරීතර සාාවට කියනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි.  

 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි අටක 

කාලයක් තිශබනවා.  
 
 

[අ.ාා. 3.38  

 
ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ඇත්තටම විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත ගැන කථා කරන්න තිබුණු ශවලාශේ තමයි, 

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රකා ය ගැන කථා කරන්න සිදු ශවලා 

තිශබන්ශන්. ඒ නිසා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත ගැන කථා කරන්න ලැහැස්ති ශවලා ආපු 

මන්ත්රීවරුන්ට ෙැන් කථා කරන්න ශවලා තිශබන්ශන් ඒ ගැනම 

තමයි. අශේ සංජීව එදිිපමාන්න මැතිතුමාත් කථා කශළේත් ඒ ගැනම 

තමයි. එතුමා ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාව ගැන වචනයක්වත් කථා 

ශකරුශේ නැහැ. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ සංවාෙශේදී කරන්න තිබුණු කථාව තමයි 

එතුමා එශහම පිටින්ම කශළේ. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ගැන අෙ විවාෙ කරන්න බැිපවීම 

ගැන අපි කනගාු  ශවනවා. ඒ ශකශසේ ශවතත්, මුලින්ම මම 

එතුමාට එක කාරණයක් ගැන කිේශවොත් ශහොඳයි කියලායි මා 

කල්පනා කශළේ.   
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පාර්ලිශම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එො විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගශනන ශකොටත් එතුමන්ලාට ඔය 

විධියටම විරුශධ ශවන්න තිබුණා. "ශමශහම කෑලි කෑලි 

ශගශනන්න එපා. අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක්ම ශගශනන්න. 

අපි විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසථ්ා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

විරුශධයි" කියන්න තිබුණා. හැබැයි, එතුමන්ලා විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට විරුශධ 

වුශණ් නැහැ ශන්. එයට සම්පූර්ණ සහශයෝගය දුන්නා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශයන් කරපු විනා ය තමයි 

අශනක් පැත්තට නිවැරදි කරගන්න හෙන්ශන්.  

අපි අෙ වි ාල ආර්ිකක අර්බුෙයක ඉන්ශන්. අෙ ජනාධිපතිතුමා 

කරුණු හතරක් ගැන කිේවා. ඒවා එකින් එක, එකින් එක එතුමා 

ක්රියාත්මක කරන්න බලාශපොශරොත්තු ශවනවා කිේවා. එතුමා 

මහන්සි ශවලා වි ාල වැඩ ශකොටසක් කරන්න උත්සාහ කරනවා. 

හැබැයි, ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්න සමහර අයට ඒ වුවමනාව ශකොයි 

තරම් දුරට තිශබනවා ෙ කියලා අපට ප්ර ්නයක් තිශබනවා. 

බලන්න, අෙ වන විට ලංකාව ගැන විවිධ රටවල් කියන කථා 

ශමොනවා ෙ කියලා. සංජීව එදිිපමාන්න මැතිතුමා කිේවා, 

"ජාතයන්තරශේ ශමොන වැඩක්වත් අපට වැඩක් නැහැ. අපට ඕනෑ 

ශශ අපි කරන්න ඕනෑ" කියලා. හැබැයි, අපට ඕනෑ ශශ කරන්න 

පුළුවන් තැනක ශනොශවයි, අෙ අපි ඉන්ශන්. විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය අශහෝසි කරලා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගශනන්න කියලා ජාතයන්තර ව ශයන් 

එන බලපෑම් වි ාල සං යාවක් තිශබනවා. ඔවුන්ශේ මූලික 

කාරණය ශමොකක්ෙ? සති කිහිපයකට කලින් නිේශයෝර්ක්වල 

පැවැති මානව හිමිකම් පිළිබඳ සැසිශේදී Bob Menendez, 
Chairman of the Senate Foreign Relations Committee 

ශගනාවා Resolution එකක්. ඒක ලංකාවට විරුශධව ශනොශවයි, 

ලංකාවට උෙේ කරන්න ඕනෑ කියන කාරණයත් කියමින්  ලංකාව 

තුළ ඇති ශවලා තිශබන දූෂණය පිළිබඳව අෙහස් ගණනාවක් එතුමා 

ඉදිිපපත් කරලා තිශබනවා, තව ශසශනේ සභිකවරු ගණනාවක් 

එක්ක. එහිදී ඔවුන් සඳහන් කර තිශබනවා, "The Rajapaksa 
family enriched themselves at the expense of the Sri Lankan 
people, ruthlessly silencing their opponents, inciting ethnic 
tensions, and leaving the country an economic shambles" 

කියලා. 

ශම් හැම ශෙනාම කියන්ශන් ශමොකක් ගැන ෙ? ශම් රට දූිඩත 

පාලනයක් සහිත රටක්ය, ඒ දූිඩත පාලනය විසින් රශේ ආර්ිකකය 

විනා  කර තිශබනවාය, ඒ සම්බන්ධව ගන්නා වූ ස්ථාවර පියවරක් 

නැතුව රටට උෙේ කරන්න ලැහැස්ති ශවන්න එපා කියන 

කාරණයයි හැශමෝම කියශන් න්.  ජිනීවා මානව හිමිකම් සමුළුවට 

ඉදිිපපත් කරන එක ශයෝජනාවක් විධියට ඔවුන් ශම්ක ශගශනනවා.  

ශම් කරුණු ටික හිපයට කියවලා බැලුශවොත් ශත්ශරයි, ජාතයන්තර 

ප්රජාව ඉදිිපශේ ලංකාව අෙ ශකොයි තරම් අසරණ තත්ත්වයට පත් 

ශවලා ඉන්නවාෙ කියලා. අපි කාශගන්වත් උෙේ ගන්ශන් නැතිව 

සියයට සියයක් පවත්වාශගන පුළුවන් රාජයයක් බවට පත් ශවලා 

නැහැ. අෙ වන විට වඩාත් ෙරුණු අවධියකට වැටිලා තිශබනවා. 

අශේ ශබශහත් ටික ගන්න World Bank එශකන් සල්ලි 

ශෙන්න ඕනෑ; ශතල් ටික ගන්න World Bank එශකන් සල්ලි 

ශෙන්න ඕනෑ; අශේ ශපොශහොර ටිකට World Bank එශකන් සල්ලි 

ශෙන්න  ඕනෑ. අපි ෙැන් විවිධ රටවලින් එදිශනො ශේල පිිපමසා 

ගන්න, හිඟා කන රටක් බවට පත් ශවලා තිශබනවා. නමුත්, 

තවමත් ඒකාධිපති බලතල ශම් රට ඇතුශළේ තියා ගන්නයි 

ශම්ශගොල්ලන් කථා කරන්ශන්. ඒකයි අපි කිේශේ, විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා, ජනාධිපතිවරයාට 

තිශබන බලතල අඩු කරලා, ශකොමිෂන් සාාවලට බලතල දීලා, 

ශම් රශේ සාධාරණය, යුක්ති සහගතාාවය ස්ථාපිත කරන්න 

කියලා.  

ජාතයන්තර මූලය අරමුෙශල් - IMF එශක් - නිශයෝජිතශයෝ 

ලංකාශවන් යන්න කලින් ලංකාව සම්බන්ධව ශමොකක්ෙ 

කියන්ශන්? Sir,  I quote the "The Island" of 01st of July, 
2022, which states as follows:  

"IMF end-of-mission report highlights 'corruption vulnerabilities' in 
Sri Lanka"  

අශේ රට පිළිබඳව ඔවුන් ඉතා නරක ප්රකා යක් කර 

තිශබනවා. ඒ, ශවන ශහේතුවක් නිසා ශනොශවයි. ඔවුන් -ජාතයන්තර 

මූලය අරමුෙලින් ආපු නිශයෝජිතශයෝ- ශම් කාරණය ඉතා ශහොඳින් 

අධයයනය කළා. ශම් රට ශම් තත්ත්වයට වැටිලා තිශබන්ශන් 

දූෂණය, පවුල් පාලනය, ඒකාධිපතිත්වය නිසාය කියන එක ඔවුන් 

ෙැක්කා. විශ ේෂශයන් අනය ජාතීන් අතර ඇති ශවලා තිශබන 

අර්බුෙකාරී වාතාවරණය ඇති ශවලා තිශබන්ශන් ශමන්න ශම් 

කාරණය නිසාය කියන එක එක ඔවුන් ෙැක්කා.  ඒ නිසා 

තවදුරටත් වගාඩම්බර කථා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක රට 

නැහැ.  

විශ ේෂශයන් World Bank එක ශම් වනශකොට අශේ රශේ 

වාතාවරණය පිළිබඳව "World Bank Statement on Sri Lanka"හි 

ශමොකක්ෙ කියන්ශන්? ඔවුන් කියා තිශබනවා, "Until an adequate 
macroeconomic policy framework is in place, the World 
Bank does not plan to offer new financing to Sri Lanka. This 
requires deep structural reforms that focus on economic 
stabilization, and also on addressing the root structural 
causes that created this crisis to ensure that Sri Lanka’s 
future recovery and development is resilient and inclusive" 

කියලා.  World Bank එක ශම් කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ශම් රට හො 

ගන්න පුළුවන් විධිශේ ෙැවැන්ත ආර්ිකක පිපවර්තන ක්රියාවලියක්, 

macroeconomic policy framework එකක් නැත්නම් ශලෝක 

බැංකුව - World Bank එක - උෙවු කරන්න සූොනම් නැහැ කියන 

එකයි. ශම්ක තමයි අෙ ඇති ශවලා තිශබන තත්ත්වය.  

රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා කිේවා, ශම් අර්බුෙශයන් රට ශගොඩ 

ගන්න අව ය කාරණා ගණනාවක්. ඒ ගැන අෙහසක් විධියටයි මම 

ශම් කියන්ශන්, එතුමා ශම් රට ට අව ය යම් නි ්චිත වැඩ 

පිළිශවළක් පිළිබඳව ශම් වනශකොට කථා කර ශගන යනවා. 

හැබැයි, ඒ වැඩ පිළිශවළ එතැනින් පහළට, ඒ අව ය තැන්වලට 

ශගන යන්න ශම් අය ඉඩ ශෙන්ශන් නැහැ. අමාතයවරු සියලුශෙනා 

පිළිබඳව ශනොශවයි මා ශම් කියන්ශන්.  පසුශපළ මන්ත්රීවරු කියයි, 

බලය තිශබන පිිපසක් කියයි, නැත්නම් බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

විසින් ශමශහයවනු ලබන කණ්ඩායම කියයි. ශකශසේ නමුත්, ඒ අය 

ශම් රට අරශගන යන්න හෙන ශහොඳ පියවර සියල්ලටම අෙ අකුල් 

ශහළමිනුයි ඉන්ශන්.  

ජාතික සාාව හෙන ශකොට අපි ශබොශහොම පැහැදිලිව කිේවා, 

ජාතික සාාව හෙලා ඉවර වුණාම රාජය අමාතයවරු දිවුරුම් 

ශෙන්න කියලා. ෙැන් රාජය අමාතයවරු තිස්අටශෙශනකු දිවුරුම් 

දීලා තිශබනවා. ඊශේ-ශපශර්ො කැබිනේ ඇමතිවරු දිවුරුම් 

ශෙනවාය කියූ නමුත්, ඒ සම්බන්ධශයන් රණ්ඩුවක් ඇති ශවලා 

තිශබන නිසා අෙ වනතුරු කැබිනේ මණ්ඩලයට දිවුරුම් දී ගන්න 

බැිප ශවලා තිශබනවා. ශම්ක තමයි අෙ ඇති ශවලා තිශබන 

තත්ත්වය. ඒ වාශේම, ඒකට අව ය කරන විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත අෙ ශෙවන වර කියවීශම් 

විවාෙය සඳහා ශගශනන්න හිටියා. අශේ අධිකරණ අමාතය, 

විජයොස රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත ශෙවන වර කියවීම පිළිබඳව 

1249 1250 

[ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර  මහතා  
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ප්රකා  කරන්න හෙන ශකොටම සාානායකතුමා සාාව කල් තැබුවා. 

ඊට පසුව පිු පස ශේළි ශේ ඉ ඳශගන හිටපු මධුර විතානශේ 

මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා අෙ දින පාර්ලිශම්න්තුශේදී කරන ලෙ 

විශ ේෂ ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් සාාව කල් තබන අවස්ථාශේ 

ශයෝජනාවක් ඉදිිපපත් කළා. ජනාධිපතිතුමා ඉදිිපපත් කළ විශ ේෂ 

ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් සාාව කල් තබන අවස්ථාශේ ඉදිිපපත් 

කළ එම ශයෝජනාවට අොළ විවාෙය අදින් අවසන් වනවාෙ, ශහට 

වනතුරු එම විවාෙය කල් තබනවාෙ කියා කිසි ශකශනකු ෙන්ශන් 

නැහැ. ආණ්ඩුව උශශට ආවාම එකක් කියනවා. ආපසු ෙවල් 

12.00ට තව එකක් කියනවා. ශමොකක්ෙ, ශම් කරන්ශන්?  අෙ 

වනශකොට අපි වි ාල අර්බුෙයකට ලක් ශවලායි ඉන්ශන්. ශම් 

අර්බුෙය ෙඩමීමා කරශගන ඒශකන් හම්බ කරන්න හෙන පිිපස් ගැන 

අපි කථා කරන්ශන්. අපි ඒ ගැන කථා කරන ශකොටත් සමහරුන්ට 

ටිකක් ිපශෙනවා. ඇත්ත කථාව කියන ශකොට සමහරුන්ට 

ිපශෙනවා. එශලස සමහරුන්ට ිපශෙන නිසා තමයි අෙ අපට ශම් 

විධියට ගහන්න පටන් ශගන තිශබන්ශන්. 

 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මධුර විතානශේ මන්ත්රීතුමා, රීති ප්ර ්නය ශමොකක්ෙ? 

 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමා 
මශේ නම සඳහන් කළ නිසායි මා කථා කරන්ශන්. අෙ 
ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාව ඉතා වැෙගත් කියලා ගරු සාාශේ 
ආණ්ඩු පක්ෂශේ බහුතර මන්ත්රීවරු පිිපසක් තීරණය කළ නිසායි 
මම ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න සාාව කල් තැබීශම් ශයෝජනාවක් 
ශගන ඒමට අවසර ඉල්ලුශේ. බය ශවන්න එපා! විසි ශෙවන 
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ 
විවාෙයත් ඒ විධියටම කරනවා. ඔබතුමන්ලා කලබල ශවන්න එපා.   

 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා නම් කලබල නැහැ. 

එතුමන්ලා කලබල වුණු හින්ො තමයි, අෙ ශම් වාශේ ශයෝජනාවක් 

ශගන ආශේ. බය වන්ශන් නැතිව විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත අෙ විවාෙයට ගන්න තිබුණා ශන්. 

ඇයි එශහම කශළේ නැත්ශත්? ආණ්ඩුව ඇතුශළේ අර්බුෙ. මන්ත්රීවරු 

30ශෙශනක් ඇවිල්ලා කිේවා, "අපි ඡන්ෙය ශෙන්ශන් නැහැ. අශේ 

මන්ත්රීවරු 30ශෙශනක් ඉන්නවා. පුළුවන් නම් ශම් පනත් 

ශකු ම්පත විවාෙයට ගන්න. අපි ඡන්ෙය ශෙන්ශන් නැහැ." කියලා.  
 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

නම් ටික කියන්න. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමන්ලාශේ පක්ෂශේ මහ ශල්කම් සාගර කාිපයවසම් 

මන්ත්රීතුමා ඇතුළු මන්ත්රීවරුන් තිස්ශෙශනක්. ගරු මධුර විතානශේ 

මන්ත්රීතුමාත්, ගරු සංජීව එදිිපමාන්න මන්ත්රීතුමාත් ඒ කණ්ඩායශම් 

ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩාය ශම් ඉන්න අයශගන් තවත් කවුරුෙ ෙැන් ශම් 

ගරු සාාශේ ඉන්ශන් කියලා ශසොයාගන්න මට හිපහැටි 

ශපශනන්ශන් නැහැ. මා කියන්නම්, ඒ අයශේ නම්. ඒ අයශගන් 

ශෙශෙනකුයි, මට ෙැන් ශම් ගරු සාාශේ ශපශනන්න සිටින 

අයශගන් ඉන්ශන්. ඔබතුමන්ලා ශෙශෙනාත් ඇතුළු කණ්ඩායමක් 

තමයි ඒකට විරුශධ වුශණ්. ඒ හින්ො තමයි අෙ විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට 

ශනොගත්ශත්. නමුත්, ඒවා වහගන්න කථා කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නිල නිවාසයක විදුලි බිලක් 

සම්බන්ධශයන් මට කරපු ශචෝෙනාව ශගන බලන්න. ඒ ගැන මා 

නැවතත් ශබොශහොම පැහැදිලිව කියනවා. ඇත්ත ව ශයන්, අවුරුදු 

ගණනාවක් තිස්ශසේ ඒ නිල නිවශසේ සිටියා ඇමතිවරු ගණනාවක්. 

ඒ ඇමතිවරු අතර අශේ ිපචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා සිටියා; අශේ 

අතාවුෙ ශසශනවිරත්න මැතිතුමාත් සිටියා. මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තවමත් එහි electricity bill එක එන්ශන් අතාවුෙ 

ශසශනවිරත්න මැතිතුමාශේ නමට. මශේ නමට electricity bill 

එක එන්ශන් නැහැ. ඒශක් ලිපිනය ව ශයන් තිශබන්ශන්, අංක 12, 

ශග්රගිප මාවත කියලායි. ශම් සම්බන්ධශයන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ 

අපි ශනොශවයි, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයයි. අහිංසක මිනිසකු 

රුපියල් 10,000ක විදුලි ගාස්තුවක් ශගවීම අතපසු වුශණොත්, 

පසුවො උශශට ගිහින් විදුලිය විසන්ධි කරනවා. එශහම නම්, 

ඇමතිවරුන්ශේ නිල නිවාසවල විදුලිය විසන්ධි කරන්ශන් 

නැත්ශත් ඇයි? එශහම කරන එක නවත්වා තිශබන්ශන් කවුෙ? මා 

අහන්ශන් ඒකයි. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ අමාතයවරුන්ට නිල 

නිවාස දීලා තිශබනවා. අපි ඒවාට කුලියක් ශගවනවා, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒක කිේශේ නැත්නම්, වැරැදි 

විධියට ශන් හිතන්ශන්. අමාතයවරුන්ට දීලා තිශබන අමාතය 

නිවාසවලට කුලියක් ශගවනවා. අපි කුලියක් ශගවනවා. කුලියක් 

ශගවලා තමයි අපි ඒ නිවාසවල ඉන්ශන්. ආණ්ඩුව තීන්දුවක් 

ගන්නවා නම් ශහට උශශ ඉඳලා ඔක්ශකොම ඇමතිවරුන්ට නිල 

නිවාස ශෙන්ශන් නැහැ කියලා, ඒ ප්ර ්නය ඉවරයි. එතශකොට 

ශකොශහේ ශහෝ ඉඳලා, boarding house එකක ශහෝ ඉඳලා එන්න 

අපට පුළුවන්. හැබැයි, ශම් ක්රමය ශමච්චර කාලයක් ක්රියාත්මක 

වුණා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ විතරක් ශනොශවයි. 

අමාතයං වලට ඒ නිවාසවල electricity bills ඇවිල්ලා ඒවා 

ශගවන්ශන් නැතුව අවුරුදු ගණනක් තියාශගන ඉඳලා තිශබනවා. 

ශම්වා ගැන මා check කළා. රීඩා අමාතයාං ශයන් තව bills 

වගයක් ශගවන්න තිශබනවා. මැණික් හා ස්වර්ණාාරණ ආශ්රිත 

කර්මාන්ත රාජය අමාතයාං ශයන් තව bills වගයක් ශගවන්න 

තිශබනවා. බතික්, අත්යන්ත්ර ශරදි හා ශශශීය ඇඟලුම් නිෂ්පාෙන 

රාජය අමාතයාං ශයන් තවත් bills වගයක් ශගවන්න තිශබනවා. 

ශම් බිල්වල මුෙල් එකතු කළාම තමයි ශම් රුපියල් ලක්ෂ ගණනක 

මුෙල හැශෙන්ශන්. හැබැයි, ඒ බිල් යන්ශන් මශේ නමට. මමත් 

ශපෞශගලිකව ශගවන්න තිශබන මුෙලක් ශනොශවයි, ශමය. ඒ බව 

මා ශබොශහොම අවංකව කියන්න ඕනෑ. ඒ රුපියල් ලක්ෂ ගණනක 

bills ශගවන්න තිශබන්ශන් ඒ ඒ කාල වකවානු තුළ අොළ 

අමාතයාං වලින්. ඊට අමතරව ශගවිය යුතු යම් මුෙල් ප්රමාණයක් 

තිශබනවා නම් ඒ බව මට කියන්න කියලා මා ෙැනුම් දී තිශබනවා. 

මා හිටපු ශම් මාස කිහිපය ඇතුළත මම මශේ වතුර බිල, ලයිේ බිල 

to date ශගවලා තිශබනවා. මා  ත 5ක්වත් ශහොරකම් කරලා 

නැහැ; මංශකොල්ල කාලා නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

ඒ නිසා ශමවැනි ශචෝෙනා කරන ශකොට අපට ශේෙනාවක් ඇති 

ශවනවා. මා අවංකව නැවතත් කියන්න කැමැතියි, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය සහ රාජය පිපපාලන අමාතයාං ය කියන 

ශෙශගොල්ලන්ම එකතු ශවලා ශම් සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා 

කරගන්න ඕනෑ කියලා.  

1251 1252 



පාර්ලිශම්න්තුව 

මට විතරක් ශනොශවයි ශම් ප්ර ්නය තිශබන්ශන්. මා උශශ ගරු 

නිශයෝජය කථානායකතුමාට ශම් ගැන කිේවාම, එතුමා මට කිේශේ 

ශමොකක්ෙ? ශකොමියුනිස්ේ පක්ෂය ශවනුශවන් මාතර දිස්ත්රික්කය 

නිශයෝජනය කළ හිටපු අමාතය දිවංගත චන්්රසිිප ගජදීර මැතිතුමා 

ශගවන්න තිබුණු bills ෙැන් එතුමාශේ නමට එවා තිශබනවා ලු. අෙ 

ශම් සාාශේදී කිේවා, එශහම එකක් නැහැ කියලා. 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ෙැන්  කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මට තව විනාඩියක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශම් වශේම තිශබන නිල නිවාසවල පැරැණි විදුලි බිල්පත් ඔය 

වාශේම ශගවන්න තිශබනවා. ඒ ඔක්ශකොම එකතු ශවලා ඇවිත් 

තිශබන්ශන් ඒවාශේ ෙැනට සිටින මන්ත්රීවරුන්ශේ නම්වලටයි. 

හැබැයි, එතශකොට ප්රවෘත්තිය පළ වන්ශන් ශකොශහොමෙ? ප්රවෘත්තිය 

පළ වන්ශන්, "ෙයාසිිප ජයශසේකර බිලක් ශගවන්න තිශබනවා" 

කියලා. එම නිල නිවාසශේ සිටි ිපචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමාත් මිය 

ගිහින්. එතුමා මිය යන කල් එතුමාශගන් ඒ මුෙල් අය කරගත්ශත් 

නැහැ. සමහර විට ිපචර්ඩ් පතිරණ මැතිතුමා ශගවන්න නැතිව ඇති. 

එතුමා අධයාපන අමාතයවරයා ව ශයන් සිටි කාලශේ අධයාපන 

අමාතයාං ශයන් ඒ මුෙල් ශගවන්න ඇති. අතාවුෙ ශසශනවිරත්න 

මැතිතුමා කම්කරු අමාතයවරයා විධියට හිටපු කාලශේ ඒ 

අමාතයාං ශයන් ශගවන්න තිශබන බිලත් ඇති. හැබැයි, ඒ බිල 

යන්ශන් එතුමාශේ නමට. මැිපලාවත් ඒ මිනිසුන්ට නිෙහසක් නැහැ. 

ඒකයි ශම් රශේ තත්ත්වය. ඒ සම්බන්ධශයන් පත්තරවල පළ 

වන්ශන් ශමොකක්ෙ? උශශට "ස්වර්ණවාහිනි" නාළිකාශේ 

"පත්තශර්" වැඩසටහන විකා නය ශවනවා. එහි අහනවා, "ශරදි 

ඇඳශගනෙ ශම් ශගොල්ශලෝ පාශර් යන්ශන්?" කියලා. අපි 

ශපෞශගලිකව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ණය නැහැ, 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි, ශම් රශේ 

ශශ පාලනඥයාට තමයි අශනක් පැත්තට පහර වදින්ශන්. ඒ 

කාරණය ශම් මන්ත්රීවරුන් සියලුශෙනා ශහොඳට මතක තබාගන්න 

ඕනෑ. මා කියන්න ඕනෑ, ශම් ගරු සාාශේ සිටින ශම් 

ඇමතිරුවරුන් පදිංචි ශවලා ඉන්න නිල නිවාසවලත් ඇත්තටම ඔය 

තත්ත්වයම තිශබන බව. මා සිටින නිල නිවසට එහා පැත්ශත් 

ති ශබන්ශන් අශේ අගමැතිතුමා පදිංචි ශවලා සිටි නිල නිවස. 

එතුමාශේ පුත්ර රත්නය ශම් ගරු සාාශේ ඉන්නවා. අශේ ගරු 

යොමිණී ුණණවර්ධන මන්ත්රීතුමාශගන් ඇහුශවොත් එතුමා ඒ ගැන 

කියයි. ඒ නිල නිවසටත් ශම් වාශේම මුෙලක් ශගවන්න ඇති. 

හැබැයි, ඒකට අගමැතිතුමා වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා ශම් 

කාරණය වැරැදි විධියට මුළු රටටම ෙැනුම් දීලා අපව නිකරුශණ් 

ශහොරු කරන්න එපා. ශමොකෙ, අපි ශකොශහේවත් ශහොරකම් කරලා 

නැහැ, ශකොල්ල කාලා නැහැ, වංචා කරලා නැහැ. එශහම කරලා 

අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. නඩු කියලා රුපියල් මිලියන 

25, 30 උසාවි තීන්දු මත ශගවලා ශනොශවයි අප ශම් ගරු සාාවට 

ඇවිල්ලා ඉන්ශන්. ඒ නිසා අපටත් ශගෞරවයක් තිශබනවා. 

නීතිඥවරයකු විධියට මා ඒ ශගෞරවය රැකශගන ඉන්නවා. ශමවැනි 

වාතාවරණයක් තුළ ඒ කාරණය පාවිච්චි කරලා අපට පහර ගැසීම 

ගැන මට ශේෙනාවක් තිශබනවා. 

මා කියන්න කැමැතියි, ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලශේ නිලධාිපනුත් අප අනිවාර්යශයන් ශගන්වන 

බව. ඒ කාරණය ගැන කියපු "සව්ර්ණවාහිනි" නාළිකාශේ අශේ 

ආෙරණීය මාධය සශහෝෙරයා එක්ක මශේ ශපෞශගලික තරහක් 

නැහැ. පත්තශර් තිශබන්ශන් එකක්. නමුත්, ශවනත් 

කුණුහරුපයක් ඒශගොල්ලන් කියනවා. ඒශගොල්ලන්ශේ හිතට එන 

එන ඒවා ශන් ෙැන් කියන්ශන්. ශමොකක් ශහෝ පත්තර කෑල්ලක 

තිශබන එකක් බලලා, ඒක ශශ පාලනඥශයකු සම්බන්ධ ශෙයක් 

නම් ශරදි ගැලවිලා යන්න කියනවා. හැබැයි, අපට ඒවාට උත්තර දී 

ගන්න බැහැ. අපට ඒවාට උත්තර ශෙන්න පුළුවන් ශම් ගරු 

සාාශේදී විතරයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාට 

ස්තුතිවන්ත ශවනවා, මට ශම් ගැන කියන්න අවස්ථාව ලබා දීම 

ගැන.  
 

ගරු මධුස වි ානතේ මහස ා 
(மாண்புமிகு மதுர விதானரக)  

(The Hon. Madhura Withanage)  

ඔබතුමා ඔය කාරණය ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාෙ පිළිබඳ 

කාරක සාාවට ඉදිිපපත් කරන්න.  
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ආචාර ධර්ම සහ වරප්රසාෙ පිළිබඳ කාරක සාාවට මම ශම් 

කාරණය අනිවාර්යශයන් ඉදිිපපත් කරනවා. එශහම කරන්ශන්, ඒ 

අයට ෙඬුවම් කරන්න ශනොව, අඩු තරමින් ඒ ශගොල්ලන් 

ශම්ශකන්වත් පාඩමක් ඉශගන ගන්න ඕනෑ නිසා.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ෙැන් ඔය කාරණය අවසන් කරන්න.  
 

ගරු ායාිංරි ජයත ේ්කස මහස ා  
(மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயரசகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, "සති අග අරුණ" සහ 

"දිවයින" පුවත් පත්වල මාධය සශහෝෙරයන් ශෙශෙනාම telephone 

call එකක් දීලා මශගන් ශම් කාරණය ගැන ඇහුවා. හැබැයි, අෙ 

"දිවයින" පුවත් පශත් මුල් පිු ශේ පළ වූ ලිපියක ශීර්ෂ පාධය 

විධියට තිශබනවා,  "ෙයාසිිපශගනුත් ලංවිමට ලක්ෂ 6ක 

ශපොල්ලක්" කියලා. හිපම කැතයි, එශහම පළ කරපු එක. ඒ නිසා 

මා කියනවා, මා එවැනි නින්දිත ශචෝෙනාවලට ලක් විය යුතු 

ශකශනකු ශනොවන බව. මම අවංකවමයි මා ගැන කියන්ශන්. ඒ 

නිසා මට ශම් කාරණය සම්බන්ධව ශේෙනාවක් තිශබනවා. මා 

සම්බන්ධශයන් ඒ ශතොරතුර දුන් ශකනා මට ෙැන් අොළ වන්ශන් 

නැහැ. නමුත්, මශේ ශම් කථාශේදී මා ඒ පිළිබඳව කිේශේ ශවනත් 

ශහේතුවක් නිසා ශනොව, එම කාරණය නිවැරැදි කරන්න මට ශවනත් 

අවස්ථාවක් ලැශබන්ශන් නැති නිසායි. මම සියලු රූපවාහිනි 

නාළිකාවලින් -අශේ ස්වර්ණවාහිනිශේ සශහෝෙරයාශගනුත්- 

ඉල්ලනවා, කරුණාකර ශහට ශම් ප්රකා ය පළ කරන්න කියලා. 

එයාට ආපසු තවත් කුණුහරුපයක් කියන්න ඕනෑ නම් කියපුවාශේ. 

නමුත් ශම්වා කියන්න කලින් අඩු තරමින් telephone call එකක් 

ශහෝ දීලා, "මන්ත්රීතුමා, ශමශහම කථාවක් තිශබනවා. ඒක 

ඇත්තෙ?" කියලා මශගන් ඇහුවා නම්, ඒ ගැන ඇත්ත කථාව මම 

අවංකව කියනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. එශහම කශළේ 

නැති තත්ත්වයක් තුළ තමයි පරණ පේවලට ෙයාසිිප ජයශසේකරට 

නිකම් ශබොරුවට අෙ උශශ සහ ඊශේ රාත්රිශේ හැම තැනින්ම 

බැණුම් අහන්න ශවලා තිශබන්ශන්. මට ශම් ගැන කියන්න 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ශබශහවින් ස්තුතිවන්ත 

වනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. වගීපමක් ඇතිවයි මම ශම් 

කාරණය ගැන කථා කශළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ශසොයා බලන්න, ඒ 

හැම ඇමතිවරශයකුශේ නිල නිවසකටම අොළව ශම් වාශේ පරණ 
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බිල් ඕනෑ තරම් තිශබනවා. රුපියල් ශකෝටි ගණන් බිල් තිශබනවා. 

ඒ නිසා ඒක ශම් ෙයාසිිප ජයශසේකරට විතරක් අොළ කාරණයක් 

ශනොශවයි. මා ශමොකක් ශහෝ බිලක් ශගවන්න තිබුණා නම්, ඒ බිල 

මා අනිවාර්යශයන් ශගවලා ඇති. එශහම ශගවලා නැති බිලක් 

තිශබනවා නම්, ඒ බව මට කිේශවොත් ඒ බිලත් ශගවන්න මා 

සූොනම්.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු ්ාංීවව එදිරිමා්දන මහස ා 
(மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

Sir, I rise to a point of Order.   

ගරු ෙයාසිිප ජයශසේකර මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාශේ කථාව 

අහශගනයි හිටිශේ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජයයක වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයකට ජාතයන්තර මැදිහත්වීම කියන කාරණය ගැන 

අපි ඊට වඩා පුළුල් ඇහැකින් බලමු. ශම් විෂයය පිළිබඳව යමක් 

ශත්ශරන මනුස්සශයකු නිසායි මා ශමය නැවත ඔබතුමාට 

ආෙරශයන් කියන්ශන්. මා කියන්ශන් ශම් ශලෝකශේ තනි ශවන්න 

කියන අෙහස ශනොශවයි.  

ශෙවන කාරණය ශමයයි. මා සාගර කාිපයවසම් මැතිතුමාට 

නම දුන්ශන් නැහැ, 'මම විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පතට විරුශධයි' කියලා ගිහින් කියන 

ශලසට. ගරු මධුර විතානශේ මැතිතුමාත් කිේවා, එතුමාත් එශහම 

කිේශේ නැති බව කියන්න කියලා.   

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

අටක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.ාා. 3.55  

 

ගරු ච්දදිම වීසක්තකොඩි මහස ා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශමොශහොත අශේ රටට 

වැෙගත්, අශේ මුළු රටම අති යින් අවොනම් තත්ත්වයට පත් 

ශවච්ච ශමොශහොතක්. අෙ අපි සූොනමින් ආශේ ශම් රශේ ජනතාව 

බලාශපොශරොත්තු ශවලා හිටපු ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනයකට ොයක ශවන්නයි; එශහම ොයක ශවන්න පුළුවන් 

ශවයි කියලා හිතාශගනයි අප අෙ ආශේ. ශගෝධාාය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාට පසුව විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනැල්ලා, ඒ සංශ ෝධනයට අනුව ශම් 

රට ඉදිිපයට ශගන යන්න බැහැ කියන තත්ත්වය ඔේපු කරලා, 

ජනාධිපති තනතුරත් ොලා, ශම් රටින් පැනලා යන අවස්ථාව 

වනශකොටත් රට තුළ කතිකාව ආරම්ා ශවලායි තිබුශණ්, 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ශවනසක් කරලා, ශම් රටට ගැළශපන ආණ්ඩු 

ක්රමයක් -විශ ේෂශයන් විධායක ජනාධිපතිවරයාශේ අනව ය බලය 

ඉවත් කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිශවළක්- පාර්ලිශම්න්තුව ක්රියාත්මක 

කළ යුතුයි කියලා.  

එො විජයොස රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපත් එක්ක විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරශයකු හැටියට ඉඳශගන ශකු ම්පතක් සකස් කළා, 

විධායක බලය ඉවත් කිරීම සඳහා පාර්ලිශම්න්තුශේ අනුමැතිය ලබා 

ගන්න. ඒ ශකු ම්පත ශපෞශගලික මන්ත්රී ශයෝජනාවක් හැටියට 

ඉදිිපපත් කරලා, සම්මත කරන්න සිටින අතරතුරදී තමයි 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් කරගැනීශම් අව යතාව මත 

එතුමා රජයට එකතු වුශණ්. මාස ගණනක් ගත වුණා; විවිධ 

සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. හැබැයි, අප එො ශයෝජනා කරපු 

සංශ ෝධනය ශනොශවයි, ඊට වඩා වි ාල ශවනස්කම් තිශබන 

සංශ ෝධනයක් තමයි ශගශනන්න හෙන්ශන්. ඒකත් ශගශනනවා, 

ශගශනන්ශන් නැහැ කිය කියා කථා කරමින් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ ශම් රශේ ජනතාව 
පාර්ලිශම්න්තුව දිහා බලන්ශන් රට රවටන, රටට විවිධ ශබොරු 
ශබ්ගල් කියාපාන, මිනිසුන්ට ශබොරු බලාශපොශරොත්තු දීලා, රට 
ආර්ිකක ව ශයන් විනා  කරපු, ශම් රට විනා  මු යට ශගන යන 
කණ්ඩායමක් වාඩි ශවලා, රශේ මුෙල් කාබාසිනියා කරන තැනක් 
හැටියටයි. 

එවැනි ජනතා මතයක් තිශබන පාර්ලිශම්න්තුව පිළිබඳව, අශේ 
රට පිළිබඳව අෙ ශලෝකය බලන්ශන් ශකොශහොමෙ? තක්කඩි ශහොරු 
රැළක් පාලනය කරන රටක් හැටියටයි ඔවුන් අශේ රට දිහා 
බලන්ශන්. ශමොකෙ, දූෂණය වංචාව ඉහ වහා ගිය, දූෂණයට, 
වංචාවට, තක්කඩිකමට නම් ෙරපු උෙවිය සිටින ආණ්ඩුවක් තමයි 
ශම් රශේ තිශබන්ශන්. ඒ නිසා  උෙවු කරන්න සුදුසු නැති රටක් 
හැටියටයි ඔවුන් ශම් රට ගැන හිතන්ශන්. ශම්වා තමයි අපට 
තිශබන අභිශයෝග.  

අෙ අපි හැම ශෙනාශේම වග ීපම තමයි, ශම් රශේ ආර්ිකකය 
ශගොඩ ෙමන්න එකඟ වන වැඩ පිළිශවළකට අව ය කරන සැලසුම් 
සකස් කරගන්න එක. ඒ ශවනුශවන් හැම ශෙනාම එකතු ශවලා 
ශම් රට ඉදිිපයට ශගනයන්න අව ය කරන පිපසරය නිර්මාණය 
කරන එක. ඒ පිපසරය නිර්මාණය කරන්න කියලා අන්තර්ජාතික 
සංවිධාන, ශලෝකශේ ශවනත් රටවල් අපට බල කරන්න අව ය 
නැහැ. හැබැයි, ඒ සංවිධාන, රටවල් අපට කියා පාන කිසි ශෙයක් 
තුළින් ලැශබන සහන ඒ රටවලට ශහෝ ඒ සංවිධානවලට ලැශබන 
සහන ශනොශවයි, අශේ රටට ලැශබන සහන. ශම් රශේ වි ාල 
ආර්ිකක දූෂණ සිශධ ශවලා තිශබනවා. ඒ ආර්ිකක දූෂණ 
සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන්න, ඒවා සම්බන්ධශයන්  පියවර 
ගන්න කියලා අෙ කියන්න සිදු ශවලා තිශබන්ශන් කාටෙ? එක්සත් 
ජාතීන්ශේ මානව හිමිකම් කවුන්සලයට. ඇයි, එශහම කියන්න 
සිශධ ශවලා තිශබන්ශන්? මා මිත්ර අලි සබ්ිප මැතිතුමා ඇමති 
මණ්ඩලශේ ඉන්න  අතශළොස්සක් වූ ඇමතිවරුන්ශගන් ශහොඳ 
ඇමතිවරශයක්. එතුමාට කියන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා, ආර්ිකක 
දූෂණ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන්න ශනොහැකියි කියලා. ඒ කාශේ 
බලපෑමටෙ? එතුමාටත් බයක් ඇති,  එතුමාත් ශම් ආණ්ඩුශේ මුෙල් 
ඇමති හැටියට හිටපු නිසා එතුමාටත් ඒ වරශශ ශකොටසක් හිප 
ඇඟට වැශටයිෙ කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම්වා අන්තර්ජාතික සංවිධාන 
කියන්න ඕනෑ ශශවල් ශනොශවයි. රටක් හැටියට, රජයක් හැටියට,  
රශේ ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන ආකාරයට නීතියට යටත්ව 
කටයුතු කරන්න, දූෂණයට වංචාවට එශරහිව වැට බඳින්න, 
ශලෝකශේ රටවලට ගැළශපන ආකාරයට පාලන ක්රමයක් සකස් 
කරන්න අපි ෙැනගන්න ඕනෑ. ෙැන් ශම් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පශත් ශමොකක්ෙ 
තිශබන්ශන්? ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම තීන්දුවක් ක්රියාත්මක 
ශනොකර සිටීශම් අභිමතය තිශබන ආකාරයට තමයි ශම් 
සංශ ෝධනය ශගශනන්ශන්. ශවිත්ව පුරවැසියකු පාර්ලිශම්න්තුවට 
එන එක වළක්වන එක ඇශරන්න වි ාල ශවනසක් ශම් 
සංශ ෝධනශයන් ශපශනන්ශන් නැහැ. අශේ මන්ත්රීවරු තව 
ශමොකක්ෙ ඉල්ලන්ශන්? මිනිස්සු ඉල්ලන ශශෙ? අෙ 
පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා අග්රාමාතයතුමා කියනවා, ශම් 
සංශ ෝධනය සාකච්ඡාවට ගැනීමට ශනොහැකි විපක්ෂශේ 
එකඟතාවක් නැති නිසා කියලා. හැබැයි, ඊශේ ෑර ජන මාධයයට 
ශපොදුජන එක්සත් ශපරමුශණ් මහශල්කම්, අශේ මිත්ර සාගර 
කාිපයවසම් මහත්මයා කිේවා, ශපොදුජන එක්සත් ශපරමුණ 
හැටියට ශම් සංශ ෝධනයට විරුශධයි කියලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ශම්ශකන් නැති ශවන්ශන් කවුෙ? එතැන සිටින මන්ත්රීවරුන් 

කිහිපශෙශනකුට අවුරුදු ශෙකහමාශරන් පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවන්ශන් නැතිව අවුරුදු හතරහමාර ෙක්වා පාර්ලිශම්න්තුව 

ශගනියන්න අව ය එක ශවන කථාවක්.  

 

ගරු ්ාගස කාරියව්ේ මහස ා 
(மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, චන්දිම වීරක්ශකොඩි 

මන්ත්රීතුමා මශේ නම කිේවා. මට ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්න ඕනෑ.  ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ශපොදුජන එක්සත් ශපරමුණ 

ශනොශවයි,  ඔබතුමා ඡන්ෙය ඉල්ලපු පක්ෂය රී ලංකා ශපොදුජන 

ශපරමුණ. ඔය වැරැශෙ කරන්න එපා, ඒක ශත්ශරනවා. ඒ, 

පළමුවැනි කාරණය. ශෙවැනි කාරණය, මම ඒකට විරුශධයි කියන 

එක ශනොශවයි කිේශේ. ඔබතුමාට සිංහල ශත්ශරනවා කියලා මම 

හිතනවා. පැහැදිලිව අහශගන ඉන්න. අපට එහි තිශබන සමහර 

කරුණු ගැන ප්ර ්නයක් තිශබනවා කියන එකයි කිේශේ. එශහම 

නැතිව, ඒකට විරුශධ ශවනවා කියලා මම කිේශේ නැහැ. ඔය 

වැරැදි කථාව කියන්න එපා.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 

ගරු ච්දදිම වීසක්තකොඩි මහස ා  
(மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி) 

(The Hon. Chandima Weerakkody) 

මට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් ලබා ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. ගරු අනුර ප්රියෙර් න යාපා මන්ත්රීතුමාට තිශබන 

කාලයත් මට ශෙන්න, එතුමා කථා කරන්ශන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ශමතුමාට කිේශේ 'යම් 

ශවනසක් තිශබනවා නම්' කියලා. එතුමා ඔේපු කළා, ඒ කාරණාව. 

අපි අතර එකඟතාවක් නැත්නම්, අඩුම තරමින් ආණ්ඩු පක්ෂශේ 

එකඟතාවක් නැත්නම්, ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ යම් යම් ප්ර ්න 

තිශබනවා නම්, ඒවා විසඳාශගන පාර්ලිශම්න්තුවට එන්න තිබුණා. 

අෙ ශම් ශමොශහොශත් ජිනීවා හී මානව හිමිකම් කවුන්සලශේ ඡන්ෙ 

විමසීම පැවැත්ශවනවා. ඒශකන් ශපශනන්ශන් ශමොකක්ෙ?  IMF 

එක අපට පුන පුනා කියන්ශන් ශමොකක්ෙ?  ක්තිමත් රජයක් ශලස 

හැම ශෙනා අතර එකඟතාවක් ශපන්වන්න, එකඟත්වයක් එක්ක 

ඉදිිපපත් ශවන්න කියලායි කියන්ශන්. අපි ශමොකක්ෙ කරන්ශන්? 

ආණ්ඩුවෙ, විපක්ෂයෙ, ශවනත් එකක්ෙ කියලා ශනොශවයි ශමතැනදී 

බලන්න ඕනෑ. අපි ශරදි ගලවාශගන ශපන්වනවා, අපි අතර 

එකඟතාවක් නැහැ කියන එක.  ජනතාව බලාශපොශරොත්තු වන ශශ 

සම්බන්ධශයන් අපි අතර එකඟතාවක් නැත්නම්, අපි රශේ රාජය 

පාලනය සඳහා ප්රජාතන්ත්රවාදි රාමුවක් සකස් කර ගැනීම 

සම්බන්ධශයන් එකඟ ශවන්න බැිප මහජන නිශයෝජිතශයෝ නම්, 

අශේ රශේ අනාගතයට ශමොකෙ ශවන්ශන්? ජනාධිපතිතුමා, 

අගමැතිතුමා කිේවා වාශේ අපට IMF එක උෙවු කරයිෙ?   World 

Bank එක උෙවු කරයිෙ? අසල්වැසි රටක්, මිත්ර රටක් අපි ගැන 

වි ්වාසය තියලා අපට උෙවු කරයිෙ? මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ශම් රශේ ආර්ිකක ප්ර ්නයට විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා 

අව ය කරන පිපසරය අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ.  

අෙ Ceylon Petroleum Corporation  එශක් පාඩුව ශම් රශේ 

මිලියන 22ක ජනතාවටම ෙරන්න සිදුශවලා තිශබනවා.  එො මම 

ඇමතිවරයා ව ශයන් සිටි කාලශේ premium එක ශඩොලර් ශෙකට 

අඩුශවන් තිබුශණ්; I brought it down to US Dollars 1.67. අෙ 

බැරල් එක  ශඩොලර් 34ක premium එකටත් ගන්නවා. ශඩොලර් 

29ටත් ගන්නවා. ශඩොලර් 24ටත් අරශගන තිශබනවා.  ශම් 

ශමොශහොශත් ආර්ිකක ප්ර ්නයක් තිශබනවා, ශගවීම් ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා.  ඒ නිසා  එො තිබුණු සහනොයී 

ආකාරයට අපි සමඟ කටයුතු කරන්න සැපයුම්කරුවන් එකඟ 

ශනොශවන්න පුළුවන්. හැබැයි, බැරලයකට  premium එක ශඩොලර් 

ශෙකක්  ශවච්ච එක, ෙැන්  ශඩොලර් 34ක් ශවන්න බැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රජශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක 

සාාශේ සාමාජිකයකු හැටියට මට ප්රතයක්ෂ වුණා, 

විගණකාධිපතිවරයාශේ කරුණු ෙැක්වීමට අනුව ගල් අල්රු 

ශටන්ඩරය පිළිබඳ යම් දූෂණයක් සිශධ කරලා තිශබනවා කියලා. 

ලංකාශේ තිශබන ගල් අල්රු බලාගාරය කියනවා නම්, ශලෝකශේ 

පාවිච්චි කරපු පරණ බලාගාරයක් තමයි ශගනැවිත් සවි කශළේ 

කියලා අපි කවුරුත් ෙන්නවා.  හැබැයි, අපි ගල් අල්රු සම්බන්ධව 

API gravity එක තීන්දු කරනශකොට,  ඕස්ශේලියාශේ ඉහළම 

ගණශේ ගල් අල්රුවලට අොළ API gravity එක තමයි නම් 

කරන්ශන්. ශමොකෙ, ඒකත් එක්ක composite එක හෙනශකොට, 

ඒකත් එක්ක සාමානය ගණනය කරනශකොට අනව ය වි ාල 

මුෙලක් ලැශබනවා. කාටෙ? ඇයි ශමශහම කරන්ශන්? සාමානය 

ශටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව තරගකාිප ශටන්ඩරයකට දින 42ක් 

ශෙනවා. හැබැයි, ශම් ශමොශහොශත් දින 21කට තමයි ශෙන්ශන්. 

ශමොකෙ, මිලදී ගැනීශම් හදිසියක් තිශබනවා ලු.  

ශම් කාලයට තමයි ශලෝකශේ ගල් අල්රු සුලබ ශවන්ශන්. 

ගල් අල්රු ාාවිත කරන බලාගාරයක ශසේවය කරන නිලධාිපන් 

ෙන්ශන් නැශෙ, අොළ අමාතයාං ශේ නිලධාිපන් ෙන්ශන් නැශෙ, 

අොළ අධිකාිපශේ නිලධාිපන් ෙන්ශන් නැශෙ, මීළඟ ගල් අල්රු 

ශතොගය ඇණවුම් කරන්න ඕනෑ ශකොයි දිනයට ශපරෙ කියලා? 

හදිසිශේ ඇති වූ අව යතාවක් වාශේ මීට අොළ ප්රසම්පාෙන කටයුතු 

සඳහා වන කාලය දින විසිඑකකට අඩු කරලා තිශබනවා. ශමහි 

යම් ශවනසක් ශවලා තිශබනවා, සතියක කාලයක් ශෙන්න කියලා 

TEC එක කියනශකොට, ඒකට ඉඩ ශෙන්ශන්ත් නැහැ. තවමත් ශම් 

වාශේ ශශවල් එකින් එක කියනශකොට, ශම් රට ශකොතැනටෙ 

ශමශහයවන්ශන් කියන ප්ර ්නය අෙටත් අපට මතුවනවා. අපට ශම් 

ශමොශහොශත් පක්ෂ ශශ පාලනය අොළ ශවන්ශන් නැහැ. 

විපක්ෂශේෙ, ආණ්ඩු පක්ෂශේෙ කියලා ශනොශවයි, මහජනතාවශේ 

නිශයෝජිතයන් හැටියටයි ශම් ශමොශහොශත් අපි කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ. අශේ ශසෞ ය ක්ශෂේත්රයට, අධයාපන ක්ශෂේත්රයට අව ය මුෙල් 

ශවන් කරන්න අපට ආොයමක් තිශබන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තවත් එක කාරණයක් කියලා 

මම කථාව අවසන් කරනව  ා.  අෙටත් ශම් රශේ වැඩිශයන්ම මුෙල් 

ශවන් කරන්ශන් ආරක්ෂාවට, defence සඳහා. ඒ, ඇයි? අපට 

ජාතික ආරක්ෂාව අව යයි. නමුත්, ජාතික ආරක්ෂාවට කියලා 

අනව ය විධියට වියෙම් කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි ෙන්නවා; 

ෙකිනවා. රජශේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සාාශේදී ආරක්ෂක 

ශල්කම්ශේ සහ හමුොපතිවරුන්ශේ අනව ය වියෙම් ගැන අපි 

ප්ර ්න කළාම, ඊශේ ෑර වනශකොට හමුොශේ බ්රිශේඩියර්වරුන්ශේ 

සහ කර්නල්වරුන්ශේ ඩීසල් allocation එක, ශපට්රල් allocation 

එක අඩු කරලා තිශබනවා. එශහම කරන්න අව ය නැහැ. ඒක, 

නිලධාිපන් හැටියට ඒ අයට හිමි වරප්රසාෙයක්. ඒක ශනොශවයි, ශම් 

රශේ තිශබන ප්ර ්නය. හිමි නැති වරප්රසාෙ පාවිච්චි කිරීම නිසා ශම් 

රටට සිදුවන විනා ය, නාස්තිය වැළැක්වීශම් කටයුතු ෙැන්වත් අපි 

පටන් ගන්න ඕනෑ. ශම්, ඒ සඳහා ශහොඳම කාලයයි. ශමශලස 

රජශේ මුෙල් අවාාවිත කිරීම ශශ පාලනඥයන් කරනවාෙ, හමුො 

නිලධාිපන් කරනවාෙ, රජශේ අශනක් නිලධාිපන් කරනවාෙ, 

ශවනත් උෙවිය කරනවාෙ කියන එකත් මීට අොළ නැහැ. අපි කියපු 

ශශ විකෘති කරන්න එපා. අනව ය ආකාරයට නිලධාිපන් පීඩාවට 

පත් කරන්න එපා. එශහම කරන්ශන් නැතිව හිප ශශ කරන්න. 
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නාස්තිය, දූෂණය, වංචාව නවත්වන්න. ශලෝකයට ගැළශපන 

විධියට සෑම රටක් එක්කම සුහෙශීලි අන්ෙමින් කටයුතු කරන්න 

පුළුවන් විශශ  ප්රතිපත්තියක්, ආර්ිකක ප්රතිපත්තියක් ඇති කර 

ගන්න හැකියාව තිශබන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් 

ශවනුශවන් අප සියලුශෙනා කැප ශවමු කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම 

නිහඩ ශවනවා.   

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශක්. කාෙර් මස්තාන් රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

11ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
 

[பி.ப. 4.09] 
 
 

ගරු තක්. කාාර් ම ප් ා්ද මහස ා ජග්රාමීය ය රර්ිකක සාජ 

අමා තුමා  
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான் - கிராமியப் தபாருளாதார 

இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. K. Kader Masthan - State Minister of Rural 
Economy) 
பிஸ்மில்லாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் இன்று இச்சகபயில் ஆற்றிய 

உகரமூலம் நாட்டு மக்களின் இன்கறய நிகலகய நன்கு 

அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. சுதந்திரமகடந்த காலத்தி 

லிருந்து நாட்டு மக்களின் முன்ரனற்றத்திற்குப் பல வைிகளிலும் 

உதவிபுாிந்த ஆட்சியாளர்களால் எடுக்கப்பட்ட சில 

தீர்மானங்கரள இன்று எமது நாட்டின் தபாருளாதாரம் இந்த 

நிகலக்கு வருவதற்குக் காரைமாகும். இந்த நாட்கட மாறி 

மாறி ஆட்சிதசய்துவந்த அவர்களால்  அன்றிலிருந்து ரமற் 

தகாள்ளப்பட்டு வந்த ஒவ்தவாரு தசயற்பாட்டினதும் விகள 

வாக இன்று எமது நாடு பாாிய கடன்தபாறிக்குள் 

சிக்கியிருக்கிறது. ககடசியாக சனாதிபதிப் பதவி வகித்த எமது 

முன்னாள் சனாதிபதி அவர்கள் அதற்குச் சம்பூரைமாகப் 

தபாறுப்புக்கூற ரவண்டியவராக  மாற்றப்பட்டதுதான் 

உண்கம நிகலயாகும்.  

இன்று எந்தப் பிரச்சிகனகய எடுத்துக்தகாண்டாலும், 

அதற்கு இங்குள்ள 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும்தான் 

காரைம் என்று கூறப்படுகிறது. இவர்கள்தான் ஆளுங்கட்சி 

யிலும் எதிர்க்கட்சியிலும் மாறி மாறி அமர்கிறார்கள். 

எதிர்க்கட்சியில் இருப்பவர்கள் ஆளுங்கட்சியினர்மீது அகனத் 

துக் குற்றச்சாட்டுக்ககளயும் சுமத்துகிறார்கள். அவர்கள் 

ஆளுங்கட்சியினராக இருந்தரபாது என்ன நடந்தது என்பகத 

உைராதவர்ககளப் ரபாலரவ இங்கு ரபசுகிறார்கள். உண்கம 

யிரல எப்படியாவது இந்த நாட்டினுகடய தபாருளாதாரத் 

கதயும் நாட்டு மக்ககளயும் காப்பாற்ற ரவண்டு             

தமன்ற ரநாக்கத்ரதாடு, தநருக்கடிமிக்க இக்காலகட்டத்தில் 

மாண்புமிகு ரைில் விக்கிரமசிங்ஹ அவர்கள் துைிந்து ஆட்சி 

கயப் தபாறுப்தபடுத்து, தற்ரபாது நிகலகமகய ஓரளவுக்கு 

சீர்தசய்திருக்கிறார். அதனால், மக்கள் ஓரளவுக்கு நிம்மதிப் 

தபருமூச்சு விடக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாட்டின் தற்ரபாகதய 

தபாருளாதார நிகலகம சம்பந்தமாக மக்களுக்கு விளக்க 

மளிக்க ரவண்டுதமன்பதற்காக அவர் இன்று இச்சகபயில் 

கூற்தறான்கற அைகான முகறயில் ததளிவாக முன்கவத்தார். 

அதற்காக நான் அவருக்கு இந்த இடத்திரல நன்றிகயத் 

ததாிவித்துக்தகாள்கிரறன். அவர் ததாடர்ச்சியாக நாட்டினு 

கடய தபாருளாதாரத்கத முன்ரனற்றுவதற்கான தசயற்பாடு 

ககள மிகவும் கவனமான முகறயில் ரமற்தகாண்டு வருகிறார்.  

கடந்த காலங்களில் எந்த விடயத்கத எடுத்துக் 

தகாண்டாலும், அதற்கு மக்கள் பிரதிநிதிகள்தான் காரைம் 

என்று கூறினார்கள். அவற்றுக்குப் தபாறுப்புக்கூறரவண்டிய 

கடகமப்பாடு அந்தக் காலகட்டங்களிலிருந்த உயர் அரச 

அதிகாாிககளயும் சாரும். தபாறுப்புக்கூறல் என்று வருகின்ற 

ரபாது, மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அவற்றுக்குப் தபாறுப்புக் 

கூறத்தான் ரவண்டும். கடந்த காலங்களில் எல்ரலாரும் 

ரசர்ந்து தசய்த பிகைகளின் காரைமாகத்தான் இன்று 

சாதாரை மக்கள், அதிலும் குறிப்பாக வறுகமக்ரகாட்டின்கீழ் 

வாழுகின்ற மக்கள் கஷ்டங்ககள அனுபவிக்கிறார்கள். இந்த 

நிகலகமகய மாற்றுவதற்கு மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் 

எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு நாங்கள் ததாடர்ந்தும் ஆதரவளிப் 

பரதாடு, அதற்குப் பங்காளியாகவும் இருப்ரபாம் என்பகத 

இங்ரக ததாிவித்துக்தகாள்ரதாடு, இந்த நாட்டு மக்களின் 

தபாருளாதாரத்கத முன்ரனற்றுவதற்கு உாிய திட்டமிடலுடன் 

தசயற்பட ரவண்டுதமன்றும் ரகட்டுக்தகாள்கிரறன்.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இங்கு 

மாண்புமிகு சனாதிபதியவர்கள் குறிப்பிட்டதுரபால்,  அரசாங் 

கத்தின் புதிய வாி விதிப்புத் திட்டங்கள்மூலம் அரச 

வருமானத்கத இரு மடங்காக அதிகாிப்பதற்கான கட்டகமப் 

தபான்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்மூலம் ஈட்டப்படும் 

வருமானமானது, தமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 14 

சதவீதமாக இருப்பதுடன், தமாத்த வாி வருமானத்தில் 80 

சதவீதமாகும். மகறமுகமான வாி விதிப்பால் அகனத்து 

மக்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆககயால், இதில் 

மாற்றத்கத ஏற்படுத்தி, ரநரடி வாி விதிப்பு முகறகய 

அறிமுகப்படுத்த ரவண்டுதமன்று நான் இந்த இடத்தில் 

ரகட்டுக்தகாள்கிரறன். வாி வருமானமானது, இலவசக் கல்வி, 

இலவச மருத்துவ வசதிகள், மானியங்கள் மற்றும் தபாதுவான 

அபிவிருத்திககளத் திட்டமிட்ட அடிப்பகடயில் முன்தனடுக்க 

இன்றியகமயாததாகும். இவ்வாறு மக்களின் ரதகவககள 

உாிய காலத்தில் உாிய முகறயில் வைங்குவதற்குத் ரதகவ 

யான அரச வாி வருமானமானது தமாத்த உள்நாட்டு 

உற்பத்தியில் 18 சதவீதமாகக் காைப்படுகிறது. ததாடர்ந்தும் 

பைம் அச்சடிக்க முடியாது. ஆககயால், நாங்கள் வாி விதிப்பு 

முகறககள உாிய முகறயில்  தசயற்படுத்தரவண்டும். 

இலங்ககயின் கடன் மறுசீரகமப்பு நடவடிக்ககக்கு 

ஜப்பான் அரசாங்கம் உதவ முன்வந்துள்ளகமயானது, 

தற்தபாழுது எமது நாட்டினுகடய தபாருளாதாரம் சீரகடந்து 

வருகிறது என்பதற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும். ரமலும், 

இந்தியப் பிரதமருடனான சந்திப்பு சாதகமாக அகமந் 

திருந்ததாக சனாதிபதி அவர்கள் கூறியிருந்தார். உண்கம 

யிரலரய, அயல் நாடான இந்தியா எமது நாட்டின் 

தபாருளாதாரத்கத முன்ரனற்றுவதில் பாாிய பங்கு 

வகிக்கிறது.  இனியில்கல என்றளவுக்கு எமது மக்கள் மிகவும் 

கஷ்டப்பட்ட காலத்தில் அந்நாடு வைங்கிய உதவிதான் எமது 

மக்களினதும் நாட்டினதும் தபாருளாதாரத்கதக் கட்டிதயழுப்பு 

வதற்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது. இந்தியப் பிரதமருடனான 

சந்திப்பானது, எதிர்காலத்தில் எமது நாட்டின் முன்ரனற் 

றத்திற்குப் பல வைிகளிலும் உதவியாக அகமயுதமன்று நான் 

நம்புகிரறன். ரமலும், சீனா, இந்தியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட 

இலங்ககக்குக் கடன் வைங்கியுள்ள நாடுகளுடன் தபாதுவான 

ரதார் உடன்பாட்கட எட்டுவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்கிறது. 

எதிர்காலத்தில் அந்த நாடுகளுகடய உதவித் திட்டங்கள் எமது 

நாட்டுக்குக் கிகடக்கக்கூடிய வககயிலான ஒரு கட்டகமப்கப 

உருவாக்கக்கூடிய விதத்தில்தான் எமது சனாதிபதியினுகடய 

தசயற்பாடுகள் அகமந்திருக்கின்றன என்பகத நான் இந்த 

இடத்தில் கூறிக்தகாள்ள விரும்புகின்ரறன்.   

1259 1260 



පාර්ලිශම්න්තුව 

உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி என்பன 

இலங்ககக்கு நிதி உதவிககள வைங்க முன்வந்துள்ளன. அந்த 

வககயில், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 500 மில்லியன் அதமாிக்க 

தடாலர்ககள வைங்க முன்வந்துள்ளகமயானது, எமது நாடு 

குறுகிய காலத்தில் தபாருளாதார ாீதியில் ஸ்திரமான நிகலக்கு 

வந்துள்ளகதரய காட்டிநிற்கிறது என்பகத நான் இங்கு 

குறிப்பிட விரும்புகிரறன். இவ்வாறான முன்ரனற்றகரமான 

தசயற்பாடுகரள எமது சனாதிபதி அவர்களால் முன்தனடுக்கப் 

பட்டு வருகின்றன. தற்ரபாகதய நிகலகமயில் ரதகவக்ரகற்ற 

அளவில் தபாருட்ககளப் பாவிக்கரவண்டும் என்பகத நாங்கள் 

மக்களுக்கு உைர்த்தி வருகிரறாம். மக்களும் அகத 

ஏற்றுக்தகாள்கின்ற அளவுக்கு நிகலகம ஏற்பட்டிருக்கின்றது. 

மக்களுகடய பங்களிப்பும் நாட்டின் தபாருளாதாரத்கத 

முன்ரனற்றுவதில் பாாிய பங்கு வகிக்கும் என்பதில் நாங்கள் 

அவநம்பிக்கக தகாள்ளத்ரதகவயில்கல.  

தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, கடந்த 

காலங்களில் மக்களுக்கு நாட்டினுகடய தபாருளாதார 

நிகலகமகள் பற்றிய ததளிவு இல்கல. அதாவது,  தவளிநாடு 

களிலிருந்து தபறப்பட்ட கடன்கள்மூலம்தான் நாங்கள் சகல 

தபாருட்ககளயும் தபற்றுக்தகாள்கிரறாம் என்ற விபரம்கூடத் 

ததாியாத நிகலயில், இயன்றளவு ஆடம்பரமான வாழ்க்கககய 

அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். நாட்டினுகடய தபாருளாதார 

நிகலகம பற்றித் ததாிந்த பிறகு,  அரசாங்கம் அறிவிக்கின்ற 

ஒவ்தவாரு சிக்கனமாக வைிமுகறகயயும் அவர்கள் 

ககடப்பிடித்து, தங்களது தசயற்பாடுகள்மூலம் அரசாங்கத் 

துக்குப் பாாிய பங்களிப்பிகன வைங்கி வருகிறார்கள்.  

 உதாரைத்துக்கு எாிதபாருள் பாவகனகயக் குறிப் 

பிடலாம். கடந்த காலங்களில் மக்கள் எாிதபாருகளப் பாவித்த 

முகறக்கும் தற்தபாழுது நாட்டினுகடய நிகலகமகயக் 

கருத்திற்தகாண்டு, அகதப் பாவிக்கின்ற முகறக்கும் இகடயில் 

வித்தியாசம் இருக்கிறது. இருந்தாலும், சில துகறயினருக்கு 

எாிதபாருகளக் கூடுதலாகக் தகாடுக்கரவண்டி இருக்கிறது. 

அதற்குாிய நடவடிக்ககககள தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கள் 

எடுத்திருக்கிறார் என நான் நிகனக்கிரறன். நாட்டினுகடய 

நிகலகமகயக் கருத்திற்தகாண்டு, சம்பந்தப்பட்ட துகற 

யினரும் பிரச்சிகனககள ஏற்படுத்தாமல் அரசாங்கத்துக்கு 

ஒத்துகைத்து வருகின்றனர்.  

குறிப்பாக, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வன்னித் ரதர்தல் 

மாவட்டத்கத எடுத்துக்தகாண்டால்,  மன்னார், வவுனியா, 

முல்கலத்தீவு மாவட்டங்களில் பாாிய நிலப்பரப்புக்கள் 

தவறுகமயாகக் காைப்படுகின்றன. கடந்த காலங்களில் 

அவற்றில் விவசாயம் தசய்யப்பட்டது. கடந்த அரசாங்கங்கள் 

அங்குள்ள அரச அதிகாாிகளுகடய கருத்துக்ககளக் ரகட் 

காமல், அந்த நிலங்ககள - Forest Departrment - வன 

இலாகாவுக்குச் தசாந்தமான காைிகள் என Gazette 

பண்ைியதால், இன்று பாாிய பிரச்சிகனகள் எழுந்திருக் 

கின்றன. நாங்கள் இது ததாடர்பில் உாிய அகமச்சருடன் 

ககதத்தரபாது, அக்காைிகள் ததாடர்பில் பிரச்சிகனகள் 

இருந்தரபாதிலும், அவற்கற இம்முகற விவசாயம் தசய்வதற்கு 

விடுவித்துத் தருவாகக் கூறியிருக்கிறார்.  

 
ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  

ගරු තක්. කාාර් ම ප් ා්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தயவுதசய்து, ஒரு நிமிடம் தாருங்கள்!  

அதன்மூலம் - தநல் உற்பத்திமூலமும் ஏகனய பயிர்ச் 

தசய்ககமூலமும் - இலங்ககயினுகடய உைவுத் ரதகவகயப் 

பூர்த்திதசய்வதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுதமன நான் நிகனக் 

கிரறன். கடந்த காலங்களில் மாவட்ட ஒருங்கிகைப்புக் குழுக் 

கூட்டங்களில் காைிப் பிரச்சிகனகள் பற்றிக் ககதத்த 

ரபாதிலும், அவற்றுக்கு முடிவுகள் எட்டப்படவில்கல. எமது 

மக்கள் அந்தக் காைிகளில் விவசாயம் தசய்திருக்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கு காைி உாிகம சம்பந்தமான பிரச்சிகனகள் 

இருக்கின்றன. இருந்தரபாதிலும், அந்தக் காைிகளில் 

இம்முகற விவசாயம் தசய்யக்கூடிய நிகலகமகய நாங்கள் 

ஏற்படுத்திக் தகாடுத்திருக்கிரறாம். இதுவும் தபாருளாதாரத்கத 

உயர்த்துவதற்காக அரசாங்கம் எடுத்திருக்கின்ற நடவடிக்கக 

களில் ஒன்று என்பகத நான் இங்கு கூறிக்தகாள்கிரறன். 

இவ்வாறான நல்ல தசயற்றிட்டங்களுக்கு நாங்கள் கட்சி 

ரபதமின்றி ஒத்துகைப்பு வைங்கி, உாிய இலக்கக 

அகடவதற்கு உதவ ரவண்டுதமன இந்த ரநரத்தில் ரகட்டுக் 

தகாண்டு, ரநரத்கத ஒதுக்கித் தந்தகமக்கு நன்றிகூறி, 

நிகறவுதசய்கின்ரறன். 
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ශමොශහොමඩ් මුසම්මිල් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 

කාලයක් තිශබනවා.  
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ගරු තමොහසමඩ් ුද්ේමිල් මහස ා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහෝමාගම ප්රශශ ශේ වි ාල 

පිිපසකශේ ඉල්ලීමක් මට ඉදිිපපත් කරන්න තිශබනවා. 

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රකා යට අොළ විවාෙයක් ශම් අවස්ථාශේ  

තිශබන  නිසා  මුෙල් අමාතයවරයා වන ගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ 

ප්ර ්නය ශයොමු කිරීම ශවනුශවන් මම කරුණු ඉදිිපපත් කරන්න 

කැමතියි.   

ශහෝමාගම  කියන්ශන් සිංහල, ශබෞශධ ජනතාව වි ාල 

ව ශයන් ජීවත්වන ප්රශශ යක්.  ශහෝමාගම ප්රශශ ය වි ාල 

වෘත්තිකයින් ප්රමාණයක් ජීවත්ශවන, ඉතා සාමකාමීව මිනිසුන් 

ජීවත්ශවන  ප්රශශ යක්. ඒ වාශේම, හැම ොමත්  වශම් 

ශශ පාලනය  ශවනුශවන්,  ශශ පාලන ව ශයන් වමට බර  

පිිපසක්  - ශපොශහොේු වටත්, රී ලංකා නිෙහස් පක්ෂයටත්- සිටින 

ප්රශශ යක් තමයි ශහෝමාගම ප්රශශ ය. ශම් ශහෝමාගම ප්රශශ ශේ 

මත්පැන් අශළවි සැලක් පිහිු වන්න අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ශසේ 

උත්සාහ ගත්තාට, -ෙ ක හය, හතක් තිස්ශසේ උත්සාහ ගත්තාට-  

එවකට හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂශේ, විපක්ෂශේ,  ශකොයි පක්ෂශේ 

වුණත් ශශ පාලනඥයන් ඒ සඳහා අවස්ථාව  දීලා නැහැ. 

එතුමන්ලා තම ප්රශශ ය ගැන හිතලා තිශබනවා. නමුත් මෑතකදී   

සුපිිප ශවශළඳ සැලකට -ආර්පිශකෝ- මත්පැන් බලපත්රයක් දීලා 

තිශබනවා. ඒ ප්රශශ ශේ මුළු මහත් ජනතාව ඒකට වි ාල 

විශරෝධයක් ෙක්වනවා. විශ ේෂශයන් ස්වාමීන් වහන්ශසේලා, 

ප්රශශ වාසීන්, රාජය නිලධාිපන්, ශපොලීසිය, තරුණ සංගම්, රීඩා 

සංගම්, වෘත්තිකයන්, ෙහම් පාසල් ුණරුවරුන්,  ාසනාරක්ෂක බල 

මණ්ඩලය, ජවෙයවරුන් කියන ශම් හැම ශෙනාම ශම්කට 

විරුශධයි. ඒ සියලුශෙනා එකතු ශවලා ප්ර  ාශශශීය ශල්කම් 
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[ගරු ශක්. කාෙර් මස්තාන්  මහතා  
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කාර්යාලශේ රැස්වීමක් සංවිධානය කරලා තිශබනවා. ඒ රැස්වීශම් දී 

ශහෝමාගම   ප්රාශශශීය ශල්කම්තුමාත්,  සුරාබදු ශකොමසාිපස ්

ජනරාල්වරයාට ශම් විශරෝධය ෙක්වා තිශබනවා.  හැබැයි, 

අවාසනාවකට ශම් ෙක්වා සුරාබදු ශකොමසාිපස් ජනරාල්වරයාශේ 

අවධානය ඒ ශකශරහි ශයොමු ශවලා නැහැ.  ගරු ජනාධිපතිතුමා 

මුෙල් ඇමතිතුමා වන නිසා අපි  එතුමාශේ අවධානයට ශම් 

කාරණය ශයොමු කරනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ශම් ප්ර ්නය 

කඩිනමින් විසඳන්න, ශම් විධිශේ ප්ර ්න ඇති ශවන්න ශෙන්න එපා.  

ඒ වාශේම, ශහෝමාගම පුරාණ විහාරස්ථානශේ ස්වාමීන් 

වහන්ශසේලා ඇතුළු ඒ ප්රශශ වාසීන් විසින්  ඊට විශරෝධය පළ කිරීම 

සඳහා ඉදිිපපත් කරන ලෙ ලිපි මම ශම් අවස්ථාශේ ්වාග * 

කරනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අෙ අපට කථා කරන්න 

තිබුශණ් විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පිළිබඳවයි. 

නමුත් අවාසනාවකට  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධන 

පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ විවාෙය කල් ගිහිල්ලා තිශබනවා. නමුත්, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ආපු පසුබිම අපි 

ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  අපි වි ාල බලාශපොශරොත්තු රාශියක් සහිතව 

තමයි ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ව ශයන් පත් 

කර ගත්ශත්. නමුත් එතුමාට ඇති වුණු බලපෑම්, ආර්ිකකයට ඇති වූ 

බලපෑම් සහ සාමූහිකව ගත යුතු සමහර තීන්දු ශනොගැනීම,  

අන්තර්ජාතික මැදිහත්වීම් ආදී වි ාල කරුණු රාශියක් මත   

එතුමාට අත් වූ ඉරණම ශමොකක්ෙ කියලා අපි ෙන්නවා. ඊට ප්රථම, 

ශශ පාලන ව ශයන් ඇති වූ අර්බුෙය තුළ අශේ සමාජශේ වි ාල 

කතිකාවක් ඇති වුණා.  එක පැත්තකින් සමාජශේ ඉල්ලීමක් 

තිබුණා වයවස්ථාමය ප්රතිසංසක්රණ අව යයි, ශශ පාලන 

ප්රතිසංස්කරණ අව යයි, ආර්ිකක ප්රතිසංස්කරණ අව යයි, 

සමාජයීය ව ශයන් කළ යුතු ප්රතිසංස්කරණ අව යයි කියලා.  

System change කියන එක පසුගිය ජනාධිපතිවරණශේ දී අශේ 

ප්රධාන මාතෘකාවක් වුණාට, ඒක ක්රියාත්මක ශනොවුණු නිසා 

සැබැවින්ම system change  එකක් අව යයි කියන එක   සමාජශේ 

වි ාල ඉල්ලීමක් බවට පත් වුණා. ඒ ඉල්ලීමත් එක්ක තමයි අශේ 

ස්වාධීන පක්ෂ එකමුතුව විධියට විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය ගැන සාකච්ඡා කශළේ.  

 ඒ අවස්ථාශේදී විරුශධ පක්ෂය -සමගි ජන බලශේගය- 

විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සඳහා පනත් 

ශකු ම්පතක් ඉදිිපපත් කළා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය සඳහා අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා ප්රතිසංස්කරණ අමාතය, එවකට ස්වාධීන 

මන්ත්රීවරශයකුව සිටි ගරු විජයොස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් 

ශපෞශගලික මන්ත්රීන්ශේ පනත් ශකු ම්පතක් ඉදිිපපත් කළා. ශමය 

සමාජමය ඉල්ලීමක්. ඒ සමාජමය ඉල්ලීම ඉු  කළ යුතුයි කියලා 

අපි කවුරුත් -ශම් පාර්ලිශම්න්තුවම- බලාශපොශරොත්තු ශවනවා. ඒ 

වාශේම  විවිධ ශබදුම්වාදී බලශේග, විවිධ අන්තවාදී බලශේග 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශයන් ිපංගා තමන්ශේ 

වුවමනාවන් ඉු  කර ගන්න හෙනවා නම්, ෙහතුන්වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය  ක්තිමත් කර ගැනීම පැත්තට, එශහම 

නැත්නම් ආණ්ඩුකාරවරයාශේ බලතල සම්බන්ධශයන්, "මහ 

ඇමති විමසා ආණ්ඩුකාරවරු පත්කර ගැනීම" වාශේ විවිධ 

ශශවල්වලට යන්න හෙනවා නම්, ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානශයන් 

ඉන්න බව අපි ප්රකා  කරනවා.  

 අෙ අපි කවුරුත් ආර්ිකක අර්බුෙයක, සමාජ අර්බුෙයක, 

ශශ පාලන අර්බුෙයක ඉන්න බව පිළිගන්න ඕනෑ. තාවකාලිකව 

යටපත් ශවලා තිබුණත්, ශශ පාලන අර්බුෙය තවම විසඳිලා නැහැ. 

ශම් රට වැටී තිශබන තත්ත්වය හමුශේ අපි ශත්රුම් ගන්න ඕනෑ, 

අශේ සැබෑ මිතුරන් කවුෙ, අශේ සැබෑ සතුරන් කවුෙ කියලා. එය 

ශත්රුම් ගන්න අපට කදිම අවස්ථාවක් හම්බ ශවනවා. ජිනීවා 

මානව හිමිකම් කවුන්සලයට රී ලංකාවට විරුශධව ශයෝජනාවක් 

එනවා. අන්න ඒ ශයෝජනාව සම්බන්ධශයන් වන ඡන්ෙ විමසීශම්දී 

අපට නිවැරදිව ශත්රුම් ගන්න පුළුවන්, ජාතයන්තර ව ශයන් අප 

සමඟ ඉන්න මිතුරන් කවුෙ, ජාතයන්තර ව ශයන් අශේ රටට 

හතුරුකම් කරන අය කවුෙ කියලා.  එශහම නැතිව, විවිධ රටවල් 

කරන ප්රකා , ඒ රටවල තානාපතිවරු ලංකාශේ ඉන්න කවුරු හිප 

මාධයශේදීන් ටිකක් ශහෝ  විවිධ කණ්ඩායම් ශහෝ හමුශවලා කරන 

ප්රකා වලින් අපට ඒක මනින්න බැහැ.  
 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගරු තමොහසමඩ් ුද්ේමිල් මහස ා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ටිකක් වැඩිපුර ශවලාවක් ශෙන්නශකෝ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. හුඟ කාශලකට පස්ශසේ මට කථා කරන්න හම්බ 

වුශණ්.  

මම කියමින් සිටිශේ අශේ සතුරන් සහ මිතුරන් ගැන. අපට 

ඒක තීරණාත්මකව මනින්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි  ජිනීවා 

මානව හිමිකම් ශකොමිසශම් සාමාජික රටවල් හම්බ ශවන ඒ 

අවස්ථාව. ඒශකදි අපට මැනගන්න පුළුවන් ජාතයන්තර ව ශයන් 

අශේ සතුරන් කවුෙ, අශේ මිතුරන් කවුෙ කියලා.  

ෙැන් ණය ප්රතිවයූහගත කිරීමක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. 

හැබැයි creditorsලාශේ සමුළුවක් රී ලංකාශේ පවත්වනවා අපි 

කවොවත් ෙැක්ශක් නැහැ. අපි ඒක ජපානයට ාාරදීලා බලාශගන 

ඉන්නවා. එශහම ශනොශවයි ශන් කරන්න ඕනෑ. අපි ශනොබැඳි 

විශශ  ප්රතිපත්තිශේ ඉන්ශන්. ඒ නිසා අශේ රශේ එම සමුළුව 

පවත්වනවා නම් අපිට චීනයට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්, 

ජපානයට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්, ඉන්දියාවට ආරාධනා 

කරන්න පුළුවන්. සමහර විට ජපානයත් එක්ක ප්රතිවිශරෝධතා 

තිශබන රටක් ජපානයට යන්ශන් නැති ශවයි. ඉන්දියාවත් එක්ක 

ප්රතිවිශරෝධතා තිශබන රටක් ඉන්දියාවට යන්ශන් නැති ශවයි. 

හැබැයි ශම් ඔක්ශකොම අපිට ණය දුන්ශන් අපිත් එක්ක ශනොබැඳි 

විශශ  ප්රතිපත්තිශේ ඉන්න හින්ො. ඒ නිසා ඒ සමුළුව කැඳවීමට 

සුදුසුම රට රී ලංකාව. ඒ පිළිබඳ අපි අවධානය ශයොමු කරලා 

නැහැ.  

අශේ රශේ දුේපත් ජනතාව පිළිබඳවත් අපි කල්පනා කරන්න 

ඕනෑ. ශම්ක රජශේ ප්ර ්නයක් විතරක් ශනොශවයි. අෙ ආණ්ඩුවට 

සම්බන්ධ වුණත්, විපක්ෂයට සම්බන්ධ වුණත් පාසල්වල 

අධයාපනය පිළිබඳව ශම් රශේ මිනිස්සුන්ට, ෙරුවන්ට  ප්ර ්නයක් 

ති ශබනවා. මට අෙ ආරංචි වුණා, ශමෝෙර ප්රශශ ශේ පාසලක 

ුණරුවරු සහ ශෙමේපියන්  යම් ක්රමශේෙයක් හොශගන ඒ පාසලට 

යන ෙරුවන්ට කෑම ලබා ශෙන බව. ශම් ප්ර ්නය සමාජශේ හැම 

තැනම තිශබනවා. ශමතැන අති ශයෝක්තියක් මවන ප්ර ්නයකුත් 

තිශබනවා. හැබැයි සැබෑ ප්ර ්නයකුත් තිශබනවා. ශම් සැබෑ 

ප්ර ්නයට විසඳුම ශමොකක්ෙ? ඒකක් තමයි, ආණ්ඩුව තමන්ශේ 

නාස්තිකාර වියෙම් අවම කරලා ඒ මුෙල් ජනතාවශේ සුබසිශධිය 

ශවනුශවන් ශයෙවීම. අශනක් පැත්ශතන්, ශම් රශේ සමාජයට, 

1263 1264 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිප්ත තනොකසන ලදී. 
  ஆவைம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்கல. 

  Document not tendered. 



පාර්ලිශම්න්තුව 

වයාපාිපකයන්ට, ඇති-හැකි හැම මිනිශහකුටම අශේ රශේ ශම් දිළිඳු 

ජනතාව බලා ගැනීම සම්බන්ධශයන් වගීපමක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දුේපත් මිනිහා තමයි ශම් ශවලාශේ 

කබශලන් ළිපට වැටිලා තිශබන්ශන්. මධයම පාන්තික ශකනාට, 

යම්කිසි ආර්ිකක හයියක් තිශබන ශකනාට තමන්ශේ වියෙම් 

කේපාදු කරලා ශකොශහොම හිප ජීවිතය ශගවන්න පුළුවන්.  හැබැයි 

දිළිඳු මනුස්සයාට, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තශේ හිටපු ශකනාට, 

එදිශනො ශකොන්ත්රාත් එක කරගත්ත ශකනාට, ශම්සන් වැඩ කරපු 

ශකනාට, වඩුවැඩ කරපු ශකනාට තමයි තමන්ශේ ජීවිකාව අහිමි 

ශවලා තිශබන්ශන්. එශහනම් ඔහුව බලා ගැනීම මුළුමහත් 

සමාජයකම අශේ වගීපමක්. අපි එශහම වගීපමක් ඉු  කළා. 

යුශධශේදී රණවිරුවන් ශවනුශවන් මුළුමහත් සමාජයක්ම ශපනී 

හිටියා. ඒක ආණ්ඩුවකට ාාර දීලා නිකම් හිටිශේ නැහැ. ඒ නිසා 

සමාජයක් විධියට අපි එක තැනකට ඇවිල්ලා ශම් රශේ 

මිනිස්සුන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ග්රාමීය දුේපත් මනුස්සයාට 

අඩුම ගණශන් තමන්ශේ  ඉඩම් කෑල්ශල් මඤ්ශඤොක්කා ෙණ්ඩක් 

හිප හිටවාගන්න පුළුවන්. ඒ මිනිහාශේ ප්ර ්නය  මම කියන්ශන් 

නැහැ ප්ර ්නයක් ශනොශවයි කියලා. හැබැයි නාගිපකව ශකොළඹ 

ජීවත් වන පැල්පත්වල ඉන්න අය, වතු නිවාසවල ඉන්න අය,  

මහල් නිවාසවල ඉන්න අය ඉතා ෙරුණු ප්ර ්නයකයි අෙ ඉන්ශන්. ඒ 

නිසා අපි සමාජයක් ශලස ශම් ප්ර න්ය අවශබෝධ කරගන්න ඕනෑ. 

ශම් ෙරුණු ප්ර ්නය පාවිච්චි කර ගනිමින් සාගත, කැරලි කියලා 

නැවත රට අරාජික කර ගැනීශම් ශශ පාලන තත්ත්වයනුත් ෙැන් 

ක්රියාත්මකයි. ඒ අරාජිකවාදීන්ට ශම් මිනිස්සුන්ශේ බඩගින්න 

පාවිච්චි කිරීමට ඉඩ ශනොදිය යුතුයි. ඒ වාශේම අපි ෙන්නවා, එක 

මන්ත්රී ශකශනක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට එශදි ඒ මන්ත්රීතුමා - 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් ශකෝපා එශක් හිටියා- 

තමන්ශේ tax රුපියල් බිලියනයක් ශගවලා ආපු බව. අෙ tax 

ශනොශගවපු වි ාල පිිපසක් ඉන්නවා. අර අහිංසක මිනිස්සු 

පිපේපුවලට, හාල් ටිකට, ශපොල් ශගඩියට හැම   එකකටම tax 

ශගවශදි බදු වංචා කරපු වි ාල  පිිපසක් ඉන්නවා. ඒ අයශගන් බදු 

අය කර ගැනීශම් නිසි ක්රමශේෙයක් ඕනෑ. ඒ අයට බදු පැනවීශම් 

නිසි ක්රමශේෙයක් ඕනෑ.  

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට  දීර්ඝ කාලයක් ලබා දුන්නා. 
 

ගරු තමොහසමඩ් ුද්ේමිල් මහස ා 
(மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මම කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු  මන්ත්රීතුමනි.  

ඒ සම්බන්ධශයන් රාජය බදු ප්රතිපත්තිය තීරණය කිරීම සඳහා වූ 

බදු උපශශ ක මණ්ඩලයක් පත් කිරීම සුදුසුයි කියලා අපි ශයෝජනා 

කරනවා.  ඒශකන් පුළුවන් බදු  ප්රතිපත්තිය තීරණය කරන්න, 

නිවැරදි ආොයම ශකොශහොමෙ ගන්ශන් කියලා තීරණය කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාශේ අවසරය ඇතිව 

මම තව එක කරුණක් කියනවා. අපි ෙන්නවා, ෙැන් විශශ  රැකියා 

සඳහා වි ාල පිිපසක් යවන බව. විෂය ාාර ගරු ඇමතිතුමනි, අපිට 

පුළුවන් තරම් හැම රටකම ශකෝටාව වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධව 

කථා කරන්න පාර්ලිශම්න්තු විශ ේෂ කමිු වක් පත් කරන්න.  

ඒ ඒ රටවල් සමඟ විවිධ සම්බන්ධතා තිශබන ආණ්ඩු පක්ෂ, 

විපක්ෂ මන්ත්රීවරු ඒ පාර්ලිශම්න්තු කමිු ශේ ඉන්නවා. අපි 

ශමශහයුමක් ඇති කරමු, විශශ  රටවල රැකියා සඳහා අශේ ශකෝටා 

වැඩි කර ශගන ශ්රම නිපුණතා ඇති අයට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා. 

තම තමන්ට තිශබන සම්බන්ධතා, ශම් මුළු පාර්ලිශම්න්තුව විධියට 

තිශබන සම්බන්ධතා, පක්ෂවලට තිශබන සම්බන්ධතා පාවිච්චි කර 

ගනිමින් විශශ  රැකියා ප්රමාණය වැඩි කර ගැනීම සඳහා සැලසුමක් 

හෙමු. ආණ්ඩුව ශම් ගැන පුළුල්ව ෙකින්න ඕනෑ කියලා අපි 

හිතනවා. නමුත් අවාසනාවකට, එශසේ සමාජය ොයක කර ගත් වැඩ 

පිළිශවළකට යනවා කියලා අපට ශපශනන්ශන් නැහැ.  

මට අවස්ථාව  ලබා දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු ප්රසන්න රණතුංග ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

පහශළොවක කාලයක් තිශබනවා. 
 

 

[අ.ාා. 4.33  

 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා ජනාගරික ්ාංවර්ධාන හසා 

නිවා් අමා  ්හස රණ්ඩු පාර් පවතේ ප්රධාාන 

්ාංවිධාායකතුමා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க - நகர அபிவிருத்தி மற்றும் 

வீடகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற் 

ரகாலாசானும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Urban 
Development and Housing and Chief Government Whip) 

මූලාසනාරූධ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අෙ 

උශශ ඉදිිපපත් කරන ලෙ විශ ේෂ ප්රකා ය ගැනයි අපි ශම් විවාෙ 

කරන්ශන්. ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිශම්න්තුවට එන්ශන් නැහැ 

කියලා පසුගිය කාලශේ විපක්ෂශේ මන්ත්රිවරු ශචෝෙනා කළා. 

එතුමා ඇවිල්ලා රශේ යථාර්ථය පැහැදිලි කරනශකොට ඒ යථාර්ථය 

පිළිගන්න විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරු සූොනම් නැහැ. එක 

ශවලාවකට කියනවා, වැඩ පිළිශවළක් නැහැ කියලා. වැඩ 

පිළිශවළ ඉදිිපපත් කළාම කියනවා, ඒක යථාර්ථයක් ශනොශවයි 

කියලා. ඒ කථා කළ ශබොශහෝ මැති ඇමතිවරු ෙ ක ගණනක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කළ අය; ඇමතිකම් ෙරපු අය; යම් 

ආයතන පාඩු ලබනශකොට ඒ අොළ අමාතයාං වල ඇමතිකම් ෙරපු 

අය. හැබැයි, ඒ අයශේ කාල සීමාවලදී ශමොකුත් වුශණ් නැහැ 

වාශේ තමයි අෙ කථා කරන්ශන්. මම 2015දී, විපක්ෂශේ 

මන්ත්රීවරශයකු හැටියටයි පාර්ලිශම්න්තුවට ආශේ. එශහම 

ඇවිල්ලා අවුරුදු හතරහමාරක් විපක්ෂශේ හිටියා. අවුරුදු 

ශෙකහමාරක් තිස්ශසේ ෙැන්  මම ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්නවා. ඒ අවුරුදු 

ශෙකහමාශරන් අවුරුදු ශෙකක් අපි ශකොශරෝනා වසංගතයත් සමඟ 

සටන් කළා. එො මට ලැබුශණ්, සංචාරක අමාතයාං ය. 

ශකොශරෝනා වසංගතය යම් තරමකට පාලනය ශවලා රට විවෘත 

කළාම සංචාරකයන් ලක්ෂයක් ලංකාවට ශගන්වා ගන්න අපට 

පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි අශේ වගීපම ඉු  කරනවා. නමුත් සමහර 

අය කරන තරමක් වැරදි කරලා, ඒ කාලශේ ආයතන පාඩු ලබන 

තත්ත්වයට පත් කරලා, අෙ සුෙශනෝ වාශේ කථා කරනශකොට 

අපටත් ශපොඩි කලකිරීමක් ඇති ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. අපි ශම් කාරණාව පිළිබඳව ශම් ගරු සාාශේ වාර 

ගණනාවක් සාකච්ඡා කරලා තිශබනවා.  

ශම් ආර්ිකක, ශශ පාලන අර්බුෙය සඳහා ජනතාව ඉල්ලූ 

ශවනස සම්ප්රොයික ශවනසක් ශනොශවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා පක්ෂ ශේෙයකින් ශතොරව, සම්ප්රොශයන් පිට 

ආර්ිකක හා ශශ පාලන ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ එකඟතාවලට 

පැමිණීමට අෙ අපට සිදු ශවලා තිශබනවා. එහිදී අපට පක්ෂ 

ශේෙයක් සලකන්න බැහැ. වර්තමාන තත්ත්වය තුළ ශම් අලුත් 

වැඩ පිළිශවළට එකතු වන ශලස ගරු ජනාධිපතිතුමා සියලු 
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ශශ පාලන පක්ෂවලට ආරාධනා කළා. පාර්ලිශම්න්තුශේ තුශනන් 

ශෙකක බලයක් ලබා ගත් රී ලංකා ශපොදුජන ශපරමුශණ් අපි, එම 

නව ශශ පාලන ප්රතිසංස්කරණවලට එකඟ ශවලා, පක්ෂයක් 

විධියට වි ාල කැප කිරීමක් කරලා තිශබනවා. අපි අශේ පක්ෂශේ 

ශනොවන ජනාධිපතිවරශයකු පත් කර ගන්න කටයුතු කළා. 

වත්මන් ජනාධිපතිවරයා එො නිශයෝජනය කශළේ ඔබතුමන්ලා. 

සජබ ශබොශහෝ මන්ත්රීවරුන්ට නායකත්වය දීපු නායකශයක් තමයි 

අශේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා. එො විපක්ෂශේ සිටියදී මා තරම් 

වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා විශේචනය කළ තවත් ශකශනකු නැහැ. 

ඒ නිසා අපට වඩා විපක්ෂයට වගීපමක් තිශබනවා, එො 

එතුමන්ලාට නායකත්වය දීපු වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකට 

කටයුතු කරන්න. හැබැයි, ඒ ශවනුවට එතුමා විශේචනය කරලා, 

පහත් කරලා කථා කරනවා. "සුදුසු ශකශනක් ශනොශවයි, පස්ශසේ 

ශෙොශරන් ආවා" කියනවා. හැබැයි, ඒ කථා කරන හැම 

මන්ත්රීවරශයකුම මතක තබා ගන්න ඕනෑ, එතුමා ජනාධිපතිවරයා 

බවට පත් වුශණ්, ශම් පාර්ලිශම්න්තුව සම්මත කළ ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථාව තුළිනුයි. මිනිස්සු හෑල්ලුවට ලක් කරන්න ශහොඳ නැහැ. 

පාර්ලිශම්න්තුශේ අපි ජනාධිපතිවරශයක් පත් කර ගන්න කටයුතු 

කළා. පාර්ලිශම්න්තුශේ කාරක සාාවල බලය අපි විපක්ෂය සමඟ 

ශබො ගන්නවා. ශකෝේ එශක් සාාපති ධුරය අපි ගත්තා, ශකෝපා 

එශක් සාාපති ධුරය විපක්ෂයට දුන්නා. Committee on Ways 

and Meansහි සාාපති ධුරය විපක්ෂයට ශෙන්න අපි යම් 
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිශබනවා. ඒ හැම අත දිුණ කිරීමක්ම 

කරන්ශන්, අපි එකට එකතු ශවලා අෙ පවතින තත්ත්වශයන් රට 

ශගොඩ ගන්න ඕනෑ නිසායි. ස්වාධීන ශවලා විපක්ෂශේ වාඩි වන 

මන්ත්රීවරුන්ටත් අපි අශේ කාලශයන් කාලය ලබා ශෙනවා.  

නව ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් සඳහා අපි අෙ සාකච්ඡා කළා. 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය reverse කර 

ගත්තාය කිේවා. මම ඒ ගැන පැහැදිලි කළා.   

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

අපි පාර්ලිශම්න්තුවට ශගනාවා. අෙ ඒක සාකච්ඡාවට ගන්නයි 

තිබුශණ්. හැබැයි, ඒ ගැන සාකච්ඡාවට ගන්න හෙනශකොට එළිශේ 

සිටින ජාතික සංවිධාන විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත සම්බන්ධශයන් ශනොශයකුත් ප්ර ්න 

ගැන කථා කළා; ශම්කට විශරෝධය පළ කළා. ඒ නිසා අෙ අපි ගරු 

ජනාධිපතිතුමාශේ ප්රකා ශයන් පසු, සාාශේ කටයුතු පිළිබෙ 

සාකච්ඡා කිරීමට පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැ ශඳේවා. එතැනදී 

සාකච්ඡා ශවලා එකඟ වුණා, ශම් සංශ ෝධන පනත් ශකු ම්පත 

ගැන අෙ කථා කරන්න. හැබැයි, ඒ අවස්ථාශේදී විපක්ෂශයන් කළ 

ඉල්ලීම පිපදි අපි නීතිපතිතුමාව - Attorney-Generalව - පක්ෂ 

නායක රැස්වීමට ශගන්නුවා. එතුමා ශගන්වීශමන් පසු කරපු යම් 

පැහැදිලි කිරීම්වලදී ගැටලු මතු වුණා. ඒ ගැන තමයි මම කිේශේ. 

විපක්ෂය කියන හැම  ශශම කරන්න අපි සූොනම් නැහැ. හැබැයි, 

විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කළා. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ රැස්වීශම් හිටියා. 

එහිදී එකඟතාවකට ආවා අපි හැශමෝම එකතු ශවලා, හැශමෝටම 

එකඟ ශවන්න පුළුවන් ආකාරයට කටයුතු කරමු කියලා. හැබැයි, 

ඒකත් අවඥාවට ලක් කරලා, ශම්ක විහිළුවක් බවට පත් කරන්න 

සමහර මන්ත්රීවරු කටයුතු කළා.  

අපි  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් 

ශකු ම්පත reverse කර ගත්ශත් නැහැ. රශේ ජනතාවට එය 
අව ය ශෙයක් නම් එය ශගන ආ යුතුයි. හැබැයි, එක් එක්ශකනාශේ 

ශපෞශගලික නයාය පත්රවලට, ශශ පාලන නයාය පත්රවලට ශම් 

රශේ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව සංශ ෝධනය කිරීම නිසා තමයි ශම් 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයක් ගැනත් අපිට කථා 

කරන්න ශවලා තිශබන්ශන්. රටට ගැළශපන අලුත් වයවසථ්ාවක් 

හඳුන්වා ශෙන්න ඕනෑ. ඒක අපි ශබොශහෝ ශෙනකු පිළිගන්නවා. 

හිටපු ජනාධිපති ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මහත්මයාශේ කාලශේ ඒ 

සඳහා ශහොඳ නීතිඥවරු පත් කරලා හෙපු ශකු ම්පත කැබිනේ 

මණ්ඩලයට ඉදිිපපත් කළා. එශහම නම්, එක එක කෑලි, අටමඟල් 

අටවාශගන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව හරහා ශම් රට තවත් 

අර්බුෙයකට ශගනයන්ශන් නැතිව, හැශමෝටම එකඟ ශවන්න 

පුළුවන් සංශ ෝධනයක් ශගශනන්න ඕනෑ නිසායි ශම්ක කල් 

ෙමාගත්ශත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශම්ක අපි එක් එක්ශකනාට ශචෝෙනා කර ගත යුතු ශවලාවක් 

ශනොශවයි. අෙ සමහර ශශ පාලනඥශයෝ ශම් සාාශේදී කථා 

කරන්ශන් සුෙශනෝ වාශගයි. ඉතිහාසශේ වුණු දූෂණ ගැන කථා 

කශළොත්, ඒ හිටපු අයශේ ශෙමවුපිශයෝ ගැනත් අපට කථා කරන්න 

ශවනවා. අශේ ගම් පැතිවල හිටපු අය තමන්ශේ තාත්තලා, 

අම්මලා ඇමතිකම් ෙරනශකොට ඒ ඇමතිකම් හරහා ශකොළඹින් 

ඉඩම් අරශගන, ශගවල් අරශගන පදිංචියට ඇවිල්ලා තිශබනවා. 

ඒවා ගැනත් අපට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත්, අපට ඒ මේටමට 

වැශටන්න වුවමනා  නැහැ.  

ශම් රටට ශම් අවුරුශෙ පුරාම වි ාල අර්බුෙයකට මුහුණ 

ශෙන්න සිශධ වුණු බව අපි ෙන්නවා. ඒ අර්බුෙය ඇති වුශණ්, අශේ 

ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණායින් පසු ශහෝ ශගෝධාාය රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා ජනාධිපති වුණු නිසා ශනොශවයි. අවුරුදු ගණනක් තිස්ශසේ 

ශම් ආර්ිකක අර්බුෙයට අපි ගමන් කරමින් සිටියා. ඒ ආර්ිකක 

අර්බුෙය ඇති ශවන්න ශහේතු වුණු කරුණු ගැන මම මීට 

ඉස්ශසල්ලාත් කියා තිශබනවා.  

අවුරුදු 30ක යුශධය ශම් රශේ මුෙල් කාබාසිනියා කළා. 1988-

89 කාලශේ ශම් රශේ රාජය ශශපළ විනා  කළා. ඒවායින් ශම් 

රශේ ආර්ිකකයට වුණු පාඩුව ගැන අෙ අපි මතක් කරන්න 

කැමැතියි. ඒ වාශේම, ස්වාාාවික වයසනවලින් ශම් රශේ 

ආර්ිකකය කඩාශගන වැු ණා. ඒවා ශවමින් ආවා. ශගෝධාාය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ශම් රශේ බලයට පත් වුණාම එතුමාට 

ශම් ආර්ිකක අර්බුෙය ගැන ෙැක්මක් තිබුණු නිසා තමයි පිට රටින් 

වාහන ශගන්වන්න එපාය කිේශේ; අනව ය ාාණ්ඩ ශගශනන්න 

එපාය කිේශේ. ශම් ගැන අවශබෝධයක් නැතිව එතුමා රට පාලනය 

කළා ශනොශවයි.  කරුමයකට වාශේ, පාස්කු ප්රහාරශයන් පසු 

ආර්ිකකශේ කඩා වැටීමත් එක්ක රශේ ඇති වුණු විනා ය නිසාත්, 

ශකොවිඩ් වසංගතය ශහේතුශවන් ශම් රශේ ආර්ිකකය කඩා වැටීමත් 

එක්ක ඇති වුණු ශඩොලර් හිඟය නිසාත් ශම් ආර්ිකක අර්බුෙයට 

මුහුණ ශෙන්න අපට සිශධ වුණා. අපට අව ය කරන ඉන්ධන ටික 

ශගන්වන්න බැිප වුණා. අපට අව ය කරන ගෑස ්ටික ශගන්වන්න 

අපට ශඩොලර් නැති වුණා. අතයව ය ආහාර පාන ශගන්වන්න 

අපට බැිප වුණා. ශබශහත් නැති වුණා.  

විපක්ෂශේ සමහර අන්තවාදී ශශ පාලන පක්ෂවල 

නායකශයෝ ශම්වා ගැන හිපයට සන්ශතෝෂ වුණා. අරගළවලට 

මිනිස්සු ශමශහයවූවා. අරගළ කළාය කියලා ප්ර ්න විසඳුශණ් 

නැහැ. අරගළ කරලා ප්ර ්න විසඳන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. ශම් රශේ අරගළ තිශයශදී අපට ශඩොලර් ශගශනන 

සංචාරකශයෝ එන්ශන් නැහැ. අනික, අශේ රටට සංචාරකශයෝ 

එන්න පටන් ගන්නශකොටම ශම් රශේ අරගළයක් පටන් ගන්නවා. 

ඒ තුළ සංචාරකශයෝ එන්ශන් නැහැ. සංචාරක වයාපාරශයන් ජීවත් 

වන මිනිස්සුන්ට ජීවත් ශවන්න බැිප තත්ත්වයකට පත් වුණා. අෙ ඒ 

තත්ත්වය යම්තාක් දුරකට සමනය කරලා, ශම් තත්ත්වය 

කළමනාකරණය කර ශගන ඇවිල්ලා තිශබනවා. එහි ශගෞරවය 

ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයාට ශෙන්න ඕනෑ. ඒ 

ශගෞරවය එතුමාට ශනොශෙන්න තරම් කුහක ශවන්න බැහැ, අපට. 

එතුමා ඇමතිවරු එක්ක කථා කර ශගන, නිලධාිපන් සම්බන්ධ කර 

ශගන යම් යම් කටයුතු කරනවා. අෙ ශපට්රල් මිල අඩු ශවනශකොට 

විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුන්ශේ ඇස්වල කු  ඇශනනවා 

වාශගයි. ෙැන් නැවතත් අරගළයක් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. 

මිනිසුන්ශේ ශගවල් ගිනි තියන්න, මිනිස්සු මරන්න, ශම් රශේ 

1267 1268 



පාර්ලිශම්න්තුව 

අර්බුෙකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරන්න නැවත උත්සාහ ගන්නවා.  

රශේ ප්ර ්න විස  ශඳනශකොට  ඒ අයට ඒක ඉවසාශගන ඉන්න බැහැ. 

ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. උශශඝෝෂණ කරලා, මිනිස්සු 

පාරට බස්සලා, තව තවත් ශම් රට අනතුරට පත් කරන්ශන් නැතිව, 

අපි ඔක්ශකෝම එකතු ශවලා ශම් ප්ර ්නවලට විසඳුම් ශහොයන්න 

ඕනෑ.  

අෙ ශබොශහෝ මන්ත්රීවරු කිේවා, "ජාතයන්තරය ඉල්ලන්ශන් 

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්නය කියලා. හැබැයි, ආණ්ඩුව 

කරන්ශන් විශරෝධතාකරුවන් මර්ෙනය කරන එකයි" කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවා 

කියන්ශන් රශේම ජනතාවශේ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමයි. 

ශගවල් ගිනි තබන කඩාකේපල්කාරීන්, මහජන නිශයෝජිතයන් මහ 

පාශර් ඝාතනය කරන ඝාතකයින්, ත්රස්තවාදී කටයුතු කරන අය 

කරන්ශන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම ශනොශවයි. රශේ නීතියක් 

තිශබනවා. ඒ නීතිය කාටත් ශපොදුයි. උශශඝෝෂණ කරන්න ඕනෑ 

නම්, විශරෝධතා ෙක්වන්න ඕනෑ නම් සාමානය ජනතාවට 

හිිපහැරයක් ශනොවන ආකාරශයන් ඒවා සිදු කළ යුතුයි. 

ප්රජාතන්ත්රවාෙය විනා  කරන්න ඉඩ ශෙන්න ශහොඳ නැහැ. ඒක අපි 

සියලු ශෙනාශේම වගීපමක්.  

අෙ විපක්ෂශේ සමහර නායකශයෝ, මන්ත්රීවරු -ඡන්ෙයකින් 

ප්රජාතන්ත්රවාදී විධියට බලයට එන්න බැිප නිසා අරගළකරුවන්ශේ 

පිහිශටන් බලයට එන්න හෙන අය- ශම් ශශවල් කරන්න උත්සාහ 

කරනවා. අපි ෙැක්කා, පසුගිය ෙවස්වල විපක්ෂශේ සමහර 

මන්ත්රීවරු වි ්වවිෙයාලවලට ගිහින් ඒ ළමයින් අවුස්සන ආකාරය. 

ඒ ළමයින්ට පේ. පසුගිය ෙවස්වල ශේරාශෙණිය වි ්වවිෙයාලශේ 

ශමොකෙ වුශණ්? නවක වෙය හරහා ශමොකක්ෙ වුශණ්? නවක වෙය 

අපි හැශමෝම පිළිගන්නා ශෙයක්ෙ? විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු නවක 

වෙය පිළිගන්නවාෙ? කන්න ශෙන්ශන් නැත්නම්, ඒ ළමයින්ට පාශර් 

බැහැලා නිෙහශසේ ගමන් කරන්න ශෙන්ශන් නැත්නම් ඒක 

ප්රජාතන්ත්රවාෙයෙ? ඒක මර්ෙනය ශනොශවයිෙ? ඒ ශශවල් කරන අය 

සම්බන්ධව කටයුතු කරන ශකොට, ඒකට "මර්ෙනය කරනවා" 

කියලා ආණ්ඩුවට ශචෝෙනා කිරීම හිපෙ?  

රටක් හැටියට නීතිය හා සාමය ස්ථාපිත කිරීමට වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා තනි මන්ත්රීවරශයක්, 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු. නමුත්, ඒ අභිශයෝගය එතුමා 

ාාරගත්තා. සජබශේ නායකතුමා ඒ අභිශයෝගය ාාර ගන්න බය 

වුණා. එතුමාට අපි ආරාධනා කළා, ශමය ාාරගන්න එන්න කියලා. 

නමුත්, ාාරගත්ශත් නැහැ. කරන්න බැිප ශකොන්ශශසි ඉදිිපපත් 

කරමින් ඒක කල් ෙැම්මා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශණ් 

නායකතුමාටත් අපි ආරාධනා කළා . එතුමාශේ කණ්ඩායශම් 

තුන්ශෙනායි ඉන්ශන්. හැබැයි, ශම් වගීපම ාාර ගන්න කියා අපි 

ආරාධනා කළා. තුශනන් ශෙකක බලයක් තබා ශගන වුණත් අපි 

කැමැති වුණා, ශම් රට එකට එක්කාසු ශවලා යන ගමනකට උෙේ 

කරන්න. අභිශයෝග ාාර ගන්න බැිප ශශ පාලනඥශයෝ ශම් රශේ 

අනාගත නායකශයෝ ශවන්ශන් ශකොශහොමෙ, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි? 

ෙැන් කියනවා, "අපි ඔය ුණණ්ඩුවට හසු ශවන්ශන් නැහැ" 

කියලා. අපි පැහැදිලිවම කියනවා, ශපොශහො ේු ශේ -රී ලංකා 

ශපොදුජන ශපරමුශණ්- මන්ත්රීවරු, රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයාව 

ප්රාණ ඇපකාරයකු කරශගන නැති බව. අපි එතුමා සමඟ 

සාකච්ඡාශවන්, සම්මුතිශයන්, එකඟතාශවන් කටයුතු කරනවා. 

රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයා පාර්ලිශම්න්තුව තුළ අනාථ කශළේ 

සජබය. ජනාධිපතිතුමාට සහශයෝගය ශෙන්න එන්නම් කියලා ඊට 

පසුව අරගළකරුවන්ට බශේ හැංශගමින් කටයුතු කශළේ, සමඟි ජන 

බලශේගශේ නායකශයෝ. අරගළකරුශවෝ එතුමන්ලාටත් ගැහුවා. 

එතුමන්ලා එො අරගළ භූමියට ගිශේ චණ්ඩි වාශගයි. ශේගශයන් 

ඇවිෙ ශගන ගියා. හැබැයි, ශමතැන කථා කළ සමහර මන්ත්රීවරු 

එො ආපසු දුවපු හැටි අපි ෙැක්කා. පුදුම ශේගයකින් දිේවා. 

අරගළකරුවන්ට බශේ එශහම දුවපු අයට ඒ අය ශවනුශවන් ශපනී 

සිටින්න බැහැ. අපි කියන්ශන් නැහැ, සාමකාමී අරගළකරුශවෝ 

වැරැශෙක් කළා කියලා. මිනිසුන්ට තිබුණු ආර්ිකක දුෂ්කරතා හා 

ශනොශයක් ප්ර ්න නිසා ඒ අය පාරට බැස්සා. අපි ඒක පිළිගන්න 

සූොනම්. හැබැයි, ඒකට ශම් හැශමෝම වගකියන්න ඕනෑ. 

 
ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ශෙකක කාලයක් 

තිශබනවා.  
 

ගරු ප්ර්්දන ස තුාංග මහස ා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මට තව ටික ශවලාවක් ශෙන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

එො හිටපු කුඩුකාරශයෝ, ගංජාකාරශයෝ, සමහර කලාකරුශවෝ, 

නිර්පාක්ිඩකයි කියා කථා කළ ශබොශහෝ අය අෙ ශකොශහේෙ 

ඉන්ශන්? අෙ ඒ අය ඉන්ශන් ශකොශහේෙ?  

අෙ සමහර ශිෂය සංගම් කටයුතු කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? 
වි ්වවිෙයාලවල සමහර ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු ශමොනවාෙ  
කරන්ශන්? මම මීට කලිනුත් ශම් ගැන කිේවා. කිේවාම සමහරු 
මට බැන්නා. ඒ අය ෙරුවන් තුළ ආකල්පමය ශවනසක් ඇති 
කරනවා ශවනුවට ජවරය වපුරන්ශන්. "ශතොශේ අයිතිවාසිකම් 
ශමේවා! ශතොපි සටන් කරපියේ! ගිනි තියාපියේ!" කියන 
මහාචාර්යවරු  ඉන්නවා. ඒක තමයි මම එො කියපු ශශ. අෙ 
ශේරාශෙණිය වි ්වවිෙයාලශේ Dean කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? එශහම 
කටයුතු කරන්න පුළුවන්ෙ? ඒ නිසා ශිෂයයින්ටත් ශම් සම්බන්ධව 
වගීපමක් තිශබන්න ඕනෑ. ඒ අය ශශ පාලන පක්ෂවල අතශකොළු 
බවට පත් ශවන්න ශහොඳ නැහැ. ඒ අය රට ශවනුශවන් තමන්ශේ 
යුතුකම් හා වගීපම් ශකොටස ඉු  කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  මැයි 09වන ො ප්රචණ්ඩත්වය, 

1971 කැරැල්ශල් වැරදුණු ප්රචණ්ඩත්වයයි. 1971 කැරැල්ශල්දී 

ගහන්න කියලා එවපු පණිවුඩය තමයි, "ශ.වීපි අේපුහාමි මළා. 

අවසන් කටයුතු අශප්රේල් 05වැනි ො සවස 6.00ට වැල්ලවාය ශපොදු 

සුසාන භූමිශේදී සිදු ශකශර්" කියන එක. ඒක වැරදුණු නිසා එො 

සිිපමාශවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියශේ ජීවිතය ශබ්රා ගන්න 

පුළුවන් වුණා. මැයි 09වැනි ො සිශධියත් එවැනිම ප්රචණ්ඩත්වයක්; 

පූර්වාෙර් යක්. ඔවුන් සූොනම්ව සිටිශේ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරු 

125ශෙනකු ඝාතනය කරන්නයි.  

ආණ්ඩු පක්ෂශේ පමණක් ශනොශවයි, විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුත්. 
ඒ නිසා ඔය කථා කරන තමුන්නාන්ශසේලාත් ඒ ලැයිස්තුශේ ඉන්න 
ඇති. මැයි 09වන ො ඇති කළ ඒ ප්රචණ්ඩත්වය ත්රස්තවාදී ක්රියාවක්. 
ඒ ත්රස්තවාදී ක්රියාවට නායකත්වය දීපු අය ගැන කථා කරශදී මා 
කනගාු ශවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිශබනවා. 
ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා හිටපු ජනාධිපති මන්දිරයට පසු ගිය 
ජූලි 09වන ො ගහන්න ගිය ශවලාශේ ඒකට නායකත්වය දුන්ශන් 
කවුෙ? අපි ටීවී එශකන් එය ෙැක්කා. සරත් ශෆොන්ශසේකා මහත්මයා 
එතැන ඉඳශගන, "ගහන්න ශමශහම පලයල්ලා; ඔශහන් 
පලයල්ලා!" කියලා කවුෙ අණ දුන්ශන්? එවැනි ප්රජාතන්ත්ර විශරෝධී 
කටයුතු කිරීම හරහා බලයට එන්න උත්සාහ කරන නායකයන් 
ෙැනගන්න ඕනෑ, ඒ අයටත් කවො හිප වරදින තැනක් එනවා 
කියන එක.  

1269 1270 

[ගරු  ප්රසන්න රණතුංග මහතා  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා නැවත වතාවක් අශේ 

ඉතිහාසය ගැන මතක් කර ශෙන්න ඕනෑ. අශේ අමරීපර්ති 

අතුශකෝරල මන්ත්රීතුමාට ගහලා පාශර්දී මරා ෙැම්මා වාශේම 1987 

දී අල්ණුශකොළපැලැස්ශසේ වැටිය හන්දිශේදී නිරායුධ ජිනොස 

වීරසිංහ පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීවරයාශේ අත කපා ඉන් පසුව මරා 

ෙැම්මා. එතුමා වර්තමාන මහ බැංකුශේ අධිපති නන්ෙලාල් වීරසිංහ 

මැතිතුමාශේ බාේපා. භීෂණයට, ප්රචණ්ඩත්වයට මනුෂයත්වයක් 

නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසායි අෙ ශේරාශෙණිය 

වි ්වවිෙයාලශේ  ාස්ත්ර පීධශේ පීධාධිපතිතුමාව ඝාතනය කරන්න 

ශම් කැරලිකරුවන් උත්සාහ කරන්ශන්. ශම්කට ඉඩ ශෙන්න බැහැ. 

ශම්ක පාලනය කරන්න ඕනෑ.  

ශම් ශගොඩක් මන්ත්රීවරුන්ශේ ෙරුවන් ඉශගන ගන්ශන් පිට 

රටවල බව අපි ෙන්නවා. විශශශීය තානාපතිවරුන් ඇවිල්ලා ශම් 

රටට  මූණිච්චාවට සමහර ශශවල්  කිේවාට, ඔවුන් ඇවිල්ලා යටින් 

ශම් අයට කියනවා, "උඹලා ශම් විධියට කටයුතු කරපල්ලා." 

කියලා. තමන්ශේ ෙරුවන් පිට රටවල ඉශගන ගන්නා නිසා ශම් 

අයට ඒ ශශවල් කරන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා. ශම් අයට ශෙන 

විෂබීජය ඒකයි. ශම් අය ශම් ශවනුශවන් ශපනී සිටිනවා. නමුත් 

තමන්ශේ රට ශවනුශවන් ශපනී සිටින්න ශම් අය කටයුතු කරන්න 

ඕනෑ. තමන්ශේ ෙරුවන් ගැන හිතලා විශශ  තානාපතිවරුන් 

එනශකොට ඒ අයශේ වුවමනාව ඉු  කරනවාට වඩා, ශම් රශේ 

අහිංසක මිනිසුන්ශේ වුවමනා ඉු  කරන්න අපි හැශමෝම බැඳී 

ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම නැවත වතාවක් ගරු 

ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවනවා. මා තරම් රනිල් වික්රමසිංහ 

මහත්මයාව විශේචනය කරපු තවත් ශකශනක් නැහැ. මම මුලිනුත් 

ඒ ගැන කිේවා. ඒක කියන්න මම ාය නැහැ. එො අපි එතුමාට 

ශෙොස් කිේවා. ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශම් රට සාමකාමීව, 

ඉතා ප්රජාතන්ත්රවාදීව, අවිහිංසාවාදීව පාලනය කරන්න හැදුවා. 

හැබැයි, ඒක ශත්රුම් ගන්න බැිප කණ්ඩායමක් හිටියා. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා යුශධය පැවැති කාලශේදී කියපු කථාවක් තමයි, "ඒ 

ඒ බනිස්වලට ඒ එ ් ශකශසල් ශෙන්න ඕනෑ." කියන එක. යුශධය, 

යුශධශයන් අවසන් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාශේම තමයි, ප්රචණ්ඩත්වය 

පාලනය කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ත්රිවිධ හමුොවට 

ලබා ශෙන්න පුළුවන් උපිපම සහශයෝගය අපි ලබා ශෙනවා. අපි 

නීතිශේදින්ශගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා, තමන්ශේ ගරුත්වය රැකශගන 

කටයුතු කරන්න කියලා. එශහම නැති වුශණොත් ශමොකෙ 

ශවන්ශන්? ශම් අරගළකරුවන් නීතිය අතට අරශගන ශම් රට 

විනා  කරලා අවසානශේදී අත තියන්ශන් අධිකරණයටයි. 

අධිකරණය ආරක්ෂා වුශණ් නැත්නම් ශම් රශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය 

නැතිව යනවා.  

ජනාධිපතිතුමා ශම් ශගන යන වැඩ පිළිශවළ සාර්ථක 

කරගන්න හැංශගන්ශන් නැතිව, ාය නැතිව ඉදිිපපත් ශවලා 

 ක්තිය ශෙන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි එතුමන්ලාට 

ආරාධනා කරනවා, ශම් කැබිනේ මණ්ඩලයට ඇවිල්ලා තනතුරු 

බාරශගන වැඩ කරන්න කියලා. ඒ අයට අෙටත් පුළුවන් ශම් 

කැබිනේ මණ්ඩලයට එන්න. එතුමන්ලා ශම් තනතුරු බාරගන්නවා 

නම්, කැබිනේ මණ්ඩලශේ ඉන්න  අප ශබොශහෝ ශෙශනකු ඉල්ලා 

අස් ශවන්න සූොනම්. අපි රටට ආෙර් යක් ශෙමු. අපි එකතු ශවලා 

කටයුතු කරමු. අපට ශම් තනතුරු අව ය නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

ඇවිල්ලා  කැබිනේ මණ්ඩලශේ තනතුරු බාරශගන සියලුශෙනා 

එකා වාශේ වැඩ කරලා, අශේ රට ශම් වැටිච්ච ආර්ිකක අර්බුෙශයන් 

ශගොඩ ශගන, ජනතාවශේ ප්ර ්න විසඳන්න කටයුතු කරමු. ඒ සඳහා 

අපත් එක්ක එකතු ශවන්න කියන ආරාධනාව කරමින්, මට ශම් 

අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ශවමින් මම 

නිහඬ ශවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ශප්රේම්නාත් සී. ශෙොලවත්ත මන්ත්රීතුමා. 

 

 

[අ.ාා. 4.51  

 

ගරු තප්රේේනා්ත සී. තාොලව්ත  මහස ා 
(மாண்புமிகு பிரரம்நாத் சி. ததாலவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට ශම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ශබොශහොම ස්තුතියි.  

අෙ ෙවශසේ විවාෙයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණු විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පිළිබඳ 

විවාෙය සම්බන්ධශයන් විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරුන් ශබොශහෝශෙශනකු 

වැරැදි මතයක ඉඳිමින් තමයි කරුණු ප්රකා  කශළේ. අප හැශමෝම 

ආශේ විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ගැන කථා 

කරන්න තමයි. ශම් ආණ්ඩුශේ ඉන්න අපි කවුරුවත් කිසිශසේත් 

කියන්ශන් නැහැ,  විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

ශේන්න එපා කියලා. 18 සහ 19 යන දිනවල විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත විවාෙයට 

ගත්තාම අපි ඒ සඳහා අව ය සහශයෝගය ලබා ශෙනවා. විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය නිසා ශම් රටට යම් යම් වැරැදි 

සිදු වුණා. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේ සාධනීය 

කරුණුත් තිබුණා. අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් ශගශනයි කියන 

බලාශපොශරොත්තුශවන් අප අත ඔසවපු සමහර කරුණු ෙ තිබුණා. 

පසුගිය කාලශේ සමාජය තුළ ඇති ශවච්ච ශවනසත් සලකා බලා 

සාකච්ඡා කරලා යම් යම් ශවනස්කම් සහිතව විසිශෙවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත පක්ෂ, 

විපක්ෂ ශේෙයක් නැතිව පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කරලා 

විවාෙයට ගන්න නියමිතව තිශබනවා. විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය සම්බන්ධශයන් කථා කරමින් ප්රධාන 

විපක්ෂය වන සජබය කියන්ශන්, "ශම් විධායක ජනාධිපති ක්රමය 

අශහෝසි කරන්න ඕනෑ" කියලායි. ඒ එක්කම සමහ ර ජාතික 

සංවිධාන, විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරුන් කියන්ශන්, "ශම් ඒීපය 

රාජය සංකල්පය තිශබන්න ඕනෑ" කියලායි.   

ශම් සියලු කාරණා ශෙස බලා අපි සජබයට පැහැදිලි 

උත්තරයක් ශෙන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ශම් රශේ 

විධායකශේ බලය විමධයගත කිරීම කරන්න බැහැ. ශමොකෙ, ශම් 

රශේ ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය ඒ සම්බන්ධශයන් පැහැදිලි තීන්දුවක් දීලා 

තිශබනවා. ඉතින්, ශකශරන්ශන් නැති ශෙයක් සම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමන්ලා දිගින් දිගටම කරුණු කියනවා. ඔබතුමන්ලා 

පාර්ලිශම්න්තුවට ශගන ආ විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත සම්බන්ධශයන් ශශ්රේෂධ්ාධිකරණයට 

ගියාම ශශ්රේෂ්ධාධිකරණය දුන් තීන්දුව ශමොකක්ෙ කියා ඔබතුමන්ලා 

ෙන්නවා. ඒ ශශ්රේෂ්ධාධිකරණ තීන්දුව මඟින් පැහැදිලිව  කියා 

තිශබනවා, ඔබතුමන්ලා ඉල්ලපු ආකාරයට විධායකශේ බලය අඩු 

කරන, විධායක ජනාධිපතිතුමාශේ බලය අඩු කරන සංශ ෝධන 

කරන්න බැහැ කියලා. එශහම කියා තිබියදීත් අෙ සජබය උත්සාහ 

කරනවා, "නැහැ, විධායක ජනාධිපතිතුමාශේ බලය අඩු කරන්න 

ඕනෑ" කියලා. ඒ වාශේම විපක්ෂශේ සමහර අය කියනවා, 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය පනත් ශකු ම්පත 

විවාෙයට ගැශනන අතරමැෙදී ඊනියා සංශ ෝධන ශගනැල්ලා ශම් 

රට ශබෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලාත්. ඉතින්, මම පැහැදිලිව  

කියන්න ඕනෑ, විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය 

තුළින් සිදු වී තිශබන්ශන්, විධායකශේ බලය  ක්තිමත් වීම බව. 

අප පසු ගිය කාලශේ කථා කරපු ශවිත්ව පුරවැසිාාවය පිළිබඳ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

කාරණය, කලින් ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාාවලට ලබා දී තිබුණු, 

පසුව ජනාධිපතිවරයාට හිමි ශවලා තිබුණු බලය නැවත වතාවක් 

එම ශකොමිෂන් සාාවලට ලබා දීම කියන කාරණය ආදිය ඉෂ්ට 

කරන්න අපි කවුරුත් එකඟයි. ඒශක් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින්, ශම් 

සම්බන්ධශයන් මුළු පාර්ලිශම්න්තුවම යම් එකඟතාවකට ඇවිල්ලා 

කථා කරනවා නම් වඩාත් සුදුසුයි. හදිසිශේ -කඩි මුඩිශේ- 

ශගනැල්ලා, විපක්ෂය තුළත් යම් ආකාරයක ගැටලුවක් නිර්මාණය 

කරලා ශමය පරාජය වනවාට වඩා ශහොඳයි, අප ඔක්ශකෝම එකතු 

ශවලා, කල් යල් බලා ශම් කටයුත්ත කරන එක; අප සියලුශෙනාට 

එකඟ ශවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්නා එක. 

ඒකට තමයි පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දී එකඟ ශවලා තිශබන්ශන්. 

හැබැයි, එශහම එකඟ ශවලා අෙ පාර්ලිශම්න්තුවට ඇවිල්ලා 

ශවනත් කථාවක් කියනවා.  

මූලාසනශේ සිටියදී මා ෙැක්කා, ගරු ජනාධිපතිතුමාශේ 

ප්රකා ය සම්බන්ධශයන් වන කල් තැබීශම් ශයෝජනාව අවස්ථාශේ 

කථා කරන්න විපක්ෂය කිකක ලැයිස්තුව ලබා දී නැති බවක්. අෙ 

විපක්ෂශේ සමහර මන්ත්රීවරු කිේවා, ශම් විවාෙය වැඩක් නැහැ 

කියලා. ශමය ඔබතුමන්ලාට වැඩක් නැති බව පක්ෂ නායක 

රැස්වීශම්දී කිේවා නම්, ශහට දිනශේ පාර්ලිශම්න්තු රැස්වීම 

ශනොපවත්වන්න තිබුණා. හැබැයි, ඒ කාර්යය කරන්ශන් නැතිව 

රටට කියනවා, ශවනත් කාරණයක්. විපක්ෂශේ තමන් කැමැති 

මන්ත්රීවරුන්ට කථා කරන්න ඉඩ දීලා, කිකක ලැයිස්තුව එවන්ශන් 

නැතිව, ශහට දිනශේත් පාර්ලිශම්න්තුව රැස්ශවන්න අව ය බව 

පක්ෂ නායක රැස්වීශම්දීත් කියලා රටට කියනවා, "ජනතාවශේ 

මුෙල් නාස්ති කරනවා" කියලා. එම නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා, 

කරුණාකර පාර්ලිශම්න්තුව හෑල්ලුවට ලක් කරන්න එපා කියලා. 

තමුන්නාන්ශසේලාට කථා කරන්න බැිප වුණාට පාර්ලිශම්න්තු 

රැස්වීම පවත්වන විට විපක්ෂශේ අශනකුත් මන්ත්රීවරුන්ට තම 

ප්ර ්න, ගැටලු ගැන කථා කරන්න පුළුවන්කම ලැශබනවා. 

මූලාසනශේ සිටින ඔබතුමාට තිශබන ගැටලුත් ඉදිිපපත් කරන්න 

හැකි වනවා. ඔබතුමා අෙ ශගන ඒමට නියමිතව තිබූ පූජනීය 

සිශධස්ථානවල ශශපළ බදු දීම හා සම්බන්ධ කල් තැබීශම් 

ශයෝජනාව පිළිබඳව මමත් කථා කරන්නයි සිටිශේ. ශහෝමාගම 

ප්රශශ ශේ ගැටලුවකුත් ඉදිිපපත් කරනවා මම ෙැක්කා. ශම් සියල්ල 

ගැන වයවස්ථාොයකශේ කාලය උපශයෝීක කරශගන, තමන්ට මත 

ඉදිිපපත් කරන්න, අෙහස් පළ කරන්න, වයවස්ථාොයකශේ 

කාලශයන් තමාට හිමි කාලය උපශයෝීක කරශගන ජනතාව 

ශවනුශවන් තම මතවාෙ ඉදිිපපත් කරන්න ශමහිදී ගරු 

මන්ත්රීවරුන්ට හැකියාව ලැශබනවා. හැබැයි, අශනක් අතට 

විපක්ෂය කියනවා නම්, වයවසථ්ාොයකශේ ශම් එක්රැස් වීම -

රැස්වීම් පවත්වන එක- අපරාධයක් කියලා, වැරැදි මතයක් තමයි 

පාර්ලිශම්න්තුශවන් ජනතාව ශවත යන්ශන්. ඒක ශනොකළ යුතු 

ශෙයක්. ඒ තුළ නිර්මාණය වන්ශන් ශම් රශේ අරාජිකත්වය. එය, 

ෆැසිස්ේවාදී පාලනයක් සඳහා උෙේ දීමක්.  

විරුශධ පක්ෂශේ ශකශනකු වුණාට, තමුන්නාන්ශසේලාශේ 

සජබය නිශයෝජනය කළාට ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ශෆොන්ශසේකා 

මහත්මයාව මා ෙකින්ශන් ෆැසිස්ේවාදී පාලනශේ උෙේකරුවා, 

පණිවුඩකරුවා හැටියටයි; ඒ වාශේම ශපරු ගාමී අන්තරශේ මාධය 

ප්රකා කවරයා හැටියටයි. ඒ නිසා තමයි අන්තරශේ කැඳවුම්කරු 

ිපමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත ශවලා සිටියදී එතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් 

අෙ ප්රකා යක් නිකුත් කරනවා අප ෙැක්ශක්. ඔහු හැසිශරන 

ස්වාාවය අනුව අපට එශහම උපකල්පනය කරන්න සිදු වනවා. 

ඊශේ දිනශේ ගරු නිමල් පියතිස්ස මන්ත්රීතුමා එතුමාට ඒ ශචෝෙනාව 

පැහැදිලිව එල්ල කළා. ජූලි 09වන ො ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු 

වීශම් සිශධිය ගත්තත් එශහමයි. ඒ එක්කම පසුගිය දින ීපපය පුරා 

සමහර වි ්වවිෙයාල තුළට ගිහින් එතුමා ප්රකා  නිකුත් කරපු 

ආකාරය ෙැකපු අපට හිශතනවා, එතුමා අන්තශර් ශකශනක් 

කියලා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ බලය හෑල්ලු කරලා, 

පාර්ලිශම්න්තුශේ යමක් ශවන්ශන් නැහැ කියන කාරණය මතවාදී 

ව ශයන් ඉදිිපපත් කරලා, ශම් රට තුළ ෆැසිස්ේවාදී පාලනයක් 

හෙන්න යනවාෙ කියන වි ාල ප්ර ්නය අපට තිශබනවා. ශම් රශේ 

පාලනය ගන්න බැිප සමහර ශශ පාලන නායකශයෝ, ඡන්ෙ 

8,000ක්, 10,000ක් තිශබන සමහර ශශ පාලන පක්ෂ, ප්රාශශශීය 

සාාවක එක මන්ත්රී ධුරයක් නැති සමහර පක්ෂ උත්සාහ කරනවා 

ශම් ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනය අවසන් කරන්න. ඒ නිසා තමයි අප 

කියන්ශන්, ශම් කියන ශවනස්කම් සිදු කිරීම තුළ, ශම් ඇති වන 

සාකච්ඡා තුළ අශේ රටට තිශබන ශම් අනතුර අප හඳුනාගන්න 

ඕනෑ කියලා. අපි ශම් අනතුර පැහැදිලිව හඳුනාගන්න ඕනෑ; ඒ 

සඳහා ප්රතිකර්ම ඉදිිපපත් කරන්න ඕනෑ. මානව අයිතිවාසිකම්, 

පුශගල අයිතිවාසිකම් ආදි සියල්ලට මුවා ශවලා, ඒවා ඉදිිපයට 

ෙමාශගන එන ෆැසිස්ේවාෙයට අෙ අපි ශහොඳින් මුහුණ ශෙන්න 

ඕනෑ. මා පැහැදිලිව කියන්ශන් ඒකයි.  

නීතිඥශයකු හැටියට මා පසුගිය කාලය පුරාවටම 

උශශඝෝෂණයට ඇති අයිතිය, අෙහස් පළ කිරීමට ඇති අයිතිය ආදී 

සියල්ල සම්බන්ධශයන් ආණ්ඩුව තුළ සිටිමින් නිරන්තරශයන් 

පැහැදිලිව ප්රකා  නිකුත් කළා; ඒ ශවනුශවන් ශපනී සිටියා. 

හැබැයි මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, ප්රජාතන්ත්රවාෙයට මරු 

පහරක් හැටියට ක්රියාත්මක වන ශම් ෆැසිස්ේවාෙය අවසන් 

කරන්න අව ය ක්රියාමාර්ග අපි ගන්න ඕනෑ බව.  කිසිම ශවලාවක 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය සම්බන්ධශයන්, එය 

නැතිවුණා කියලා කවුරුවත් කඳුළු සලන්න අව ය නැහැ. අපි 

ෙන්නවා, ශම් වයවස්ථා සංශ ෝධනය කවුරුත් එකතු ශවලා 

ශගනාපු ශෙයක් බව. අපි එකතු ශවලා  අව ය සංශ ෝධන පිළිබඳව 

නැවත වතාවක් සාකච්ඡා කරලා, ඒ සඳහා අව ය ොයකත්වය ලබා 

ශෙමු.  විපක්ෂශේ මන්ත්රීවරු, ආණ්ඩු පක්ෂශේ මන්ත්රීවරු ශම්ක 

කකුශලන් ඇශො කියලා අෙ සමහරු ශචෝෙනා කළා. එශහම නැහැ. 

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ශගනාවාම එහි 

කාරණාවලට ශබොශහොම පැහැදිලිව අපි ඡන්ය ලබා ශෙනවා කියන 

එක අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනශයන් කරපු වැරැදි විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා 

සංශ ෝධනශයන් නිවැරැදි කර ගන්න ඕනෑය කියලා කියපු අය 

තමයි අපි. ඒ නිසා, ඒ සම්බන්ධශයන් ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඒක 

පැහැදිලිව   කියන්න ඕනෑ. 

සමහර අය  තවත් ශචෝෙනාවක් කළා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශේ 

ධුර කාලය අවුරුදු හතරහමාරක් වීම සම්බන්ධශයන් ප්ර ්නයක් 

තිශබනවා කියලා. බහුතරයකට අව ය නම් ශම් පාර්ලිශම්න්තුව 

විසුරුවන්න, මන්ත්රීවරු 113ක් අත්සන් කළා නම් ශහට වුණත් 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරවන්න පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් ශනොශවයි. 

හැබැයි, විධායක ජනාධිපතිවරයාට එතරම් බලයක් ශෙනවාෙ 

කියලා අපි නැවත බලන්න ඕනෑ. ඒක තමයි එො අපි විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනශේදී කරපු වැරැශෙ. අපට ඒවා 

හොගන්න පුළුවන් නම් ඒශක ප්ර ්නයක් නැහැ. හැබැයි, 

ඔබතුමන්ලා කියන විධියට අවුරුදු ශෙකහමාශරන් පසු 

පාර්ලිශම්න්තුව විසුරුවන්න කියන එකට අපි බය නැහැ. අවුරුදු 

හතරහමාරෙ, ශෙකහමාරෙ කියන එක ගැන අපට ප්ර ්නයක් නැහැ.  

විසිශෙවන ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනයට  ශම් තිශබන 

ආකාරශයන් වුණත් සහශයෝගය ලබා ශෙන්න අපි ඕනෑම 

ශවලාවක සුොනම්. ප්රධාන විපක්ෂයට අපි පැහැදිලිව කියන්න 

ඕනෑ, කරුණාකර තමුන්නාන්ශසේලා එක මතයකට එන්න. 

තමුන්නාන්ශසේලා ශනොශකශරන ශවෙකමක් ගැන කථා කරන්න 

එපා. ශනොශකශරන ශෙයක් ගැන කථා කරන්න එපා. ශමොකෙ, 

තමුන්නාන්ශසේලා කියන විධියට විධායකශේ බලය අඩු කිරීශම් 

අවස්ථාව ලැශබන්ශන් නැහැ. තමුන්නාන්ශසේලාට 
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ශශ්රේෂ්ධාධිකරණශයන් පැහැදිලිව නිශයෝගයක් දීලා තිශබනවා, 

තමුන්නාන්ශසේලා කියන ආකාරයට, ඕනෑ ඕනෑ විධියට 

ජනාධිපතිවරයාශේ බලය අඩු කරන්න බැහැ කියලා. 

අෙ දිනශේ අශේ කාර්යය ශවන්ශන්, ජනාධිපතිතුමා විසින් ශම් 
රශේ තත්ත්වය සම්බන්ධශයන් කරන ලෙ ප්රකා ය ගැන අෙහස් 
පළ කිරීමයි. ෙැන් අපි සියලුශෙනාශේම නහශයනුත් උඩට වතුර 
ගිහිල්ලායි තිශබන්ශන්. ශම් ශවලාශේ ශශ පාලනය කරනවාෙ, ශම් 
ශවලාශේ අපි ඊළඟ පාර්ලිශම්න්තුව ගැන කථා කරනවාෙ, ශම් 
ශවලාශේ අපි පක්ෂශේ බලය  වැඩි කර ගන්නවාෙ, ශම් ශවලාශේ 
අශේ පක්ෂය රැක ගන්නවාෙ කියන කාරණශයන් එහාට ගිහිල්ලා, 
ශශ පාලනය කරනවාට වඩා එහාට ගිහිල්ලා,  ශම් රට තිශබන 
තැනින් අඩියක් ඔසවන්න අව ය කාර්ය ාාරය සිදු කරන එකයි 
ෙැන් අපට කරන්න තිශබන්ශන්. ඒ සඳහා  විපක්ෂශේ සිටින 
සියලුම නායකයන්ට අවස්ථා ගණනාවකදී  අපි ආරාධනා කළා, 
ඔය කියන අගමැතිකම සහ  ප්රධාන ඇමතිකම් ගන්න එන්න 
කියලා. සජිත් ශප්රේමොස මහත්මයාට, අනුර කුමාර දිසානායක 
මහත්මයාට අගමැතිකම ගන්න කියලා අවස්ථා කිහිපයකදීම 
ආරාධනා කළා.  නමුත්, ඔවුන් එය ප්රතික්ශෂේප කළා. ශමොකෙ, ඒ 
අය ශම් අභිශයෝගය ාාර ගන්න බය වුණා. ඔවුන් බය ශවච්ච ඒ 
අභිශයෝගය රනිල් වික්රමසිංහ මහත්මයා ාාර ගැනීශමන් පසු, ශම් 
රශේ ශම් ශවනශකොට යම් ආකාරයක සාධනීය පියවරක් ඇති කර 
තිශබන බව අපි ෙකිනවා. මහ මඟ මැශරන මිනිසුන්ශේ ජීවිත අෙ 
රැක ශගන තිශබනවා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්ශසේලාශගන් 
ශගෞරවශයන් ඉල්ලන්ශන්, පුළුවන් නම් ෙැන්වත් ඇවිල්ලා වැඩක් 
ශපන්වන්න කියලායි. වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා ශපන්වන්න. 
එතශකොට ජනතාව වුණත් ශෙතුන් පාරක් හිතාවි, 
තමුන්නාන්ශසේලාටත් යමක් කරන්න පුළුවන් කියලා. 
තමුන්නාන්ශසේලාශේ ආණ්ඩුවක් එනකම් ඉන්න එපා. 
තමුන්නාන්ශසේලාට බලය ලැශබනකම් ඉන්න එපා. අපි බලය 
අරශගන, අශේ පක්ෂය බලය අරශගන, අපි තනිව බලය අරශගන 
ශම් කටයුතු කරනවාට වඩා, ශම් ශවලාශේ එකතු ශවලා වැඩ 
කශළොත්, ඉදිිපශේදී තමුන්නාන්ශසේලාට පක්ෂයත් එක්කම බලය 
ලබා ගන්න පුළුවන් ශවයි.  

එො වින්ස්ටන් චර්චිල් මහත්මයාත් ඔශහොම හිතුවා නම් ශමොකෙ 
ශවන්ශන්? ශෙවැනි ශලෝක යුශධය සමශේ එතුමා තනි සටනක් 
ශගනිච්චා. නමුත්, මුළු පාර්ලිශම්න්තුවම එකට එකතු ශවලා ඒ 
බලය හරහා  ශෙවැනි ශලෝක යුශධය සමශේ ඒ රට ජයග්රහණය 
ලබා ගත්තා. ඊට විපක්ෂයත් එකතු වුණා.  විපක්ෂය එකතු වීශම් 
ප්රතිලලයක් හැටියට,  ඊළඟ මහ මැතිවරණශේ දී විපක්ෂය තමයි 
බලයට පත්  වුශණ්. හැබැයි  තමන්ට තනි බලයක් සඳහා අව ය 
කාරණා ඉෂ්ට ශවනකම්ම ඉන්නවා නම්, තමන්ට ඒ  ක්තිය 
ශනොලැශබ්වි. ඒ නිසා - [බාධා කිරීමක්  ශහොඳයි. ශබොශහොම 
ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඒ ශවනුශවන් යම් ොයකත්වයක් ෙරන්න. 
ඒ සඳහා විපක්ෂශේ සියලු ශෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා. පක්ෂ, 
විපක්ෂ ශේෙ බලන්ශන් නැතිව, ශශ පාලන මතිමතාන්තර 
බලන්ශන් නැතිව ශම් ශවලාශේ අපි එකතු ශවලා වැඩ කළ යුතුයි. 
ඒ ශවනුශවන් තමයි මම වුණත් ශම් ආණ්ඩුව තුළ ශපනී ඉඳලා 
අව ය කාරණා ඉෂ්ට කරන්ශන්; ශම් ආණ්ඩුවට අව ය සහශයෝගය 
ලබා ශෙන්ශන්. අෙ ජාතයන්තරශේ ඕනෑම ආශයෝජකශයක්, ඕනෑම 
වයවසායකශයක් ශෙපාරක්, තුන්පාරක් බලන්ශන් ශම් රශේ 
ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් තිශබනවාෙ කියලායි. නිතර ශවනස් වන 
ආණ්ඩුවක් නම්, ආණ්ඩුව විසිශරන්න පුළුවන් නම්, ස්ථාවර රජයක් 
නැත්නම් ඔය කියන ආශයෝජකයන් ශම් රටට එන්ශන් නැහැ. ඒ 
නිසා අපි සියලු ශෙනාම එකතු ශවලා ශම් ආණ්ඩුව පවත්වා ශගන 
යමින්, ශම් රට ඉදිිපයට ශගන යමින් ජනතාවට අව ය සහන ලබා 
ශෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ශම් කාරණය අපි ෙැන් ඉෂ්ට කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? අශේ 

රශේ බදු ආොයම අඩු ශවලා තිශබනවා. අපට අශේ  වියෙම් සීමා 

කරන්න සිදු ශවලා තිශබනවා.  හැබැයි, ශම් ඔක්ශකෝටම වැඩිය 

අශේ ආොයම් වැඩි කර ගන්න අපට පුළුවන් නම්,  ඒ ශවනුශවන් 

අපි ඉෂ්ට කළ යුත්ශත් කුමක්ෙ? අශේ සංචාරක වයාපාරය තමයි 

ශම් ශමොශහොශත්  අශේ රට අඩියක් ඔසවා තබන්නට අපට තිශබන 

එකම  ක්තිය. හැබැයි, අවාසනාවට ඔය කියපු 8,000ක්, 

10,000ක් සාමාජිකයන් නැති, ප්රාශශශීය සාාවක මන්ත්රීවරශයක් 

නැති පක්ෂ අෙ එකතු ශවලා  සංචාරක වයාපාරය සම්පූර්ණශයන් 

වේටන්නට උත්සාහ කරනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  

මැයි 09 ශවනිො  නිකුත් කරපු ඒ විශරෝධතා නිශයෝගය, bar එක 

තමයි සංචාරකයන් ශම් රටට එන එක අෙ නවතා තිශබන්ශන් 

කියලා ඔබතුමාත් ෙන්නවා ඇති. ඒ sanction එක අපට වි ාල 

ගැටලුවක් ශවලා තිශබනවා.  ඒ නිසා  සංචාරක වයාපාරය ශගොඩ 

නංවන්න අව ය කාරණා අපි ඉෂට් කරන්න ඕනෑ. ඒ ශවනුශවන් 

අපි කැප ශවන්න ඕනෑ. සමහර අවස්ථාවල  දිගින් දිගටම 

උශශඝෝෂණ,  විශරෝධතා පැවැත්ශවන ආකාරය අපි ෙකිනවා. 

ඉතින්, ශම්වා දිහා බැලුවාම ශම් රටට සංචාරකශයක් එයිෙ? ශම් 

රටට ආොයමක් ලැශබන ශෙයක්  සිදු ශවයිෙ? නැහැ, එශහම 

ශවන්ශන් නැහැ. අපට ශපශනන දුරකට තිශබන්ශන් ශම් season 

එශක් සංචාරක වයාපාරය හරහා යම් මුෙලක් උපයා ගන්න එකයි. 

හැබැයි, ඒකට විරුශධව අෙ ශම් කුමන්ත්රණකාරී වර්ජන රැල්ලක්, 

කුමන්ත්රණකාරී උශශඝෝෂණ රැල්ලක් එනවා. එතශකොට යම් 

ආකාරයකට ඒවා පාලනය කිරීමක්  කරන්න අපට සිශධ ශවනවා.  

ඒ ශවනුශවන් යම් ආකාරශේ නීති ක්රියාත්මක කිරීමක් කරන්න සිදු 

ශවලා තිශබනවා.  ඒ ශවනුශවන් අව ය නීතිශේ ආධිපතයය 

රැීපශම් කාරණය අපට කරන්න සිශධ ශවලා තිශබනවා.  සමහර 

ශවලාවට ශම් කටයුතු අපි අකමැත්ශතන් කරන ශශවල්.  මුළු 

වි ්වවිෙයාල ප්රජාවම ශම් අරගළයට සම්බන්ධයි කියා කියන්නට 

සරත් ශෆොන්ශසේකා මහත්මයා උත්සාහ කරනවා මම ෙැක්කා. 

නැහැ, වි ්වවිෙයාල ප්රජාව තුළ ශබොශහොම වැෙගත්, ශබොශහොම 

උගත්, ශම් රශේ අව යතාව ගැන ෙන්නා ෙරුශවෝ ශගොඩක් 

ඉන්නවා. ඒ අයට ශම් කියන ප්ර ්නයට  ඔය කියන ආකාරයට 

නැවත වතාවක් ඇතුළු ශවලා,  අරගළ ඇති කරලා, සම්පත් විනා  

කරලා,  ජනතා නිශයෝජිතයන්ශේ ශහෝ ශවනත් පුශගලයන්ශේ  

ශශපළ හානි කිරීශම් අව යතාවක් නැහැ. හැබැයි, ඔය කියන සුළු 

ශශ පාලන පක්ෂවල අව යතාව ශවනුශවන් අපි ශපනී සිටිනවාෙ 

කියන ගැටලුව අප හමුශේ තිශබනවා. ඒ අය විනා  කරන්ශන් ශම් 

රශේ ප්රජාතන්ත්රවාෙය; ශම් රශේ පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන බලය; 

පාර්ලිශම්න්තුශේ තිශබන ශගෞරවය.  

අෙ සමහර අය කියනවා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුශවන් යමක් සිශධ 

ශවන්ශන් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, උෙර්පණ 

පනත පිළිබඳව අපි ඊශේ  කථා කළා.  උෙර්පණය කරන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියන කාරණය  සම්බන්ධව කථා කළා. අපි පසුගිය 

කාලශේ කම්කරු නීතිවලට අොළව අණ පනත් ශකොච්චර 

සංශ ෝධනය කළාෙ? එශහම බැලුවාම පාර්ලිශම්න්තුව තුළ සිශධ 

ශවන කාරණා ශබොශහෝ අවතක්ශසේරු කරන තත්ත්වයක් අෙ 

නිර්මාණය කරලා තිශබනවා.  ඒක ඉතා වැරදියි, මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අෙ COPE  එක සම්බන්ධශයන් ශබොශහෝ ශෙශනක් කථා කළා.  

මම ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ශත්රී පත් වුණාට පස්ශසේ,  COPE  

එශක් ගරු සාාපතිතුමාට පස්ශසේ වැඩිපුරම  COPE එශක් වාඩි 

ශවලා ඊට සක්රිය ොයකත්වයක් ෙක්වපු ශකශනක්.  ඉතින්, COPE 

එශක්  වත්මන් සාාපති රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමාට ශබොශහොම 

ශලොකු විශේචන එල්ල ශවන ආකාරය මම ෙැක්කා. ගරු චිපත 

ශහේරත් මැතිතුමා පසුගිය කාලශේ අශේ ආණ්ඩුශේ හිටිශේ. අපි 

එතුමාට සහශයෝගය දුන්නා. එතුමා ඉතාම සාධනීය ශලස COPE 

එක ක්රියාත්මක කළා. අපි වි ්වාස කරනවා, රංජිත් බණ්ඩාර 

මහත්මයාත් ඒ විධියට කටයුතු කරයි කියලා. එශහම නැති 

වුශණොත්, අපි  ඒ විශේචනය කරනවා. නමුත් එතුමා ඒ කාරණය 

කරන්න ඉස්ශසල්ලා එතුමාට ගල් ගහන්න එපා කියා ගරු සාාශේ 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

සිටින සියලු මන්ත්රීවරුන්ශගන් මම ඉතාම ශගෞරවශයන් යුතුව 

ඉල්ලා සිටිනවා.  එතුමාට ඒ කටයුත්ත කරන්න ඉඩ ශෙන්න. අපි 

බලමු, එතුමා ඒ  කටයුත්ත කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියලා. එතුමා 

පක්ෂග්රාහීව කටයුතු කරයිෙ කියලා බලමු. ආණ්ඩුව නිශයෝජනය 

කළත්, විපක්ෂය නිශයෝජනය කළත් තමන්ට ලැබුණු වගීපම 

නිවැරදිව ඉෂ්ට කරන්න COPE එශක් සාාපතිවරයා ව ශයන් 

එතුමාට පුළුවන් නම්,  ඒක තමයි විය යුත්ත. චිපත ශහේරත් 

මහත්මයා  එය නිවැරදිව කළා අපි ෙැක්කා. අපි ඊට සහාය දුන්නා. 

අපි ආණ්ඩුශේ හිටියාට, අපි එො ආණ්ඩුවට ආවඩන්න ගිශේ නැහැ.  

ආණ්ඩුව තුළත් යම් වැරදි ෙැක්කා නම්, අපි ඒවා පැහැදිලිව 

විශේචනය කළා. අපි වැරදි ශසොයා බැලුවා. ඒ නිසා COPE  එශක් 

සාාපතිවරයා ගැන එවැනි විශේචන කිරීම ඉතාම අසාධාරණයි  

කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අෙ GSP සහනය ගැනත් 

වි ාල ව ශයන් කථා කළා. GSP සහන ලබා ගැනීම ශවනුශවන් 

කළ යුතු ඒ ප්රතිසංස්කරණ කළ යුතු බව ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි 

පැහැදිලිවම වි ව්ාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි LGBTQI  ප්රජාවශේ 

අයිතිවාසිකම් ශවනුශවන්, ෙණ්ඩ  නීති සංග්රහශේ  365A  සහ 

365B වගන්තිවලට ඒ අව ය ශවනස ්කිරීම් කරලා අපරාධකරණය 

නිර්අපරාධකරණය කිරීම සඳහා මා මූලිකත්වය ශගන, ශපෞශගලික 

මන්ත්රීන්ශේ පනත් ශකු ම්පතක් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් කරලා 

තිශබන්ශන්. European community එක, ඒ එක්කම තානාපති 

කාර්යාල, මානව හිමිකම් කවුන්සලය යන සියලුශෙනා ශම් කරුණු 

ගැනත් විමසිල්ශලන් බලයි කියා අපි වි ්වාස කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අශේ රශේ සංචාරක 

වයාපාරය අපි  දියුණු කර ගන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරණය 

ගැන අපි තවදුරටත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ හරහා අපි අව ය  

ඉලක්ක කරා යන්ශන් ශකොශහොමෙ, ඒ වශේම මිනිස්සුන්ශේ ජීවන 

තත්ත්වය අඩියක් ශෙකක් ඔසවා තබන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන 

කාරණය අප හමුශේ තිශබනවා. ශමොකෙ, ඉතාම බැෑරරුම් කාල 

පිපච්ශේෙයක් අපට එන්ශන්. 

ඒ බැෑරරුම් කාල පිපච්ශේෙය තුළ ජීවිත ගැට ගහගන්ශන් 

ශකොශහොමෙ කියන ප්ර ්නය අප හමුශේ තිශබනවා. ඒ ශවනුශවන් 

අපි සංචාරක වයාපාරය හා බැඳුණු කාරණාවලට වැඩි බරක් 

ශෙන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපට ශේන්න තිශබන එකම විසඳුම. අපි 

පසුගිය කාලය පුරාම කශළේ ණය අරශගන ණය ශගවන්න කටයුතු 

කිරීම සහ එදිශනො අව යතා ශවනුශවන් ණය ගැනීම. හැබැයි, අපි 

ඉපැයීමක් කරලා නැහැ. අපි ෙන්නවා, ශගෙරක වුණත් වියෙම වැඩි 

නම් සාමානයශයන් අපි කරන්ශන් වැඩිපුර හම්බ කරන එක 

කියලා. අපි රටක් හැටියට හැම ොම කශළේත්, කරන්ශන්ත් 

ඉපැයීමක් ශනොකර වියෙම් කිරීම . ඒ නිසා සංචාරක වයාපාරය 

වාශේ ක්ශෂේත්රවලින් ආොයම් ලබා ගන්නා උපායමාර්ග, ක්රමශේෙ 

අපි ශසොයා ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලය පුරාම අපි 

hemp ගැන කථා කළා. Hemp නීතිගත කළාම ශමොකක්ෙ තිශබන 

ප්ර ්නය? Hemp වගා කරලා පිට රට යවන්න පුළුවන් නම්, ඒක 

තමයි අපි කළ යුත්ශත්. ළිං මැඩිශයෝ වාශේ එක තැන ජීවත් ශවලා 

අපට ශලෝකය දිනා ගන්න බැහැ, ශම් කියන කාරණාවලට අපි 

යන්න ඕනෑ. ශම් රටට සංචාරකශයෝ ආවාම ඒ අයට 

විශනෝොස්වාෙය ලැබිය හැකි පැය 24ම විවෘතව තිශබන ස්ථ  ාන 

අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒවා අශේ රශේ සංස්කෘතියට 

ගැළශපන්ශන් නැත්නම්, අශේ රශේ ජනතාවට ඔබින්ශන් 

නැත්නම්, ඒ ස්ථානවලට අශේ ජනතාව යා යුතු නැහැ. ඒවා 

විශශශිකයන්ට විතරක් නිර්මාණය වුණු සථ්ාන බවට පත් කරන්න 

අපට පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි නව වයාපාිපක මංශපත් විවර කර 

ගන්න ඕනෑ. ඒ කාරණා නිවැරැදිව ෙකින්න පුළුවන් විධියට මනස 

පුළුල් කරශගන ඒ සඳහා ොයකත්වය දුන්ශන් නැත්නම් අපට හැම 

ොම සිශධ ශවන්ශන් ළිං මැඩිශයෝ වාශේ එක තැන පල් ශවන්නයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශහට දිනශේ පාර්ලිශම්න්තුව 

රැස්වනවාෙ, නැශෙ කියලා පක්ෂ නායකයන්ට රැස් ශවලා ආපහු 

කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ආණ් ඩුව හැටියට අපි වි ්වාස 

කරනවා, අොළ විවාෙය පවත්වන්න ඕනෑය කියලා. ශහට දිනශේ 

ශම් විවාෙය පැවැත්වීම අව යෙ, නැශෙ කියන එක ඔබතුමන්ලා 

තීරණය කරන්න. හැබැයි, වැරැදි මතවාෙ, වැරැදි කාරණා, වැරැදි 

ශශවල් පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් සමාජයට ශෙන්න එපා කියන 

කාරණය ශම් අවස්ථාශේදී මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම PUCSL එශක් 

සාාපතිතුමාශගන් COPE එශක්දී ප්ර ්නයක් ඇහුවා, "ඔබතුමාට 

PUCSL එශක් සාාපතිකම ලැශබන්ශන් ශකොශහොමෙ? ඔබතුමාට 

ඔය සාාපතිකම ලැශබන්ශන් ශශ පාලනික උෙවු නිසා ශන්ෙ? 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ශශ පාලනික ව ශයන් උෙවු 

කළ නිසාෙ?" කියලා. එතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, "නැහැ, 

ශගෝධාාය රාජපක්ෂ මහත්තයාටම උෙවු කළ නිසා ශනොශවයි, ඊට 

ඉස්ශසල්ලා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ටත් මම උෙවු කළ නිසා තමයි 

මට ශම්ක ලැබුශණ්" කියලා. ශම්ක ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාාවක්. 

ස්වාධීන ශකොමිෂන් සාාවක ඉඳශගන එතුමා කියනවා, එතුමාට 

ලැබුශණ් ශශ පාලනික පත්වීමක් කියලා. හැබැයි, ශම් පුශගලයා 

තමන්ශේ වගීපම, තමන්ශේ යුතුකම ඉෂ්ට කළ පුශගලශයක්ෙ? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් පුශගලයා දිගින් දිගටම 

කරන්ශන් ශම් රටට සංචාරකශයෝ ටිකක් එනවා නම්, ශම් රටට 

ආශයෝජකශයෝ ටිකක් එනවා නම්, ඒ අය ාය කරන එක. එතුමා 

හිටපු ගමන් කියනවා, තව පැය 8ක් ලයිේ කපනවා, තව පැය 3ක් 

ලයිේ කපනවා, තව මාස 8ක් යනකම් ගල් අල්රු නැහැ කියලා. 

මම ෙන්ශන් නැහැ, එතුමා ශමොනවාෙ ශම් කියන්ශන් කියලා. 

නැවතත් එතුමා හිටපු ගමන් කියනවා, මම ආණ්ඩුවට කශඩ් 

යන්ශන් නැහැ කියලා. එතුමා ආණ්ඩුවට කශඩ් යන්න ඕනෑ නැහැ 

තමයි. හැබැයි, ප්ර ්නය වන්ශන් එතුමාට ශශ පාලන පත්වීමක් 

ලබා දී තිබීමයි. ඒක එතුමාත් පිළිගන්නවා. ඒ නිසා ශමවැනි 

පුශගලශයෝ සම්බන්ධශයන් යම් ක්රියාමාර්ගයක් ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුව තුළින් ගන්න අපට යුතුකමක් තිශබනවා. PUCSL 

කියන්ශන් ශම් රශේ තිශබන ස්වාධීන ආයතනයක්. ශමවැනි 

ආයතනයක සිටිමින් ශමතුමා කරන ප්රකා  ජාතයන්තරයට ගියාම 

විශශශිකශයෝ ශම් රටට එන්න ාය ශවනවා. ශම් පුශගලයා 

ශමොනවාෙ ශම් කියන්ශන්? එතුමාට ඒ ධුරශයන් ඉවත් ශවලා 

ඕනෑම කාරණයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එතුමාශගන් 

ප්ර ්න කරනවා, එතුමා අවුරුදු ශෙකක් තිස්ශසේ ශමොනවාෙ 

කරන්ශන් කියලා. විදුලිය කපන ශවලාව කියන්නයි, ගල් අල්රු 

ශමච්චරක් නැහැ කියන්නයි, එතුමා ඔය තනතුරට පත් ශවන්න 

ඕනෑ නැහැ ශන්. එතුමාට එතැනින් එහාට ගිය වි ාල කාර්ය 

ාාරයක් තිශබනවා. අශේ විදුලිබල සහ බල ක්ති අමාතයතුමාත් 

එක්ක හැේපි-හැේපී මාධය සන්ෙර් න ෙමමින් ඉන්න එකෙ එතුමා 

කළ යුත්ශත්? ශම් රශේ පුනර්ජනනීය බල ක්තිය වර්ධනය 

කරන්න, ශම් රශේ විදුලිය ජනනය කිරීම වර්ධනය කරන්න ශම් 

සාාපතිතුමා ශමොනවාෙ කරලා තිශබන්ශන් කියලා මම ප්ර ්න 

කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අශනක් කාරණය ශම්කයි. ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුශේ COPE එශක් සාාපතිතුමා ඇතුළු ඒ කමිු ව 

එතුමාට පැහැදිලිව නිර්ශශ යක් දුන්නා, තමුන්නාන්ශසේ කැමැති-

කැමැති ශවලාවට මාධයවලට ගිහින් ප්රකා  නිකුත් කරන්න එපා 

කියලා. නමුත් ඒ ශශවල් ශනොසලකා හිපමින්, ඒ කාරක සාාව 

අබිබවා ගිහින් එතුමාට ඕනෑ ඕනෑ ශශවල් එතුමා කරනවා. මම 
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කැමැති නැහැ, කාටවත් මඩ ගහන්න. හැබැයි COPE වාර්තා 

බැලුවාම ශේනවා, එතුමා පාවිච්චි කරන්ශන් තමන්ශේ නමට ලියා 

පදිංචි කර ගත්තා කියා ශහොයා ගන්න බැිප, වවුචරයක්වත් ඉදිිපපත් 

කරන්න බැිප ශබන්ස් එකක් කියලා. තමන් විසින්ම 

ශකොම්පැනියක් නිර්මාණය කරලා ඒශකන් ශබන්ස් එකක් අරශගන 

ඒ ශබන්ස් එක තමයි, PUCSL එකට ොලා පාවිච්චි කරන්ශන්. 

ශම් වාශේ පුශගලයන් ශම් රට වේටන්න අෙ ශම් රටට, ශම් 

රශේ ආර්ිකක මර්මස්ථානවලට සුවි ාල බලපෑමක් කරනවා. 

අමාරුශවන් නැඟිටින්න හෙන ශවලාශේ ශම් රට වේටන්න ශම් අය 

කටයුතු කරන ස්වාාවයක් අපට ශේන්න තිශබනවා. එතුමා ශම් 

ධුරශයන් ඉවත් ශවලා ඕනෑ ශෙයක් කළාට අපට කමක් නැහැ. 

එතුමා ශශ පාලනය කළත් අපට කමක් නැහැ. හැබැයි, ඒ ධුරශේ 

ඉඳලා එතුමා කරන විනා ය සම්බන්ධශයන් පක්ෂ-විපක්ෂ 

ශේෙයක් නැතිව අපි පැහැදිලිවම විමසා බලන්න ඕනෑ බව මම ශම් 

අවස්ථාශේදී මතක් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

ශම් රශේ මිනිසුන් තුළ තිශබන දුක්ඛිත ස්වාාවය නැති කරලා 

අප හමුශේ තිශබන ශම් අාාගය සම්පන්න කාල පිපච්ශේෙය 

ජයග්රහණය කරන්ශන් ශකොශහොමෙ කියන කාරණය 

සම්බන්ධශයන් දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා, ඒ ශවනුශවන් අපි කටයුතු 

කරන්න ඕනෑ. එය කළ යුත්ශත් ශකොශහොමෙ කියන එක අෙ අශේ 

රශේ ජනාධිපති ගරු රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා පැහැදිලිවම ශම් 

පාර්ලිශම්න්තුවට ප්රකා  කළා. එක්කහු ශවලා වැඩ කරමු කියලා 

එතුමා සියලුම මන්ත්රීවරුන්ට දිගින් දිගටම ආරාධනා කළා. ශම් 

අවස්ථාශේදී අපි එතුමාට උෙවු කරන්න ඕනෑ.  

පසුගිය කාලශේ මම ශපෞශගලිකව එතුමාට විරුශධව නඩු 

ශෙකක් ොලා, ශම් පාර්ලිශම්න්තුවට ඉදිිපපත් ශවන්න තිබුණු පනත් 

ශකු ම්පත් ශෙකක්, ශකු ම්පත් අවස්ථාශේදීම පරාජය කළා. 

හැබැයි, ශම් රශේ විපක්ෂය කර ඇරපු අවස්ථාශේ රට ාාර ගශත් ත් 

ශම් නායකයායි. එම නිසා පූර්වශේ පසමිතුරුකම් පශසක ලා ශම් 

වනශකොට එතුමාට උෙවු කරන්න අපට සිදු ශවලා තිශබනවා. 

ශමොකෙ, එතුමා අශේ රට, අශේ ආර්ිකකය ඉදිිපයට ශගන යන්න 

ශම් වනශකොට වි ාල වැඩ ශකොටසක් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය කාලශේ ඔබතුමාත් 

හිටිශේ එතුමා යටශත්. නමුත්, ශනොශයක් ප්රතිසංස්කරණ එක්ක, 

අමාරු තීරණ අරශගන, ශම් රට ශවනස් තැනකට ශගන යන්න 

එතුමාට ෙැන් අවස්ථාව ලැබිලා තිශබනවා. අපටත් ශම් ශවලාශේ 

යම් යම් අමාරු තීරණ ගන්න ශවනවා. හැබැයි, අමාරු තීරණ 

ගන්නවා කියලා රාජය ශසේවය කේපාදු කරන එක නිවැරැදි 

තීරණයක් ශනොශවයි; අහිංසක මිනිසුන් රස්සාවලින් එළියට ෙමන 

එක නිවැරැදි තීරණයක් ශනොශවයි. ඒ තුළින් ශවන්ශන් තවදුරටත් 

ප්ර ්න නිර්මාණය වීමක්. වැඩිපුර මුෙල් ශහොයා ගන්න නම්, අපි නව 

මංශපත් ශහොයා ගන්න ඕනෑ, ඒ ශවනුශවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

මම ශයෝජනා කරන්ශන් ඒකයි. ඒ සඳහා බදු එකතු කරන්නන් වඩා 

සක්රිය ශලස බදු එකතු කළ යුතුයි. ඒ එක්කම බදු ශගවන්නන් ෙ ශම් 

රශේ අහිංසක මිනිසුන් ශවනුශවන් ශහෝ ඒ බදු ශගවීම නිවැරැදිව 

කළ යුතුයි. ශම් කාරණා සියල්ලම එකට ගත්ශතොත් තමයි රටක් 

හැටියට වාශේම ජාතියක් හැටියට ඉදිිපයට යන්න අපට පුළුවන් 

වන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම අෙ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සලය තුළ 

ඡන්ෙයක් පැවැත්ශවනවා. ඒ ඡන්ෙ ප්රතිලලය අනුව අපට පැහැදිලිව  

ප්රතිසංස්කරණ හරහා ඉදිිපයට යන්න ශවනවා. ශලෝකයම 

බලාශගන ඉන්නවා, අපි කරන ප්රතිසංස්කරණ ශමොනවාෙ කියලා. 

ශමහිදී පුශගලයන්, පාට, පක්ෂ ශවනුශවන් ශනොව, ඊට එහාට 

ගිහිල්ලා යම් යම් තීරණ අපට ගන්න ශවනවා. ඒ වාශේම වයවස්ථා 

සංශ ෝධන ශේන්නත් අපට සිදුශවනවා. පැහැදිලිවම අපි 

බලාශපොශරොත්තු වුණු අලුත් ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවක් ශගන ඒම 

කියන එක අෙ අශපන් ගිලිහී ගිහිල්ලා තිශබනවා. පූර්වශේ 

වැරැශෙක් කරලා තිශබනවා නම්, ෙැන් අපි ඒ වැරැශෙ නිවැරැදි කර 

ගන්න ඕනෑ; ඒ ශවනුශවන් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ එක්කම 

ශම් රශේ ආර්ිකකය ඉහළ නංවලා, මිනිසුන්ශේ ජන ජීවිතය සුඛිත 

මුදිත කරන්න අප සියලුශෙනා එක්කහු ශවලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. 

මැතිවරණයකදී පක්ෂ, පාට ව ශයන් ශබදිලා තරග කරන්න අපට 

පුළුවන්. හැබැයි ශම් ශවලාව, ශවන් ශවලා තරග කරලා 

එකිශනකාට ඇඟිල්ල දිුණ කර ගන්න ශවලාවක් ශනොශවයි කියන 

කාරණයත් මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ධර්මලිංගම් සිශධාර්ථන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

10ක කාලයක් තිශබනවා. 

 
[பி.ப. 5.16] 

 

ගරු ධාර්මලිාංගේ ිං ධාාර්ථ්ද මහස ා 
(மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்) 

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan) 
தகௌரவ தகலகமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இன்று 

இவ்வுயாிய சகபயிரல மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் 

நாட்டின் தற்ரபாகதய தபாருளாதார நிகலகம பற்றியும் 

இந்தப் தபாருளாதாரச் சிக்ககல நிவர்த்தி தசய்வதற்காகத் 

தன்னால் எடுக்கப்படுகின்ற முன்தனடுப்புக்கள் பற்றியும் 

கூறியிருந்தார். முக்கியமாக எங்களுகடய நாடு கடன் 

தபற்றுள்ள நாட்டுத் தகலவர்களுடனும் பிரதமர்களுடனும் 

கடன் மறுசீரகமப்பு சம்பந்தமாகப் ரபசியிருப்பதாகக் 

கூறியிருந்தார்.  அதிலும் குறிப்பாக, சீனாவுடன் ரபசியிருப்ப 

தாகக் கூறியிருந்தார். தகாம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுகடய 

மாநாட்டுக்குப் பிறகு, அந்நாட்டுத் தகலவர்களுடன் மீண்டும் 

ரபசரவண்டியிருப்பதாகவும் கூறியிருந்தார். அரதரபான்று, 

இந்தியப் பிரதமருடன் ககதத்திருப்பதாகவும், அவர் உதவிகள் 

தசய்வதாகக் கூறியதாகவும் கூறியிருந்தார்.  இவ்வாறு பல 

விடயங்ககளக் கூறியிருந்தார்.  

ரமலும், காலரபாகத்துக்கான உரம் பற்றியும் அவர் 

கூறியிருந்தார். உரம் வைங்கப்படுவதாகக் தகாஞ்ச காலமாகச் 

தசால்லப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், எங்களுகடய வடக்கு, 

கிைக்கிலுள்ள விவசாயிகளுக்குச் சாியான முகறயிரல உரம் 

கிகடக்கவில்கல. இது தநல் விகதக்கரவண்டிய காலமாகும். 

தநல்கல விகதப்பதா? இல்கலயா? என்று அவர்கள் 

சிந்தித்துக்தகாண்டிருக்கிறார்கள். ஏதனன்றால், உரம் 

கிகடக்குமா என்ற ஐயம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது.  

அகதவிட,   மகை தபய்யுமா என்ற ஐயமும் இருக்கிறது. தற் 

தபாழுது, வடக்கிரல மகை தபய்கிறது. ஆனால், கிைக்கிரல 

தபய்யவில்கல. இவ்வாறு வடக்கு, கிைக்கு முழுவதும் பருவ 

மகை தபாய்த்துக்தகாண்டிருக்கின்ற அரதரநரம், உரப் 

பிரச்சிகனயும் இருக்கிறது. இப்படியாகப் பல பிரச்சிகன 

களுக்கு எங்களுகடய மக்கள் முகங்தகாடுத்துக் தகாண்டிருக் 

கிறார்கள். அந்த நிகலகம ததற்கிலும் இருக்கிறது. தனிரய 

வடக்கில் மாத்திரம்தான் இந்த நிகலகம இருக்கிறது என்று 

தசால்வதில் நியாயமில்கல.  

அடுத்ததாக, நிரந்தர வருமானம் தபறுகின்ற அரச 

உத்திரயாகத்தர்கள் மற்றும்  தனியார்த்துகற உத்திரயாகத்தர் 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

ககள எடுத்துக்தகாண்டால், தபாருளாதார தநருக்கடி 

வருவதற்கு முன்பு அவர்கள் நடுத்தர வர்க்கத்தினராக 

இருந்தார்கள். இன்று அவர்கள் ஏறக்குகறய வறுகமக் 

ரகாட்டுக்குக்கீழ் வந்துவிட்டார்கள். நாங்கள் பலருடன் 

ககதக்கின்றரபாது, “நாளாந்தம் இரண்டு ரவகளதான் 

சாப்பிடுகிரறாம். சிலரவகளகளில் நாங்கள் சாப்பிடாமல் 

பிள்களகளுக்குக் தகாடுக்கிரறாம்” என்று அவர்கள் 

தவட்கத்கதவிட்டுக் கூறுகிறார்கள். அந்தளவுக்குக் கஷ்டமான 

நிகலகமக்கு இந்த நாடு முகங்தகாடுத்துக்தகாண்டிருக்கிறது. 

மகலயகத்தில் வாழுகின்ற மக்களாக இருக்கலாம் அல்லது 

நாட்டின் ஏகனய பகுதிகளில் வாழுகின்ற மக்களாக 

இருக்கலாம், அவர்களுக்கு இன்று ரகாதுகம மாவானது மிகப் 

பிரதான உைவுப்   தபாருளாகக் காைப்படுகிறது. குறிப்பாக, 

வறுகமக் ரகாட்டுக்குக்கீழ் வாழ்கின்றவர்களின் நாளாந்த 

உைவில் - பாண், தராட்டி - அது மிக முக்கிய இடத்கத 

வகிக்கின்றது.    தற்ரபாது, ஒரு கிரலாகிராம் ரகாதுகம மா 

400-450 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றது. குகறந்தபட்சம் 

ரகாதுகம மாகவயாவது நியாய விகலயில் அந்த மக்களுக்கு 

வைங்குவதற்கு அரசாங்கம் ஏற்பாடு தசய்ய ரவண்டும். 

இல்லாவிட்டால், அது அவர்ககளப் பட்டினிச் சாவுக்கு இட்டுச் 

தசல்லும்.  

தவளிநாடுகளிடமிருந்து தபற்ற கடகன மறுசீரகமப்பது 

சம்பந்தமாக குறித்த நாடுகளுடன் ரபசிக்தகாண்டிருப்பதாக 

மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்கள் இன்று இச்சகபயில் 

கூறியிருக்கின்ற அரதரநரம், ரநற்று தகௌரவ தவளிநாட்டு 

அலுவல்கள் அகமச்சர் அவர்கள் தவளியிட்டிருந்த ஓர் 

அறிக்ககயிரல, ஐக்கிய நாடுகள் மனித உாிகமகள் ரபரகவ 

இலங்ககமீது ரதகவயில்லாமல் அழுத்தம் பிரரயாகிப்பதாகக் 

கூறியிருந்தார். அவர் அதகன ரதகவயில்லாத அழுத்தமாகக் 

கருதுவது, இலங்கக அரசாங்கம் தன்னுகடய தவறுககளத் 

திருத்திக்தகாள்ள ரவண்டும், மனித உாிகமககளப் பாதுகாக்க 

ரவண்டும், தமிழ்த் ரதசிய இனப் பிரச்சிகனக்கு நியாயமான 

தீர்கவக் காை ரவண்டும் என்று அவர்கள் 

வலியுறுத்துவதனாலாகும்.  

கடந்த காலங்களில் நாங்கள் எங்களுகடய பிரச்சிகன 

ககள உள்நாட்டிற்குள்ரளரய தீர்த்துக்தகாள்ள முயற்சித்த 

ரபாதும் அது நகடதபறவில்கல. அதற்காகப் பல 

ஒப்பந்தங்கள் ககச்சாத்திடப்பட்டிருக்கின்றன; பாராளுமன்றத் 

துக்குள்ரளயும் தவளிரயயும் பல கூட்டங்கள் நகடதபற்றிருக் 

கின்றன. ஆனால், எங்களுகடய பிரச்சிகனகள் தீர்க்கப்பட 

வில்கல. தற்ரபாகதய சனாதிபதியவர்கள் கடந்த நல்லாட்சி 

அரசாங்க காலத்தில் பிரதமராக இருந்தரபாதுகூட, புதியரதார் 

அரசியலகமப்கப உருவாக்குவதற்காகப் பாாியளவில் 

நடவடிக்கககள் எடுக்கப்பட்டன. அதுகூட, முழுகமதபறாத 

நிகலயிரல இருக்கிறது. இப்படியாக உள்நாட்டு நிகலகமகள் 

சாியாக இல்லாததன் காரைத்தினால்தான், நாங்கள் தவளி 

நாடுகளிடம் தசன்று எமது பிரச்சிகனககளத் தீர்த்துகவக்க 

ரவண்டும் என்று ரகட்கரவண்டிய நிகலகம ஏற்பட்டது. 

இன்று இச்சகபயில் 22ஆவது திருத்தச் சட்டமூலம் மீதான 

விவாதம் இடம்தபறுவதாக இருந்தது. எனினும், அது 

நகடதபறவில்கல. தற்ரபாகதய அரசியலகமப்பில் தமிழ் 

மக்கள் சார்பாக ரமற்தகாள்ளப்பட்ட இரண்டு முக்கிய 

திருத்தங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று, 13ஆவது திருத்தம்; 

மற்கறயது, 16ஆவது திருத்தம். 13ஆவது திருத்தத்கத   தமிழ் 

மக்களின் பிரச்சிகனக்கு முழுகமயானததாரு தீர்வாக நாங்கள் 

ஏற்றுக்தகாள்ளவில்கல. இருந்தாலும், அது எழுத்து வடிவில் 

இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வாக இருக்கிறது. அதில் இருக்கின்ற 

விடயங்ககள முழுகமயாக அமுல்படுத்துமாறு நாங்கள் 

ரவதறாரு நாட்டிடம் தசால்லி, அந்த நாடு இலங்கக 

அரசாங்கத்துக்குச் தசால்லரவண்டிய நிகலகம இருக்கிறது. 

இப்படியானததாரு நிகலகம உலகத்தில் ரவறு எந்ததவாரு 

நாட்டிலும் இருக்குதமன்று நான் நிகனக்கவில்கல. ஒரு 

நாட்டின் அரசியலகமப்கப அமுல்நடத்துவது அந்நாட்டு 

அரசின் கடகமயாகும். நீங்கள் அகதக்கூடச் தசய்யாமல்,  

"தவளிநாடுகள் எமது நாட்டின் உள்விவகாரங்களில் 

தகலயிடுகின்றன; எமது நாட்டின்மீது அழுத்தம் தகாடுக் 

கின்றன" என்று தசால்வதில் நியாயம் இருக்குதமன்று நான் 

நிகனக்கவில்கல. எங்களுக்கான அரசியல் தீர்கவப் 

தபற்றுத்தருமாறு நாங்கள் அரசாங்கத்திடம் ரகட்ரடாம். 

ஆனால், கிகடக்கவில்கல. ஆககயால்தான் நாங்கள் 

தவளிநாடுகளிடம் ரகட்கிரறாம். அதற்காக நண்பர் தகௌரவ 

சுமந்திரன் அவர்கள், பல தடகவ ஐக்கிய நாடுகள் சகபயின் 

மனித உாிகமகள் ரபரகவக்குச் தசன்று தன்னால் 

இயன்றளவு முயற்சிககள ரமற்தகாண்டிருக்கிறார். அரத 

ரபால, தவளி நாடுகளிரல இருக்கக்கூடிய எங்களுகடய 

புலம்தபயர் தமிைர்களும் முயற்சிககளச் தசய்கிறார்கள். 

உள்நாட்டில் அரசியல் தீர்வு கிகடக்குதமன்ற நம்பிக்கக 

எங்களுக்கு இல்கல. அகத  நீங்கள் வைங்கினால், நிச்சயமாக 

தவளிநாடுகள் உங்கள்மீது அழுத்தம் பிரரயாகிக்காது. 

இந்தியாவின் அனுசரகையுடன் தகாண்டுவரப்பட்ட 

அரசியலகமப்புக்கான 13ஆவது திருத்தத்கத முழுகமயாக 

அமுல்நடத்துவதற்கு ஏதாவது நடவடிக்கக எடுக்குமாறு 

நாங்கள் அந்நாட்டு அரசாங்கத்திடம் ரகட்கிரறாம். ஏதனன் 

றால், எங்களுக்கு ரவறு வைி ததாியவில்கல. ஆககயால், 

நீங்கள் எங்ககளயும் குகறதசால்ல முடியாது; தவளிநாடு 

ககளயும் குகறதசால்ல முடியாது. முதலில் நீங்கள் உங்ககளத் 

திருத்திக்தகாள்ள ரவண்டும். அப்படிச் தசய்யத் தவறினால், 

இந்த நிகலகம ததாடர்ந்து தகாண்ரட இருக்கும். 

இன்று இச்சகபயில் மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அகமச்சர் 

அவர்கள் ரபசும்ரபாது, எாிதபாருளுக்கான வாிகசக் குகறப்பு 

பற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்னர், 

எாிதபாருள் மற்றும் எாிவாயுவுக்காக மிக நீண்ட வாிகசகள் - 

கிரலாமீற்றர் கைக்கில் - இருந்தகத எங்குரம பார்க்கக் 

கூடியதாக இருந்தது. அதனால், நாடு முழுவதும் குைம்பிப் 

ரபாயிருந்தது. இன்று அந்த வாிகசகள் இல்லாமல் தசய்யப் 

பட்டிருக்கின்றன. அதகனப் பாராட்ட ரவண்டும். QR code 

systemஐ தகாண்டுவந்ததற்காக மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி 

அகமச்சகர மாத்திரமல்ல, மாண்புமிகு சனாதிபதி அவர்ககள 

யும் பாராட்ட ரவண்டும். இன்றும் தவளிநாடுகளில் எாி 

தபாருளுக்குத் தட்டுப்பாடு இருக்கின்றன; அதுசார்ந்த 

பிரச்சிகனகள் இருக்கின்றன. இங்கும் அந்தப் பிரச்சிகனகள் 

இருந்தாலும், மக்களுக்குப் ரபாதுமான அளவு எாிதபாருள் 

மற்றும் எாிவாயுகவக் தகாடுக்கக்கூடிய நிகல இருப்பகத 

நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த விடயத்துக்காக 

நாங்கள் உண்கமயிரலரய அரசாங்கத்கதப் பாராட்ட 

ரவண்டும். எவ்வளரவா கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலும் தபாருளா 

தாரத்தில் மிகவும் பின்னகடந்திருந்த நாட்கட ஓரளவுக்ரகனும் 

முன்ரனாக்கிக் தகாண்தகாண்டு வந்திருக்கிறது. இது ரபாதாது 

என்பது எங்களுக்குத் ததாியும்!  

முதலில் பட்டினியில் இருக்கின்ற குைந்கதகள் மற்றும் 

உைவு உண்ைாமல் பாடசாகலக்குச் தசல்கின்ற பிள்கள 

களுக்குப் ரபாதுமான அளவு உைகவப் தபற்றுக்தகாடுக்க 

நடவடிக்கக எடுக்க ரவண்டும். அதற்கான நடவடிக்கக 

1281 1282 

[ගරු ධර්මලිංගම් සිශධාර්ථන්  මහතා  



2022 ඔක්ශතෝබර් 06  

ரமற்தகாள்ளப்படுவதாகச் தசால்லப்படுகிறது. அது அவர் 

களுக்கு ஒழுங்கான முகறயில் ரபாய்ச் ரசரரவண்டும். 

இவ்வாறு இந்த நாட்டிரல இருக்கக்கூடிய பிரச்சிகனககளத் 

தீர்ப்பதற்கும் நடவடிக்கக எடுக்க ரவண்டும்.  

இச்சந்தர்ப்பத்தில் இன்னுதமாரு விடயத்கதயும் கூற 

விரும்புகின்ரறன். நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதும் இந்த 

விடயத்கதத்தான். இந்த நாட்டின் தபாருளாதாரப் பிரச்சிகனக் 

கான அடிப்பகடக் காரைங்களில் இனப்பிரச்சிகனயும் 

ஒன்றாகும். ஏதனன்றால், இந்த நாட்டில் நகடதபற்ற 

யுத்தத்திற்குப் தபருந்ததாககப் பைம்  தசலவிடப்பட்டது. 

யுத்தம் முடிந்து 13 ஆண்டுகள் கைிந்துள்ள நிகலயிலும், 

இன்றும் அரதயளவு நிதி அல்லது அகதவிட அதிகமான நிதி 

பாதுகாப்பு அகமச்சுக்கு வரவு தசலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கப் 

படுகிறது. அது பற்றி சக உறுப்பினர் ஒருவரும் குறிப்பிட்டார். 

அந்தளவு நிதி எதற்காக என்று எவருக்குரம ததாியவில்கல. 

இது வீண் விரயமாகும். ஆனால், கல்விக்ரகா, சுகாதாரத் 

துக்ரகா அந்தளவு நிதி ஒதுக்கப்படுவதில்கல.  பாதுகாப்பு 

அகமச்சிற்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதியின் அகரவாசிக்கும் 

குகறவான அளவு நிதிதான் இந்த இரண்டுக்கும் ரசர்த்து 

ஒதுக்கப்படுகிறது.  

அடுத்த்தாக, ஊைல் விஷயத்திரல தனிரய அரசியல்வாதி 

ககள மாத்திரம் குகறதசால்லிப் பிரரயாசனம் இல்கல. 

நிச்சயமாக, 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் ஊைல் 

தசய்யவில்கல. ஒருசில உறுப்பினர்கள் தசய்கின்ற 

தவறுகளால், அரசியல்வாதி என்றால், “ஊைல் தசய்கின்றவர்” 

என்ற ரதாற்றப்பாடு மக்கள் மத்தியில்  உருவாகியிருக்கிறது. 

இந்த நாடு ஊைலால்தான் அைிந்தது என்பது உண்கம! அகத 

எவருரம மறுக்க முடியாது. தவறுமரன சட்டத்தினால் 

மாத்திரம் அகத இல்லாததாைிக்கலாதமன்று நான் நிகனக்க 

வில்கல. என்றாலும் சட்டம் தகாண்டுவரத்தான் ரவண்டும். 

எப்படியான சட்டம் என்றால், அதன்மூலம் ஊைலில் 

ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கு உாிய தண்டகன வைங்கப்பட 

ரவண்டும். எந்த மட்டத்தில் இருப்பவர் ஊைல் தசய்தாலும், 

அவருக்கு உாிய தண்டகன வைங்கப்பட ரவண்டும். அவ்வாறு 

தசய்வதன்மூலம்தான் இந்த நாட்கட ஓரளவுக்ரகனும் 

தபாருளாதார ாீதியாக வளர்த்ததடுக்க முடியும் என்பது 

என்னுகடய நிகலப்பாடாகும். அந்த வககயில், அரசாங்கம் 

தசய்யரவண்டிய விடயங்கள் இரண்டு உள்ளன. ஒன்று, 

ஊைகல ஒைித்தல்: அடுத்தது, இனப் பிரச்சிகனக்கு 

நியாயமான ஒரு தீர்கவ முன்கவத்தல் என்பனவாகும். இனப் 

பிரச்சிகனக்கான நியாயமான ஒரு தீர்கவ முன்கவப்பதன் 

மூலம்தாள் "நாங்களும் இலங்ககயர்கள்" என்ற இறுமாப்புடன் 

உங்களுடன் ரசர்ந்து இந்த நாட்கடக் கட்டிதயழுப்ப முடியும் 

என்று கூறி, விகடதபறுகின்ரறன். நன்றி.  

 
 

[අ.ාා. 5.27  

 

ගරු ්ම්දප්රිය තහසේස්ත මහස ා 
(மாண்புமிகு சமன்பிாிய ரஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  විශ ේෂශයන්ම අෙ දිනශේ ගරු  

රනිල් වික්රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විසින් ශම් රශේ පවතින යථා 

තත්ත්වය සම්බන්ධශයන් යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරනු ලැබුවා. 

නමුත්, ඒ මාතෘකාව විවිධ දි ානති ඔස්ශසේ ගමන් කළා. ඒ වාශේම 

වයවස්ථා සංශ ෝධනය ගැන කථා කරනු ලැබුවා. මා ශම් 

අවස්ථාශේ විශ ේෂශයන්ම අශේ ගරු විපක්ෂශේ මන්ත්රීතුමන්ලාට 

කියන්න ඕනෑ, අෙ අපි සියලුශෙනාට යම් වගීපමක් පැවරී තිශබන 

බව. කිසිම ශකනකුට ඒ වග ීපශමන් බැහැර ශවන්න ශනොහැකියි 

කියන කාරණය ශම් අවස්ථාශේදී මම මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වගීපම කර තබාශගන තමයි ශම් 225ශෙනාම කටයුතු කළ 

යුත්ශත්.  

මට ශපර කථා කළ අශේ ගරු මන්ත්රීතුමා ෙහතුන්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා සංශ ෝධනය ක්රියාත්මක කිරීම ඇතුළු 

කරුණු ගණනාවක් ගැන කථා කළා. නමුත් එතැනින් එහාට ගිහින් 

විශ ේෂශයන්ම අෙ ශම් පවතින ආර්ිකක අර්බුෙයත් සමඟ ඇතිශවලා 

තිශබන ඒ කරුණු කාරණා ගණනාව නිසා සමාජශේ යම්කිසි කඩා 

වැටීමක් තිබුණා; ශශ පාලනික ව ශයන් යම් කඩා වැටීමක් 

තිබුණා. ඒ ශවලාශේ හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විපක්ෂ 

නායකතුමාට ආරාධනා කළා, ශම් වගීපම ාාරශගන වැඩ කටයුතු 

කරන්න කියලා. ඒ වාශේම අනුර දිසානායක මැතිතුමාට ආරාධනා 

කළා, ශම් වගීපම ාාරශගන වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. නමුත් 

ඒ අය ඒ හැම වග ීපමකින්ම බැහැර වුණා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, පසුගිය අවුරුදු 74 ගැන අපි 

ෙැන් කථා කරනවා. නිෙහස් අධයාපනය ක්රියාත්මක වන ශලෝකශේ 

එකම රට අශේ රටයි. ඒ වාශේම නිෙහස් ශසෞ ය ශසේවාවක් 

ක්රියාත්මක වන එකම රටත් අශේ රටයි. එතැනදී 

ශශ පාලනඥයන්ට ශෙෝෂාශරෝපණය කරනවා නම්, එහි යම් 

වැරැශෙක් තිශබනවාය කියන කාරණයත් ශම් අවස්ථාශේදී සිහිපත් 

කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අශේ රශේ තරම් ජනතාවශේ 

ුභාසාධනය ගැන හිතන ශවනත් රටක් අපි ෙැකලා නැහැ. ඒ හැම 

ශෙයක්ම ශම් රශේ ජනතාව ශවනුශවන් කරලා තිශබනවා. අවුරුදු 

74ක් තිස්ශසේ ශශ පාලනශේ යම් යම් වැරැදි තීන්දු තීරණ ගැනීමත්, 

ශම් රශේ ජාතික ප්රතිපත්ති ශනොමැතිකමත් නිසා තමයි, රශේ කඩා 

වැටීම ආරම්ා වන්ශන්. ශම් කාරණය ගැන අපි හැම ොම කථා 

කරනවා. ඒ ගැන අපි හැම ොමත් තර්ක විතර්ක කරනවා. අපි හැම 

ොම ෙකින ශෙයක් තිශබනවා. ඒ තමයි, විපක්ෂශේ අය ආණ්ඩු 

පක්ෂය පැත්ශත් ඉන්න අයට ශහොරු කියලා කියනවා,  අශේ 

පැත්ශත් ඉන්න අයත් විපක්ෂශේ අයට ශහොරු කියලා කියනවා. 

හැම ොම ශම් කථාව තමයි කියන්ශන්. උශශ ඉඳලා හැන්ෙෑ වන 

කල් පාර්ලිශම්න්තුශේ කරන කථාවලින් මිනිසුන්ට අහන්න 

ලැශබන්ශන්, "අරයා ශහොරා. ශමයා ශහොරා. ශමයා වංචා කරලා 

තිශබනවා"  කියන කාරණා. පාර්ලිශම්න්තුවක් විධියට ජාතික 

ප්රතිපත්ති සකස් කිරීශම් අව යතාවක් තිශබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අපි ශකොච්චර කයිකතන්ෙර 

කිේවත්, අපි ශකොච්චර කයිවාරු ගැහුවත් නිෂ්පාෙන ක්රියාවලිය 

සඳහා අපි තවමත් ශයොමුශවලා නැහැයි කියන කාරණය ශම් 

අවස්ථාශේදී  මම සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. මා හිතන හැටියට 

ජනාධිපතිතුමා අෙ පවතින ශශ පාලන අර්බුෙය හා ආර්ිකක 

අර්බුෙය විසඳා ගන්න යම් වැඩ පිළිශවළක් ක්රියාත්මක කරනවා. ඒ 

වැඩ පිළිශවළ සඳහා සියලුශෙනාශේම ොයකත්වය ලබා ශෙන්න 

ඕනෑ.  

අෙ තිශබන ප්ර ්නය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාවෙ? මා හිතන 

හැටියට අෙ ශබොශහෝ ශෙශනක් ශබොශහෝ ශශවල් කථා කරන්ශන් 

ජාතයන්තරයටයි. එශසේ ජාතයන්තරයට කථා කිරීම හරහා අශේ 

රටට සිදුවන විනා යන් සම්බන්ධවත් ශම් තාක් කල් අපි පසු 

විපරමක් කරලා නැහැයි කියන කාරණය මනාව  පැහැදිලිව 

ශවනවා. ශම් පාර්ලිශම්න්තුව නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීවරුන් 

විධියට අශේ වගීපම ශමොකක්ෙ කියලා හිපයාකාරව ශත්රුම් 

ශනොගන්නා තාක් කල් ශම් අර්බුෙශයන් ශගොඩ එන්න බැහැ. එො 

ඉඳලාම ශහොරා, ශහොරා කියලා විපක්ෂශයන් කෑ ගහන එකත්, 

ආණ්ඩු පක්ෂයක් විධියට අපි ඒ පැත්තට ශචෝෙනා කරන එකත් 
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පාර්ලිශම්න්තුව 

විතරයි අපි අවසානයට කරලා තිශබන්ශන්. එතැනින් එහාට ශෙයක් 

කරලා නැහැ.  

මට ශම් අවස්ථාව ලබා  දුන්නාට ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

 
ගරු මූලා්නාරූඪ ම්දත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தகலகமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් කරන ලෙ විශ ේෂ ප්රකා ය සම්බන්ධ 

කල් තැබීශම් විවාෙය ශහට දින ශතක් කල් තබනවා.  
 

එකල්හි ත ලාව අ.වා. 5.30 වූතය්ද මූලා්නාරූඪ ගරු 
ම්දත්රීතුමා විිං්ද ප්ර පනය තනොවිම්ා පාර්ලිතේ්දතුව කල්  බන ලදී. 

පාර්ලිතේ්දතුව ඊ  අනුකූලව  2022 ඔක්ත ෝබර් 07වන ිංකුසාාා 
පූ.වා. 9.30 වන ත ක් කල් ගිතේ ය. 

 

அப்தபாழுது, பி. ப. 5.30 மைியாகிவிடரவ மாண்புமிகு 

தகலகம தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமரலரய 

பாராளு மன்றத்கத ஒத்திகவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், 2022 ஒக்ரராபர் 07, தவள்ளிக் 

கிைகம மு.ப. 9.30 மைிவகர  ஒத்திகவக்கப்பட்டது.  
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 
07th October, 2022.  
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[ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත්  මහතා  



 

්ැ.යු. 
 

ශමම වාර්තාශේ අවසාන මු්රණය සඳහා ස්වීපය කථාවල නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු ිපසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන 
 නිවැරදි කළ යුතු ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට, පිටපත ලැබී ශෙසතියක් ශනොඉක්මවා  

හසැ්ද්ාඩ් සංස්කාරක ශවත ලැශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உகரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககள தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து 

அதகனப் பிகை திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හසැ්ද්ාඩ් වාර් ා  

තකොළඹ 5  තපොල්තහසේ්දතගොඩ  කිරුළපන පාස  අාංක 163 ාසන ්පථානතයහි ිළහිටි 

සජතේ ප්රව්්තින තාපාර් තේ්දතුත  ිළහිටි සජතේ ප්රකා න කාර්යාාං තය්ද  

මිල දී ග  හසැක. 
 

තමම හසැ්ද්ාඩ් වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩවිතය්ද  

බාග  හසැක. 

 

 

 

 

ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்ரஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகைக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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